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ПРОТОКОЛ № 2 

от заседание на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, постъпили за 
участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията за строеж „Изграждане на междусистемна газова 

връзка България - Сърбия", 
открита с Решение № Е-91-00-1 / 13.05.2015 г. на главния секретар на Министерството на 
енергетиката, упълномощен със Заповед № Е-РД-16-202 / 08.05.2015 г. на министъра на 

енергетиката, в качеството му на Възложител по чл. 7, т. 1 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП. 

Днес, 10.06.2015 г., в 11:00 часа в сградата на Министерството на енергетиката 
(МЕ) в гр. София, ул. "Триадица" № 8, ет. 1, зала Пресцентър комисията, назначена със 
Заповед № Е-РД-16-257 / 09.06.2015 г. на главния секретар на Министерството на 
енергетиката продължи своята работа в състав, както следва: 

Председател: х 
о «- 1 

1. С/'• е I - и. д. началник на отдел „ЕП", дирекция „ЕСПУЕР", МЕ, експерт 
мониторинг процедури и изпълнение на договори по проекта; 

Членове: 
п Л7\ 

2ГСУ ^ с< • -3 • - старши счетоводител, дирекция „ФУС", МЕ, експерт 
счетоводител по проекта; 

3. ~ главен юрисконсулт, дирекция „Правна", МЕ, експерт юрист по 
проекта; г ' у ' 

4. /,. - външен експерт, инженер; •о 
5. ^ - външен експерт, инженер; 

б /Ь - главен юрисконсулт, дирекция „Правна", МЕ, експерт юрист по 
проекта - до 12.06.2015 г . , включително; 

7. ? 2 е'7 3j> • и. д. началник на отдел „ППП", дирекция „УПЕ", МЕ, експерт 
мониторинг процедури и изпълнение на договори по проекта; 

8_ * • ~2- е>"- 3 3 № СТарши юрисконсулт, дирекция „Правна", МЕ, експерт юрист 
по проекта - в периода 15.-19.06.2015 г. , включително, вместо 7 ^ у ОП? 

В изпълнение на задачата, възложена съгласно Заповед № Е-РД-16-257 / 
09.06.2015 г. на главния секретар на МЕ, комисията продължи работата си по детайлното 
разглеждане на документите, съдържащи се в пликове № 1 с надпис „Документи за подбор" 
за наличие на необходимите документи и за съответствие с критериите за подбор, 
поставени от Възложителя. 

ТОЗИ документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова 1/16 
връзка България - Сърбия" с Бенефициент - Министерство на енергетиката. Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на енергетиката и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган. 

http://www.eufunds.bg
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КОНСТАТАЦИИ НА КОМИСИЯТА 

I . Проверка на Плик № 1 - „Документи за подбор" от офертата на участника 
„Бул Строй Контрол Инженеринг / БСК Инженеринг" АД, постъпила в МЕ с вх. № 
Е-26-Б-338 от 05.06.2015 г., подадена в 14:33 ч., за наличие на изискуемите 
документи и тяхното съответствие с критериите за подбор и другите изисквания на 
Възложителя съгласно документацията за участие в процедурата с посочване на 
липсващите документи и/или констатираните несъответствия в конкретен 
документ, които следва да се представят допълнително от съответния участник. 

1. В представената Декларация - Списък на услугите, сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години (Приложение № 11) в три реда са 
посочени трима възложители на обекти, по отношение на които участникът е изпълнявал 
определени услуги, като са приложени и три броя референции от тримата възложители. 

Съгласно раздел I I . Изисквания към участниците, т. 7 .2 .2 . от документацията 
участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано до датата на 
подаване на офертата (т. е. в периода 05.06.2012 - 05.06.2015 г . ) , сходни услуги, както 
следва: 

а. най-малко 2 (две) услуги за оценка за съответствие на инвестиционни проекти, за 
аналогични обекти, за които има одобрен инвестиционен проект по реда на ЗУТ (от 
съответния експертен съвет или от компетентния орган по ЗУТ за одобряване на 
инвестиционен проект) или издадено Разрешение за строеж или еквивалентен документ за 
чуждестранни участници; 

б. най-малко 2 (две) услуги за упражнен строителен надзор за аналогични обекти, 
които са въведени в експлоатация (има издадено Разрешение за ползване по реда на ЗУТ 
или еквивалентен документ за чуждестранни участници). 

Под "Аналогични обекти" следва да се разбира: ново строителство и/или 
реконструкция на линейни подземни инфраструктурни обекти (газопроводи, топлопроводи, 
нефтопроводи, водопроводи и/или канализационни колектори) представляващи строежи от 
I-ва категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т . 1, буква „б" от ЗУТ или строежи от П-ра 
категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б" от ЗУТ или еквивалентни строежи, в 
случай, че са изпълнени в чужбина. 

Въз основа на данните, съдържащи се в Приложение № 11 и в приложените 
референции, се констатира следното: 

- Липсват информация и доказателства за извършени през последните 3 (три) 
години, считано до датата на подаване на офертата (т. е. в периода 05.06.2012 -
05.06.2015 г . ) сходни услуги за оценка за съответствие на инвестиционни проекти, за 
аналогични обекти, за които има одобрен инвестиционен проект по реда на ЗУТ (от 
съответния експертен съвет или от компетентния орган по ЗУТ за одобряване на 
инвестиционен проект) или издадено Разрешение за строеж (т. 7 .2 .2 . , б. „а") . 

- Посочените от участника на ред 1 от Приложение № 11 сходни услуги за оценка за 
съответствие на инвестиционни проекти (т. 7 .2 .2 . , б. „а") и за упражнен строителен надзор 
(т. 7.2.2. , б. „б") , не са изпълнени през последните 3 (три) години, считано до датата на 
подаване на офертата; 

- Посочената от участника на ред 2 от Приложение № 11 сходна услуга е за 
упражнен строителен надзор (т. 7 .2 .2 . , б. „б"). По отношение на тази услуга не е налице 
информация, че обектът е въведен в експлоатация (липсват информация и доказателства 
за издадено Разрешение за ползване по реда на ЗУТ) ; 

- Посочените от участника на ред 3 от Приложение № 11 сходни услуги са за 
упражнен строителен надзор (т. 7 .2 .2 . , б. „б"). За тези услуги не е налице информация, че 
ТОЗИ документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова 2/16 
връзка България - Сърбия" с Бенефициент - Министерство на енергетиката. Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на енергетиката и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган. 
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са изпълнени през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата 
и че обектите са въведени в експлоатация (липсват информация и доказателства за 
издадено Разрешение за ползване по реда на ЗУТ). 

