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ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

подбор или с други изисквания на възложителя на .ll<tкументите в Плик И21 "Документи за
подбор", като им се изпрати настоящия протокол. f

Изпращането на протокола да се осъществи на посочените от участниците адреси за
кореспонденция и/или по факс.

Следващото заседание на комисията ще се проведе в зависимост от датата на
получаването на допълнително изисканите от комисията документи. Комисията възлага на
Председателя да свика следващото заседание след получаване на изисканите документи и/или
изтичането на срока за представянето им, видно .от обратните разписки.

П. Да се изиска от участниците в процедурата: "ТЕРМИКС ЕС" ООД, "МИРИКАЛ"
ЕООД, "БИАД - С" ООД, "ЕЛ - ТЕЛ -2005" оод Държавно предприятие "Фонд затворно
дело", "БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ" ООД, "ТИПС" оод да представят допълнително документи,
както следва:

Участник Ха! ("ТЕРМИКС ЕС" ООД)
1. Копие на застраховка със срок на валидност минимум 60 дни след изтичане срока на

офертата или декларация, че представената застаховка ще бъде продължена.
2. Доказателства, че участникът разполага с техническо лице, чиято професионална

квалификация отговаря на изисквания на Възложителя, посочени в Раздел IV - Изисквания
към участниците т. 4.3.1.в) от документацията, а именно за позицията "Инженер ОБ", както и за
професионалния му стаж по специалността, които трябва да е минимум 5 години.

Участник Мб ("МИРИКАЛ" ЕООД)
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата.
2. Доказателства за изпълнени един или повече догови през последните пет години

(20.06.2008г., 2009г., 2010г., 2011г., 2012г., 20.06.2013г.), които са с предмета на поръчката,
придружен от препоръка/и за добро изпълнение, от които да е видно, че участникът е
изпълнявал строително-монтажни работи включващи пожароизвестителна инсталация.

3. Заверено от участника копие от документ за закупена документация за участие.

Участник N!!4 ("БИАД - С" ООД")
1. Доказателства .за един _или повече договори, изпълнени през последните пет години

(20.06.2008г., 2009г., 2010г., 2011г., 2012г., 20.06.2013г.), които са с предмета на поръчката,
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придружен от препоръка/и за добро изпълнение, от ,които да е видно, че участникът е~ "-
изпълнявал строително-монтажни работи включващи пdжароизвестителна инсталация.

2. Доказателства, че участникът разполага с техническо лице, чиято професионална
квалификация отговаря на изисквания на Възложителя, посочени в Раздел IV - "Отговорник
по контрола на качеството".

3. Документ за внесена гаранция за участие в оригинал.

Участник Х!!5 ("ЕЛ - ТЕЛ -2005" ООД)
1. Доказателства за един или повече договори, изпълнени през последните пет години

(20.06.2008Г., 2009г., 2010г., 2011г., 2012г., 20-,06.2013г.), които са с предмета на поръчката,
придружен от препоръка/и за добро изпълнение, от които да е видно, че участникът е
изпълнявал строително-монтажни работи включващи пожароизвестителна инсталация.

2. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника съгласно
Т.7.1.11. подточка (г) от документацията, а именно: професионални автобиографии по Образец
8, за техническите лица на позиции «Електроинженер» и «Инженер В и К».

3. Копие от диплома за висше образование в официален превод от руски на български
език на техническото лице «Електроинженер» съгласно изискванията на чл. 56, ал. 4 от зап.

4. Документ за внесена гаранция за участие в оригинал.

Участник Х!!6 (Държавно предприятие "Фонд затворно дело")
1. Копие от документ за регистрация и удостоверение за актуално състояние, от което да

е видно кое лице представлява държавното предприятие.
2. Доказателства, че участникът разполага с техническо лице, чиято професионална

квалификация отговаря на изисквания на Възложителя, посочени в Раздел IV - Изисквания
към участниците, т. 4.3.1.в) от документацията, а именно с техническо лице на позицията'
"Техническият ръководител", както и за професионалния му стаж по специалността, които
трябва да е минимум 5 години .