Предвид гореизложеното, Комисията реши, на основание чл. 68, ал. 9 от 
ЗОП, участникът да представи следните документи: 

Нова Декларация - Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени 
през последните 3 (три) години (Приложение № 11), съдържаща: 

- информация и доказателства за извършени през последните 3 (три) години, 
считано до датата на подаване на офертата (т. е. в периода 05.06.2012 - 05.06.2015 г.) 
сходни услуги за оценка за съответствие на инвестиционни проекти, за аналогични обекти, 
за които има одобрен инвестиционен проект по реда на ЗУТ (от съответния експертен съвет 
или от компетентния орган по ЗУТ за одобряване на инвестиционен проект) или издадено 
Разрешение за строеж, съгласно изискванията на раздел I I . Изисквания към участниците, т. 
7.2.2. , б. „а" и раздел V. Съдържание на офертата, т. 2 .11.1 ; 

- информация, че обектът, посочен от участника на ред 2 от Приложение № 11, е 
въведен в експлоатация, включително информация (номер, дата) и доказателства за 
издадено Разрешение за ползване по реда на ЗУТ, И информация, че поне един от 
обектите, посочени от участника на ред 3 от Приложение № 11, е изпълнен през 
последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата, и е въведен в 
експлоатация, включително информация (номер, дата) и доказателства за издадено 
Разрешение за ползване по реда на ЗУТ, съгласно изискванията на раздел I I . Изисквания 
към участниците, т. 7 .2 .2 . , б. „б" и раздел V. Съдържание на офертата, т . 2 .11.1. 

Нова Декларация - Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени 
през последните 3 (три) години (Приложение № 11), съдържаща: 

- информация и доказателства за извършени през последните 3 (три) години, 
считано до датата на подаване на офертата (т. е. в периода 05.06.2012 - 05.06.2015 г.) 
сходни услуги за оценка за съответствие на инвестиционни проекти, за аналогични обекти, 
за които има одобрен инвестиционен проект по реда на ЗУТ (от съответния експертен съвет 
или от компетентния орган по ЗУТ за одобряване на инвестиционен проект) или издадено 
Разрешение за строеж, съгласно изискванията на раздел I I . Изисквания към участниците, т. 
7 .2.2. , б. „а" и раздел V. Съдържание на офертата, т. 2 .11 .1 ; 

- информация, че поне два от обектите, посочени от участника на ред 3 от 
Приложение № 11, са изпълнени през последните 3 (три) години, считано до датата на 
подаване на офертата, и са въведени в експлоатация, включително информация (номера, 
дати) и доказателства за издадени Разрешения за ползване по реда на ЗУТ, съгласно 
изискванията на раздел I I . Изисквания към участниците, т. 7 .2 .2 . , б. „б" и раздел V. 
Съдържание на офертата, т . 2 .11.1. 

Нова Декларация - Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени 
през последните 3 (три) години (Приложение № 11), съдържаща информация и 
доказателства за извършени през последните 3 (три) години, считано до датата на 
подаване на офертата (т. е. в периода 05.06.2012 - 05.06.2015 г . ) сходни услуги за: 

- оценка за съответствие на инвестиционни проекти, за аналогични обекти, за които 
има одобрен инвестиционен проект по реда на ЗУТ (от съответния експертен съвет или от 
компетентния орган по ЗУТ за одобряване на инвестиционен проект) или издадено 
Разрешение за строеж, съгласно изискванията на раздел I I . Изисквания към участниците, т. 
7 .2.2. , б. „а" и раздел V. Съдържание на офертата, т. 2 .11.1 ; 

- упражнен строителен надзор за аналогични обекти, които са въведени в 
експлоатация (има издадено Разрешение за ползване по реда на ЗУТ или еквивалентен 

ТОЗИ документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова 3/16 
връзка България - Сърбия" с Бенефициент - Министерство на енергетиката. Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на енергетиката и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган. 

ИЛИ 

ИЛИ 
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документ за чуждестранни участници), съгласно изискванията на раздел I I . Изисквания към 
участниците, т. 7 .2 .2 . , б. „б" и раздел V. Съдържание на офертата, т. 2.11.1. 

2. В представеното копие на документ за внесена гаранция за участие - вносна 
бележка от 04.06.2015 г. не е посочена изрично процедурата, за която се представя 
гаранцията, съгласно изискванията на раздел VI I . Гаранции, т. 1.3. от документацията. 

Предвид гореизложеното, Комисията реши, на основание чл. 68, ал. 9 от 
ЗОП, участникът да представи следните документи: 

Допълнителен документ, в която изрично да е посочено, че внесената гаранция за 
участие е за настоящата процедура, съгласно изискванията на раздел VI I . Гаранции, т. 1.3. 
от документацията. 

I I . Проверка на Плик № 1 - „Документи за подбор" от офертата на 
участника „Дикрил Консулт" ЕООД, постъпила в МЕ с вх. № Е-26-Д-133 от 
08.06.2015 г., подадена в 12:55 ч., за наличие на изискуемите документи и тяхното 
съответствие с критериите за подбор и другите изисквания на Възложителя 
съгласно документацията за участие в процедурата с посочване на липсващите 
документи и/или констатираните несъответствия в конкретен документ, които 
следва да се представят допълнително от съответния участник. 

1. Участникът е представил Декларация - Списък на експертите, които участникът 
ще използва за изпълнение на договора (Приложение № 12) и автобиография на експерта 
за изпълнение на функциите на Координатор по безопасност и здраве. 

Съгласно раздел I I . Изисквания към участниците, т. 7 .2 .3 .2 . участникът трябва да 
разполага с екип от експерти, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, 
който включва и лице за изпълнение функциите на Координатор по безопасност и здраве -
с професионален опит: да е изпълнявал функциите на координатор по безопасност и 
здраве на най-малко 1 строеж. 

От представените документи не е видно, че предложеният експерт за изпълнение на 
функциите на Координатор по безопасност и здраве притежава изискуемия професионален 
опит - да е изпълнявал функциите на координатор по безопасност и здраве на най-малко 1 
строеж, съгласно изискванията на раздел И. Изисквания към участниците, т. 7 .2.3.2. 

Предвид гореизложеното, Комисията реши, на основание чл. 68, ал. 9 от 
ЗОП, участникът да представи следните документи: 

Нова Декларация - Списък на експертите, които участникът ще използва за 
изпълнение на договора (Приложение № 12), с посочени данни, от които да е видно, че 
предложеният експерт за изпълнение на функциите на Координатор по безопасност и 
здраве притежава изискуемия професионален опит - да е изпълнявал функциите на 
координатор по безопасност и здраве на най-малко 1 строеж, съгласно изискванията на 
раздел I I . Изисквания към участниците, т. 7.2.3.2. 

Да представи нова автобиография или друга информация, от която да е видно, че 
предложеният експерт за изпълнение на функциите на Координатор по безопасност и 
здраве притежава изискуемия професионален опит - да е изпълнявал функциите на 
координатор по безопасност и здраве на най-малко 1 строеж, съгласно изискванията на 
раздел I I . Изисквания към участниците, т. 7.2.3.2. 

Нова Декларация - Списък на експертите, които участникът ще използва за 
изпълнение на договора (Приложение № 12) с посочване на друго лице за експерт за 
изпълнение на функциите на Координатор по безопасност и здраве, който притежава 
изискуемия професионален опит - да е изпълнявал функциите на координатор по 
Този документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова 4/16 
връзка България - Сърбия" с Бенефициент - Министерство на енергетиката. Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на енергетиката и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган. 

ИЛИ 

ИЛИ 
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безопасност и здраве на най-малко 1 строеж, съгласно изискванията на раздел I I . 
Изисквания към участниците, т . 7 .2.3.2. 

2. Участникът е представил Декларация - Списък на експертите, които участникът 
ще използва за изпълнение на договора (Приложение № 12) и автобиография на 
правоспособното лице по част 'Технологична: Технологична - газоснабдяване и 
Технологични тръбопроводи". 

Съгласно раздел I I . Изисквания към участниците, т. 7 .2 .3 .3 . б. „а" участникът трябва 
да разполага с екип от експерти, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, 
който включва и правоспособни лица по съответната част (включени в списъка, 
приложение към издадения Лиценз/Удостоверение или еквиалентен документ, 
удостоверяващ правото да извършва оценка на съответствието на инвестиционни проекти и 
строителен надзор, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския 
съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, (когато по приложимото право се изисква) за изработване на оценка за 
съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на Строителен надзор съгласно 
чл. 166, ал. 1, т . 1 от ЗУТ, включително по част 'Технологична: Технологична -
газоснабдяване и Технологични тръбопроводи" с опит в изработването за конкретната част 
на оценки за съответствие и/или в изработването на инвестиционни проекти за минимум 1 
(един) аналогичен обект и упражняване на строителен надзор за минимум 1 (един) 
аналогичен обект. 

От представените документи не е видно, че предложеното правоспособно лице за 
изработване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на 
строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ по част 'Технологична: Технологична 
- газоснабдяване и Технологични тръбопроводи" притежава изискуемия опит в 
изработването за конкретната част на оценки за съответствие и/или в изработването на 
инвестиционни проекти за минимум 1 (един) аналогичен обект, съгласно изискванията на 
раздел I I . Изисквания към участниците, т . 7 .2 .3 .3 . , б. „а". 

Предвид гореизложеното, Комисията реши, на основание чл. 68, ал. 9 от 
ЗОП, участникът да представи следните документи: 

Нова Декларация - Списък на експертите, които участникът ще използва за 
изпълнение на договора (Приложение № 12), с посочени данни, от които да е видно, че 
предложеното правоспособно лице за изработване на оценка за съответствие на 
инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 
от ЗУТ по част 'Технологична: Технологична - газоснабдяване и Технологични 
тръбопроводи" притежава изискуемия опит в изработването за конкретната част на оценки 
за съответствие и/или в изработването на инвестиционни проекти за минимум 1 (един) 
аналогичен обект, съгласно изискванията на раздел I I . Изисквания към участниците, т. 
7 .2 .3 .3 . , б. „а". 

ИЛИ 
Да представи нова автобиография или друга информация, от която да е видно, че 

предложеното правоспособно лице за изработване на оценка за съответствие на 
инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 
от ЗУТ по част 'Технологична: Технологична - газоснабдяване и Технологични 
тръбопроводи" притежава изискуемия опит в изработването за конкретната част на оценки 
за съответствие и/или в изработването на инвестиционни проекти за минимум 1 (един) 
аналогичен обект, съгласно изискванията на раздел I I . Изисквания към участниците, т. 
7 .2 .3 .3 . , б. „а". 

ИЛИ 
Нова Декларация - Списък на експертите, които участникът ще използва за 

изпълнение на договора (Приложение № 12) с посочване на друго правоспособно лице за 

ТОЗИ документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова 5/16 
връзка България - Сърбия" с Бенефициент - Министерство на енергетиката. Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на енергетиката и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган. 
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изработване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на 
строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ по част 'Технологична: Технологична 
- газоснабдяване и Технологични тръбопроводи", което притежава изискуемия опит в 
изработването за конкретната част на оценки за съответствие и/или в изработването на 
инвестиционни проекти за минимум 1 (един) аналогичен обект и упражняване на 
строителен надзор за минимум 1 (един) аналогичен обект, съгласно изискванията на 
раздел I I . Изисквания към участниците, т. 7 .2 .3 .3 . , б. „а". 

I I I . Проверка на Плик № 1 - „Документи за подбор" от офертата на 
участника „Контрол Инженеринг" АД, подадена в МЕ с вх. № Е-26-К-215 от 
08.06.2015 г., подадена в 14 :49 ч., за наличие на изискуемите документи и тяхното 
съответствие с критериите за подбор и другите изисквания на Възложителя 
съгласно документацията за участие в процедурата с посочване на липсващите 
документи и/или констатираните несъответствия в конкретен документ, които 
следва да се представят допълнително от съответния участник. 

1. Представеното копие на документ за внесена гаранция за участие - платежно 
нареждане от 08.06.2015 г. е заверено само с подпис и печат на участника, без 
отбелязване „Вярно с оригинала" съгласно изискванията на раздел IV. Изисквания при 
изготвяне и представяне на офертите, т . 3. от документацията. 

В документа за внесена гаранция за участие - платежно нареждане от 08.06.2015 г. 
не е посочена изрично процедурата, за която се представя гаранцията, съгласно 
изискванията на раздел VI I . Гаранции, т. 1.3. от документацията. 

Предвид гореизложеното, Комисията реши, на основание чл. 68, ал. 9 от 
ЗОП, участникът да представи следните документи: 

Копие на документ за внесена гаранция за участие - платежно нареждане от 
08.06.2015 г. , заверено съгласно изискванията на раздел IV. Изисквания при изготвяне и 
представяне на офертите, т. 3. от документацията. 

Допълнителен документ, в която изрично да е посочено, че внесената гаранция за 
участие е за настоящата процедура, съгласно изискванията на раздел VI I . Гаранции, т. 1.3. 
от документацията. 

IV. Проверка на Плик № 1 - „Документи за подбор" от офертата на 
участника „Софинвест" ЕООД, подадена в МЕ с вх. № Е-26-С-152 от 08.06.2015 г. в 
15:00 ч., за наличие на изискуемите документи и тяхното съответствие с 
критериите за подбор и другите изисквания на Възложителя съгласно 
документацията за участие в процедурата с посочване на липсващите документи 
и/или констатираните несъответствия в конкретен документ, които следва да се 
представят допълнително от съответния участник. 

1. Участникът е представил Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение 
№ 76), като в декларацията не е отбелязано (чрез зачертаване на невярното твърдение) 
дали участникът е свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на 
Търговския закон с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим, съгласно изискванията на раздел V. Съдържание на офертата, т. 2.7. и образеца на 
декларация съгласно Приложение № 76. 