3. Доказателства, че предложените технически лица за позиции: «Строителен инженер»,
«ОВ инженер», «Електроинженер» и «ВиК инженер» притежават 5 години професионален стаж
по специалността.

4. Документ за внесена гаранция за участие в оригинал.

Участник Х!!7 ("БРАТЯ ПАШКУ ЛЕВИ" ООД)
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1. Застраховка професионална отговорност на. ~астниците в строителството съгласно
Раздел IV - Изисквания към участниците, т. 4.2.1.' б), валидна към настоящия момент.
Представената от участика застраховка влиза в сила през 18.01.2014 г.

2. Доказателства за един или повече договори, изпълнени през последните пет години
(20.06.2008г., 2009г., 2010г., 2011г., 2012г., 20.06.2013г.), които са с предмета на поръчката,
придружен от препоръка/и за добро изпълнение, от които да е видно, че участникът е
изпълнявал строително-монтажни работи включващи ел.инсталация и пожароизвестителна
инсталация. ..

Участник Х!!8 ("ТИПС" ООД)
1. Доказателства за един или повече договори, изпълнени през последните пет години

(20.06.2008г., 2009г., 2010г., 2011г., 2012г., 20.06.2013г.), които са с предмета на поръчката,
придружен от препоръка/и за добро изпълнение,ОТ които да е видно, че участникът е
изпълнявал строително-монтажни работи включващи пожароизвестителна инсталация.

2. Доказателства, че участникът разполага с технически лица за позициите «Технически
ръководител» и «ВиК инженер», чиято професионална квалификация отговаря на изисквания
на Възложителя, посочени в Раздел IV ~ Изисквания към участниците, т. 4.3.1. Участникът е
посочил техническото лице Кръстьо Христов Тричков за позициите «Технически ръководител»
и «ВиК инженер», което е недопустимо съгласно изискванията на Възложителя. Участникът да
посочи коя позиция ще заема Кръстьо Христов Тричков, както и да посочи друго техническо
лице за другата позиция, заедно с документи за образованието му и професионален стаж.

3. Доказателства, че участникът разполага с техническо лице, чиято професионална
квалификация отговаря на изисквания на Възложителя, посочени в Раздел IV - "Отговорник
по контрола на качеството".

4. Доказателства, че участникът разполага с техническо лице, чиято професионална-
квалификация отговаря на изисквания на Възложителя, посочени в Раздел IV - "Координатор
по безопасност и здраве".

5. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника съгласно
т.7.1.11. подточка (г) от документацията, а именно: професионални автобиографии по Образец
8, за техническите лица на позиции «Електроинженер», «ОВ инженер» и «Строителен
инженер»

6. Доказателства, че предложените технически лица за позиции "Електроинженер",
"Технически ръководител" и "ОВ инженер" притежават 5 години професионален стаж по
специалността.
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111. Срокът за представяне на документите по ПffдХОДНИЯпункт да бъде 5 /пет/ работни
дни, считано от датата на получаване на протокола. 1

IV. Документите се подават в запечатан непрозрачен плик в петдневния срок, в рамките
на работното време на деловодството на Община Велинград, бул.Хан Аспарух 35, Мария
Николова- МЛ.експерт, Дирекция "АПИО". Върху плика се посочва: участник, адрес за
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, наименование на поръчката и надпис
.Докумеити във връзка с чл.68, ал.8 от ЗОП".

КОМИСИЯ:

Председател: инж.Даниела Салкина ....~ "-'.

Членове:
2. Тодор Владимиров Златано
3. Петър Иванов Кондев (резервен ~,<,,J~~rуу<

4. Цветомир Данчев Тошев L.v..t._J</

5. Мария Велкова Николова .