Този документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова 6/16 
връзка България - Сърбия" с Бенефициент - Министерство на енергетиката. Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на енергетиката и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган. 
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Предвид гореизложеното, Комисията реши, на основание чл. 68, ал. 9 от 
ЗОП, участникът да представи следните документи: 

Нова Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение № 76), като в 
декларацията чрез зачертаване на невярното твърдение да се отбележи, дали участникът е 
свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с 
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, съгласно 
изискванията на раздел V. Съдържание на офертата, т. 2.7. и образеца на декларация 
съгласно Приложение № 76. 

2. В представената Декларация - Списък на услугите, сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години (Приложение № 11) в четири реда са 
посочени обектите, по отношение на които участникът е изпълнявал консултантски услуги 
по чл. 166 от ЗУТ, като са приложени и два броя референции, едно разрешение за строеж и 
четири броя разрешения за ползване. 

Съгласно раздел I I . Изисквания към участниците, т. 7 .2 .2 . от документацията 
участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано до датата на 
подаване на офертата (т. е. в периода 08.06.2012 - 08.06.2015 г.) сходни услуги, както 
следва: 

а. най-малко 2 (две) услуги за оценка за съответствие на инвестиционни проекти, за 
аналогични обекти, за които има одобрен инвестиционен проект по реда на ЗУТ (от 
съответния експертен съвет или от компетентния орган по ЗУТ за одобряване на 
инвестиционен проект) или издадено Разрешение за строеж или еквивалентен документ за 
чуждестранни участници; 

б. най-малко 2 (две) услуги за упражнен строителен надзор за аналогични обекти, 
които са въведени в експлоатация (има издадено Разрешение за ползване по реда на ЗУТ 
или еквивалентен документ за чуждестранни участници). 

Под "Аналогични обекти" следва да се разбира: ново строителство и/или 
реконструкция на линейни подземни инфраструктурни обекти (газопроводи, топлопроводи, 
нефтопроводи, водопроводи и/или канализационни колектори) представляващи строежи от 
I-ва категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „б" от ЗУТ или строежи от 11-ра 
категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б" от ЗУТ или еквивалентни строежи, в 
случай, че са изпълнени в чужбина. 

В представената Декларация - Списък (Приложение № 11) и приложените документи 
липсва информация за извършени през последните 3 (три) години, считано до датата на 
подаване на офертата (т. е. в периода 08.06.2012 - 08.06.2015 г . ) сходни услуги за оценка 
за съответствие на инвестиционни проекти, за аналогични обекти, за които има одобрен 
инвестиционен проект по реда на ЗУТ (от съответния експертен съвет или от компетентния 
орган по ЗУТ за одобряване на инвестиционен проект) или издадено Разрешение за строеж 
(т. 7 .2 .2 . , б. „а"). От представеното от участника разрешение за строеж за обект, посочен 
на ред 3 от Приложение № 11 е видно, че услугата за оценка за съответствие на 
инвестиционен проект (т. 7 .2 .2 . , б. „а") не е изпълнена през последните 3 (три) години, 
считано до датата на подаване на офертата, т. е. в периода 08.06.2012 - 08.06.2015 г. 

Предвид гореизложеното, Комисията реши, на основание чл. 68, ал. 9 от 
ЗОП, участникът да представи следните документи: 

Нова Декларация - Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени 
през последните 3 (три) години (Приложение № 11), съдържаща информация и 
доказателства за извършени през последните 3 (три) години, считано до датата на 
подаване на офертата (т. е. в периода 08.06.2012 - 08.06.2015 г . ) най-малко 2 (две) 
сходни услуги за оценка за съответствие на инвестиционни проекти, за аналогични обекти, 

ТОЗИ документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова 7/16 
връзка България - Сърбия" с Бенефициент - Министерство на енергетиката. Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на енергетиката и 
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за които има одобрен инвестиционен проект по реда на ЗУТ (от съответния експертен съвет 
или от компетентния орган по ЗУТ за одобряване на инвестиционен проект) или издадено 
Разрешение за строеж, съгласно изискванията на раздел I I . Изисквания към участниците, т. 
7 .2.2. , б. „а" и раздел V. Съдържание на офертата, т. 2.11.1. 

3 . Участникът е представил Декларация - Списък на експертите, които участникът 
ще използва за изпълнение на договора (Приложение № 12) и копия от документи, 
съдържащи данни за експертите. 

Съгласно раздел I I . Изисквания към участниците, т. 7 .2 .3 .3 . б. „а" участникът трябва 
да разполага с екип от експерти, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, 
който включва и правоспособни лица по съответната част (включени в списъка, 
приложение към издадения Лиценз/Удостоверение или еквиалентен документ, 
удостоверяващ правото да извършва оценка на съответствието на инвестиционни проекти и 
строителен надзор, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския 
съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, (когато по приложимото право се изисква) за изработване на оценка за 
съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на Строителен надзор съгласно 
чл. 166, ал. 1, т . 1 от ЗУТ, включително по част 'Технологична: Технологична -
газоснабдяване и Технологични тръбопроводи" с опит в изработването за конкретната част 
на оценки за съответствие и/или в изработването на инвестиционни проекти за минимум 1 
(един) аналогичен обект и упражняване на строителен надзор за минимум 1 (един) 
аналогичен обект. 

От представените Декларация - Списък (Приложение № 12) и копия от диплома за 
завършено висше образование, заповед, сертификат и три броя удостоверения на 
предложеното правоспособно лице за изработване на оценка за съответствие на 
инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 
от ЗУТ по част 'Технологична: Технологична - газоснабдяване и Технологични 
тръбопроводи" не е видно, че извършените от това лице дейности се отнасят за аналогични 
обекти, а именно ново строителство и/или реконструкция на преносни и/или 
разпределителни стоманени газопроводи, извън урбанизирани територии, съгласно 
изискванията на раздел I I . Изисквания към участниците, т. 7 .2 .3 .3 . , б. „а". 

Предвид гореизложеното, Комисията реши, на основание чл. 68, ал. 9 от 
ЗОП, участникът да представи следните документи: 

Нова Декларация - Списък на експертите, които участникът ще използва за 
изпълнение на договора (Приложение № 12), с посочени данни, от които да е видно, че 
предложеното правоспособно лице за изработване на оценка за съответствие на 
инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 
от ЗУТ по част 'Технологична: Технологична - газоснабдяване и Технологични 
тръбопроводи" притежава изискуемия опит в изработването за конкретната част на оценки 
за съответствие и/или в изработването на инвестиционни проекти за минимум 1 (един) 
аналогичен обект и упражняване на строителен надзор за минимум 1 (един) аналогичен 
обект, съгласно изискванията на раздел I I . Изисквания към участниците, т. 7 .2 .3 .3 . , б. „а". 

Да представи друга информация и/или документи, от които да е видно, че 
предложеното правоспособно лице за изработване на оценка за съответствие на 
инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 
от ЗУТ по част 'Технологична: Технологична - газоснабдяване и Технологични 
тръбопроводи" притежава изискуемия опит в изработването за конкретната част на оценки 
за съответствие и/или в изработването на инвестиционни проекти за минимум 1 (един) 
аналогичен обект и упражняване на строителен надзор за минимум 1 (един) аналогичен 
обект, съгласно изискванията на раздел I I . Изисквания към участниците, т . 7 .2 .3 .3 . , б. „а". 
ТОЗИ документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова 8/16 
връзка България - Сърбия" с Бенефициент - Министерство на енергетиката. Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на енергетиката и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган. 

ИЛИ 

http://www.eufunds.bg


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейки фонд 

за регионално развитие 
Инвестираме във вашето бъдеще 

www.eufunds.bg „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg 

ИЛИ 
Нова Декларация - Списък на експертите, които участникът ще използва за 

изпълнение на договора (Приложение № 12) с посочване на друго правоспособно лице за 
изработване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на 
строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ по част 'Технологична: Технологична 
- газоснабдяване и Технологични тръбопроводи", което притежава изискуемия опит в 
изработването за конкретната част на оценки за съответствие и/или в изработването на 
инвестиционни проекти за минимум 1 (един) аналогичен обект и упражняване на 
строителен надзор за минимум 1 (един) аналогичен обект, съгласно изискванията на 
раздел I I . Изисквания към участниците, т. 7 .2 .3 .3 . , б. „а". 

4. Участникът е представил Декларация - Списък на експертите, които участникът 
ще използва за изпълнение на договора (Приложение № 12) и копия от документи, 
съдържащи данни за експертите. 

Съгласно раздел I I . Изисквания към участниците, т. 7 .2 .3 .3 . б. „б" участникът трябва 
да разполага с екип от експерти, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, 
който включва и правоспособни лица по съответната част (включени в списъка, 
приложение към издадения Лиценз/Удостоверение или еквиалентен документ, 
удостоверяващ правото да извършва оценка на съответствието на инвестиционни проекти и 
строителен надзор, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския 
съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, (когато по приложимото право се изисква) за изработване на оценка за 
съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на Строителен надзор съгласно 
чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, включително по част КИПиА. 

В представената Декларация - Списък (Приложение № 12) не е включено 
правоспособно лице по част КИПиА, съгласно изискванията на раздел I I . Изисквания към 
участниците, т. 7 .2 .3 .3 . , б. „б". 

Предвид гореизложеното, Комисията реши, на основание чл. 68, ал. 9 от 
ЗОП, участникът да представи следните документи: 

Нова Декларация - Списък на експертите, които участникът ще използва за 
изпълнение на договора (Приложение № 12) с посочване на правоспособно лице за 
изработване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на 
строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ по част КИПиА, съгласно 
изискванията на раздел I I . Изисквания към участниците, т. 7 .2 .3 .3 . , б. „б". 

5. Представеното копие на документ за внесена гаранция за участие - платежно 
нареждане от 05.06.2015 г. не е заверено с отбелязване „Вярно с оригинала" и подпис на 
лицето, представляващо участника, съгласно изискванията на раздел IV. Изисквания при 
изготвяне и представяне на офертите, т. 3. от документацията. 

Предвид гореизложеното, Комисията реши, на основание чл. 68, ал. 9 от 
ЗОП, участникът да представи следните документи: 

Копие на документа за внесена гаранция за участие - платежно нареждане от 
05.06.2015 г. , заверено с отбелязване „Вярно с оригинала" и подпис на лицето, 
представляващо участника, съгласно изискванията на раздел IV. Изисквания при изготвяне 
и представяне на офертите, т. 3. от документацията. 

V. Проверка на Плик № 1 - „Документи за подбор" от офертата на участника 
„Свеко Енергопроект" АД, подадена в МЕ с вх. № Е-26-С-153 от 08.06.2015 г. в 
15:25 ч., за наличие на изискуемите документи и тяхното съответствие с 
критериите за подбор и другите изисквания на Възложителя съгласно 
документацията за участие в процедурата с посочване на липсващите документи 

ТОЗИ документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова 9/16 
връзка България - Сърбия" с Бенефициент - Министерство на енергетиката. Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на енергетиката и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган. 

http://www.eufunds.bg
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и/или констатираните несъответствия в конкретен документ, които следва да се 
представят допълнително от съответния участник. 

1. Представени са декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение № 5), по чл. 106 
- 109 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета, 
относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на 
Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) №1605/2002 на Съвета (Приложение № 8) и за липса на 
конфликт на интереси (Приложение № 9) от единия управител на подизпълнителя. Не са 
представени такива декларации от другия управител на подизпълнителя, съгласно 
изискванията на чл. 47, ал. 4 от ЗОП и приложения № 5, 8 и 9 към документацията. 

Предвид гореизложеното, Комисията реши, на основание чл. 68, ал. 9 от 
ЗОП, участникът да представи следните документи: 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение № 5), декларация по чл. 106 - 109 
от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета, относно 
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент 
(ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (Приложение № 8) и декларация за липса на 
конфликт на интереси (Приложение № 9) от втория управител на подизпълнителя, 
съгласно изискванията на чл. 47, ал. 4 от ЗОП и приложения № 5, 8 и 9 към 
документацията. 

2. В представената Декларация - Списък на услугите, сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години (Приложение № 11) са посочени 
възложители на обекти, по отношение на които участникът е изпълнявал определени 
услуги, като са приложени и пет броя референции от възложителите. 

Съгласно раздел I I . Изисквания към участниците, т. 7 .2 .2 . от документацията 
участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано до датата на 
подаване на офертата (т. е. в периода 08.06.2012 - 08.06.2015 г.) сходни услуги, както 
следва: 

а. най-малко 2 (две) услуги за оценка за съответствие на инвестиционни проекти, за 
аналогични обекти, за които има одобрен инвестиционен проект по реда на ЗУТ (от 
съответния експертен съвет или от компетентния орган по ЗУТ за одобряване на 
инвестиционен проект) или издадено Разрешение за строеж или еквивалентен документ за 
чуждестранни участници; 

б. най-малко 2 (две) услуги за упражнен строителен надзор за аналогични обекти, 
които са въведени в експлоатация (има издадено Разрешение за ползване по реда на ЗУТ 
или еквивалентен документ за чуждестранни участници). 

Под "Аналогични обекти" следва да се разбира: ново строителство и/или 
реконструкция на линейни подземни инфраструктурни обекти (газопроводи, топлопроводи, 
нефтопроводи, водопроводи и/или канализационни колектори) представляващи строежи от 
I-ва категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т . 1, буква „б" от ЗУТ или строежи от 11-ра 
категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б" от ЗУТ или еквивалентни строежи, в 
случай, че са изпълнени в чужбина. 

Въз основа на данните, съдържащи се в Приложение № 11 и приложените 
референции, се констатира следното: 

- Посочените от участника на ред 1 от Приложение № 11 услуги не са изпълнени 
през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата; 

- Посочените от участника на ред 2 от Приложение № 11 сходни услуги са за 
упражнен строителен надзор (т. 7 .2 .2 . , б. „б"), като тези услуги не са изпълнени през 
последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата. 

- Посочената от участника на ред 3 от Приложение № 11 сходна услуга е за 
упражнен строителен надзор (т. 7 .2 .2 . , б. „б") , като тази услуга не е за аналогичен обект, а 
ТОЗИ документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова 10/16 
връзка България - Сърбия" с Бенефициент - Министерство на енергетиката. Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на енергетиката и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган. 
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именно ново строителство и/или реконструкция на линейни подземни инфраструктури и 
обекти (газопроводи, топлопроводи, нефтопроводи, водопроводи и/или канализационни 
колектори). 

- За посочената от участника на ред 4 от Приложение № 11 сходна услуга за оценка 
за съответствие на инвестиционни проекти (т. 7 .2 .2 . , б. „а") няма информация, че е 
изпълнена през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата, 
включително информация (номер, дата) за одобрен инвестиционен проект по реда на ЗУТ 
(от съответния експертен съвет или от компетентния орган по ЗУТ за одобряване на 
инвестиционен проект) или информация (номер, дата) за издадено Разрешение за строеж. 

- За посочената от участника на ред 4 от Приложение № 11 сходна услуга за 
упражнен строителен надзор (т. 7 .2 .2 . , б. „б") няма информация (номер, дата) за 
издаденото Разрешение за ползване по реда на ЗУТ. 

Участникът е представил отделно и Декларация - Списък на услугите, сходни с 
предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години (Приложение № 11) с 
включени услуги, изпълнени от подизпълнителя „Стройконсулт-ГН 99" АД, и е приложил 
два броя референции и четири броя разрешения за строеж. 

От тези документи не е видно, че през последните 3 (три) години, считано до датата 
на подаване на офертата (т. е. в периода 08.06.2012 - 08.06.2015 г.) са извършени сходни 
услуги за упражнен строителен надзор (т. 7 .2 .2 . , б. „б"), поради това че: 

- За посочената на ред 1 от Приложение № 11 (за подизпълнителя) сходна услуга за 
упражнен строителен надзор (т. 7 .2 .2 . , б. „б") няма информация, че е изпълнена през 
последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата; 

- Посочената на ред 2 от Приложение № 11 (за подизпълнителя) сходна услуга за 
упражнен строителен надзор (т. 7 .2 .2 . , б. „б") не е за аналогичен обект, а именно ново 
строителство и/или реконструкция на линейни подземни инфраструктурни обекти 
(газопроводи, топлопроводи, нефтопроводи, водопроводи и/или канализационни 
колектори), представляващи строежи от I-ва категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква 
„б" от ЗУТ или строежи от II-ра категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т . 2, буква „б" от ЗУТ или 
еквивалентни строежи, в случай, че са изпълнени в чужбина. 

Предвид гореизложеното, Комисията реши, на основание чл. 68, ал. 9 от 
ЗОП, участникът да представи следните документи: 

Нова Декларация - Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени 
през последните 3 (три) години (Приложение № 11), съдържаща: 

- допълнителна информация за това, че посочената от участника на ред 4 от 
Приложение № 11 сходна услуга за оценка за съответствие на инвестиционни проекти (т. 
7 .2 .2 . , б. „а") е изпълнена през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване 
на офертата, включително информация (номер, дата) и доказателства за одобрен 
инвестиционен проект по реда на ЗУТ (от съответния експертен съвет или от компетентния 
орган по ЗУТ за одобряване на инвестиционен проект) или информация (номер, дата) и 
доказателства за издадено Разрешение за строеж, И информация и доказателства за 
извършена през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата (т. 
е. в периода 08.06.2012 - 08.06.2015 г.) още една сходна услуга за оценка за съответствие 
на инвестиционни проекти, за аналогичен обект, за който има одобрен инвестиционен 
проект по реда на ЗУТ (от съответния експертен съвет или от компетентния орган по ЗУТ за 
одобряване на инвестиционен проект) или издадено Разрешение за строеж, съгласно 
изискванията на раздел I I . Изисквания към участниците, т. 7 .2 .2 . , б. „а" и раздел V. 
Съдържание на офертата, т . 2 .11.1. 

- допълнителна информация (номер, дата) и доказателства за издаденото 
Разрешение за ползване по реда на ЗУТ на обекта, посочен от участника на ред 4 от 
Приложение № 11, И информация и доказателства за извършена през последните 3 (три) 
ТОЗИ документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова 11/16 
връзка България - Сърбия" с Бенефициент - Министерство на енергетиката. Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на енергетиката и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган. 

http://www.eufunds.bg
http://www.opcompetitiveness.bg


• НАЦ:<Н><АЛНА ^ стратегическа РЕФЕРЕНТНЛ РЛМКЛ 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейки фонд 

за регионално развитие 
Инвестираме във вашето бъдеще 

www.eufunds.bg 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg 

години, считано до датата на подаване на офертата (т. е. в периода 08.06.2012 -
08.06.2015 г . ) още една сходна услуга за упражнен строителен надзор за аналогичен 
обект, който е въведен в експлоатация (има издадено Разрешение за ползване по реда на 
ЗУТ или еквивалентен документ за чуждестранни участници), съгласно изискванията на 
раздел I I . Изисквания към участниците, т. 7 .2 .2 . , б. „б" и раздел V. Съдържание на 
офертата, т. 2.11.1. 

Доказателство/а, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение 
ресурсите на подизпълнителя, като трето лице по чл. 51а от ЗОП, И нова Декларация -
Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) 
години (Приложение № 11) от участника, и/или нова Декларация - Списък на услугите, 
сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години (Приложение 
№ 11) от подизпълнителя, съдържаща/и: 

- информация и доказателства за извършени през последните 3 (три) години, 
считано до датата на подаване на офертата (т. е. в периода 08.06.2012 - 08.06.2015 г.) 
сходни услуги за оценка за съответствие на инвестиционни проекти, за аналогични обекти, 
за които има одобрен инвестиционен проект по реда на ЗУТ (от съответния експертен съвет 
или от компетентния орган по ЗУТ за одобряване на инвестиционен проект) или издадено 
Разрешение за строеж, съгласно изискванията на раздел I I . Изисквания към участниците, т. 
7 .2.2. , б. „а" и раздел V. Съдържание на офертата, т. 2 .11.1 . Информацията и 
доказателствата може да се отнасят за изпълнени услуги, включени в Декларацията -
списък (Приложение № 11) на участника и/или в Декларацията - списък (Приложение № 
11) на подизпълнителя и/или за други услуги, изпълнени от участника и/или 
подизпълнителя, съгласно изискванията на раздел И. Изисквания към участниците, т. 
7 .2.2. , б. „а" и раздел V. Съдържание на офертата, т. 2 .11 .1 . ; 

- информация и доказателства за извършени през последните 3 (три) години, 
считано до датата на подаване на офертата (т. е. в периода 08.06.2012 - 08.06.2015 г.) 
сходни услуги за упражнен строителен надзор за аналогични обекти, които са въведени в 
експлоатация (има издадено Разрешение за ползване по реда на ЗУТ или еквивалентен 
документ за чуждестранни участници), съгласно изискванията на раздел I I . Изисквания към 
участниците, т. 7 .2 .2 . , б. „б" и раздел V. Съдържание на офертата, т. 2 .11.1. Информацията 
и доказателствата може да се отнасят за изпълнени услуги, включени в Декларацията -
списък (Приложение № 11) на участника и/или в Декларацията - списък (Приложение № 
11) на подизпълнителя и/или за други услуги, изпълнени от участника и/или 
подизпълнителя, съгласно изискванията на раздел I I . Изисквания към участниците, т. 
7 ,2.2. , б. „б" и раздел V. Съдържание на офертата, т. 2.11.1. 

ИЛИ 
Нова Декларация - Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени 

през последните 3 (три) години (Приложение № 11), съдържаща информация и 
доказателства за извършени през последните 3 (три) години, считано до датата на 
подаване на офертата (т. е. в периода 05.06.2012 - 05.06.2015 г . ) сходни услуги за : 

- оценка за съответствие на инвестиционни проекти, за аналогични обекти, за които 
има одобрен инвестиционен проект по реда на ЗУТ (от съответния експертен съвет или от 
компетентния орган по ЗУТ за одобряване на инвестиционен проект) или издадено 
Разрешение за строеж, съгласно изискванията на раздел I I . Изисквания към участниците, т. 
7.2.2. , б. „а" и раздел V. Съдържание на офертата, т. 2 .11.1 ; 

- упражнен строителен надзор за аналогични обекти, които са въведени в 
експлоатация (има издадено Разрешение за ползване по реда на ЗУТ или еквивалентен 
документ за чуждестранни участници), съгласно изискванията на раздел I I . Изисквания към 
участниците, т. 7 .2 .2 . , б. „б" и раздел V. Съдържание на офертата, т. 2.11.1. 

ТОЗИ документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова 12/16 
връзка България - Сърбия" с Бенефициент - Министерство на енергетиката. Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на енергетиката и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган. 

ИЛИ 
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http://www.opcompetitiveness.bg


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейки фонд 

за регионално развитие 
Инвестираме във еашето бъдеще 

www.eufunds.bg 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" 2007-2013 

www.opcompetitiveness.bg 

3 . Участникът е представил Декларация - Списък на експертите, които участникът 
ще използва за изпълнение на договора (Приложение № 12), в която за позицията експерт 
за изпълнение на функциите на Координатор по безопасност и здраве са посочени две 
лица, като за тях са представени и два броя удостоверения. 

Съгласно раздел I I . Изисквания към участниците, т . 7 .2 .3 .2 . участникът трябва да 
разполага с екип от експерти, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, 
който включва и лице за изпълнение функциите на Координатор по безопасност и здраве -
с професионален опит: да е изпълнявал функциите на координатор по безопасност и 
здраве на най-малко 1 строеж. 

В Декларацията - Списък на експертите (Приложение № 12) опитът на експертите за 
изпълнение на функциите на Координатор по безопасност и здраве е посочен общо, като 
период. 

От представените документи не е видно, че поне един от предложените двама 
експерти за изпълнение на функциите на Координатор по безопасност и здраве притежава 
изискуемия професионален опит - да е изпълнявал функциите на координатор по 
безопасност и здраве на най-малко 1 строеж, съгласно изискванията на раздел I I . 
Изисквания към участниците, т . 7 .2 .3 .2 . 

Предвид гореизложеното, Комисията реши, на основание чл. 68, ал. 9 от 
ЗОП, участникът да представи следните документи: 

Нова Декларация - Списък на експертите, които участникът ще използва за 
изпълнение на договора (Приложение № 12), с посочени данни, от които да е видно, че 
поне един от предложените експерти за изпълнение на функциите на Координатор по 
безопасност и здраве притежава изискуемия професионален опит - да е изпълнявал 
функциите на координатор по безопасност и здраве на най-малко 1 строеж, съгласно 
изискванията на раздел I I . Изисквания към участниците, т. 7 .2 .3 .2 . 

Да представи друга информация, от която да е видно, че поне един от предложените 
експерти за изпълнение на функциите на Координатор по безопасност и здраве притежава 
изискуемия професионален опит - да е изпълнявал функциите на координатор по 
безопасност и здраве на най-малко 1 строеж, съгласно изискванията на раздел I I . 
Изисквания към участниците, т. 7 .2.3.2. 

Нова Декларация - Списък на експертите, които участникът ще използва за 
изпълнение на договора (Приложение № 12) с посочване на друго лице за експерт за 
изпълнение на функциите на Координатор по безопасност и здраве, който притежава 
изискуемия професионален опит - да е изпълнявал функциите на координатор по 
безопасност и здраве на най-малко 1 строеж, съгласно изискванията на раздел I I . 
Изисквания към участниците, т . 7 .2.3.2. 

4. Участникът е представил Декларация - Списък на експертите, които участникът 
ще използва за изпълнение на договора (Приложение № 12), в която са посочени трима 
експерти като правоспособни лица по част 'Технологична: Технологична - газоснабдяване 
и Технологични тръбопроводи". 

Съгласно раздел I I . Изисквания към участниците, т. 7 .2 .3 .3 . б. „а" участникът трябва 
да разполага с екип от експерти, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, 
който включва и правоспособни лица по съответната част (включени в списъка, 
приложение към издадения Лиценз/Удостоверение или еквиалентен документ, 
удостоверяващ правото да извършва оценка на съответствието на инвестиционни проекти и 
строителен надзор, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския 
съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство, (когато по приложимото право се изисква) за изработване на оценка за 

Този документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова 13/16 
връзка България - Сърбия" с Бенефициент - Министерство на енергетиката. Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на енергетиката и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган. 

ИЛИ 

ИЛИ 
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съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на Строителен надзор съгласно 
чл. 166, ал. 1, т . 1 от ЗУТ, включително по част 'Технологична: Технологична -
газоснабдяване и Технологични тръбопроводи" с опит в изработването за конкретната част 
на оценки за съответствие и/или в изработването на инвестиционни проекти за минимум 1 
(един) аналогичен обект и упражняване на строителен надзор за минимум 1 (един) 
аналогичен обект. 

Посочените три правоспособни лица по част 'Технологична: Технологична -
газоснабдяване и Технологични тръбопроводи" не са включени в списъка, приложение към 
издаденото на участника удостоверение за извършване на дейности по чл. 166 от ЗУТ. За 
третото правоспособно лице е посочено, че е включено в списъка под № 63, но на тази 
позиция в списъка фигурира лице с други имена. 

Участникът е представил и лиценз за извършване на дейности по чл. 166 от ЗУТ на 
неговия подизпълнител. Лицензът е издаден през 2004 г. и е със срок на валидност 
(продължен през 2009 г.) до 05.04.2014 г. Първите две от посочените три правоспособни 
лица по част 'Технологична: Технологична - газоснабдяване и Технологични тръбопроводи" 
са включени в списъка, приложение към издадения на подизпълнителя лиценз за 
извършване на дейности по чл. 166 от ЗУТ. 

Съгласно декларацията за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 
10) подизпълнителят ще изпълнява строителен надзор по част „Технологична: 
Технологична - газоснабдяване и Технологични тръбопроводи". 

От посоченото в Декларацията - Списък на експертите (Приложение № 12) за 
първото от трите предложени правоспособни лица по част "Технологична: Технологична -
газоснабдяване и Технологични тръбопроводи" не е видно, че отговаря на изискванията 
съгласно раздел I I . Изисквания към участниците, т. 7 .2 .3 .3 . б. „а". Първата от извършените 
от него основни услуги, посочена под № 1, е за инвеститорски контрол. Извършените 
основни услуги, посочени под № 2, 3, 5, 6, 7 и 8 не отговарят на изискването по отношение 
аналогичност на обекта, а именно ново строителство и/или реконструкция на преносни 
и/или разпределителни стоманени газопроводи, извън урбанизирани територии. За 
основната услуга под № 4 е посочено, че е за надзор и не са налице данни дали отговаря 
на изискването по отношение аналогичност на обекта, а именно ново строителство и/или 
реконструкция на преносни и/или разпределителни стоманени газопроводи, извън 
урбанизирани територии. 

В Декларацията - Списък на експертите (Приложение № 12) опитът на другите две 
предложени правоспособни лица по част 'Технологична: Технологична - газоснабдяване и 
Технологични тръбопроводи" е посочен общо, като период. 

Предвид гореизложеното, Комисията реши, на основание чл. 68, ал. 9 от 
ЗОП, участникът да представи следните документи: 

Доказателство/а, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение 
ресурсите на подизпълнителя, като трето лице по чл. 51а от ЗОП, в частта за изработване 
на оценка на съответствието по част „Технологична: Технологична - газоснабдяване и 
Технологични тръбопроводи", И нова Декларация - Списък на експертите, които участникът 
ще използва за изпълнение на договора (Приложение № 12), с посочени допълнителни 
данни, от които да е видно, че поне едно от предложените правоспособни лица за 
изработване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на 
строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ по част 'Технологична: Технологична 
- газоснабдяване и Технологични тръбопроводи" притежава изискуемия опит в 
изработването за конкретната част на оценки за съответствие и/или в изработването на 
инвестиционни проекти за минимум 1 (един) аналогичен обект и упражняване на 
строителен надзор за минимум 1 (един) аналогичен обект, съгласно изискванията на 
раздел I I . Изисквания към участниците, т . 7 .2 .3 .3 . , б. „а". 

ТОЗИ документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова 14/16 
връзка България - Сърбия" с Бенефициент - Министерство на енергетиката. Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на енергетиката и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган. 

http://www.eufunds.bg
http://www.opcompetitiveness.bg
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или 
Нова Декларация - Списък на експертите, които участникът ще използва за 

изпълнение на договора (Приложение № 12) с посочване на друго правоспособно лице за 
изработване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на 
строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ по част 'Технологична: Технологична 
- газоснабдяване и Технологични тръбопроводи", което притежава изискуемия опит в 
изработването за конкретната част на оценки за съответствие и/или в изработването на 
инвестиционни проекти за минимум 1 (един) аналогичен обект и упражняване на 
строителен надзор за минимум 1 (един) аналогичен обект, съгласно изискванията на 
раздел I I . Изисквания към участниците, т. 7 .2 .3 .3 . , б. „а". 

СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ С 
ОГЛЕД КОНСТАТИРАНИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ЛИПСВАЩИТЕ ДОКУМЕНТИ В 

ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

Документите следва да бъдат представени от участниците в деловодството на 
Министерството на енергетиката, ул. „Триадица № 8 в срок до пет работни дни (не по-
късно от 17:30 ч. на последния ден от срока) от получаване на настоящия протокол. В 
случай, че срокът изтича в официален почивен ден, срокът е до 17:30 часа на първия 
работен ден. 

На основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, след изтичането на посочения срок, Комисията 
ще разгледа допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията няма да 
разгледа документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за 
подбор. 

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, участниците нямат право да представят други 
документи освен посочените по-горе. 

Документите следва да бъдат поставени в запечатан, непрозрачен и надписан плик с 
обозначение: Наименование на участника, текст: „Допълнително представяне на 
документи" в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Упражняване на консултантска дейност съгласно чл. 166, 
ал. 1 от Закона за устройство на територията за строеж 
„Изграждане на междусистемна газова връзка България -
Сърбия" 

Председателя на комисията за разглеждане, оценка и 
класиране на офертите 

Министерство на енергетиката 
София, 1000, ул. „Триадица" № 8 

Ако участникът изпраща документите чрез препоръчана поща или куриерска 
служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати 
документите по такъв начин, че да се обезпечи тяхното пристигане на посочения адрес 
преди изтичане на горепосочения срок. Рискът от забава или загубване на плика с 
допълнителните документи е за участника. 

Този документ е създаден по проект: N9 BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова 15/16 
връзка България - Сърбия" с Бенефициент - Министерство на енергетиката. Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на енергетиката и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган. 

Наименование на 
поръчката: 

На вниманието на: 

Адрес: 

http://www.eufunds.bg
http://www.opcompetitiveness.bg


ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
Европейки фонд 

за регионално развитие 
Инвестирам* във вашето бъдеще 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТ НА РАМКА 
""" 20 ;з 

www.eufunds.bg 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" 2007-2013 

www.opcompetitiveness.faq 

Комисията и Възложителят не могат да бъдат ангажирани да съдействат за 
пристигането на плика с документите на адреса и в срока, определен в настоящия 
протокол. Участникът не може да иска съдействия като: освобождаване на пратка; 
получаване чрез поискване от пощенски клон или други подобни. 

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП настоящият протокол се изпраща на всички 
участници в процедурата в деня на публикуването му в профила на купувача. 

Комисията приключи своята работа на 17.06.2015 г. и председателят на 
комисията закри заседанието. 

Комисия: 

Председател: 1 Членове: 2 

^ ^ 3 

O R : ? _ 4 

5. 

6. 

7. 

8. 

ТОЗИ документ е създаден по проект: № BG161P0003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова 16/16 
връзка България - Сърбия" с Бенефициент - Министерство на енергетиката. Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерство на енергетиката и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Договарящия орган. 

http://www.eufunds.bg
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