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ПРИЕМАМ:               
 

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 

„ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 

 

              (П)             ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА 

31.08.2015 г. 

 

 

ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 

„ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 

 

              (П)             БОРИСЛАВ ПОПОВ 

31.08.2015 г. 
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 
 

по чл. 79, ал. 5 от Закона за обществените поръчки с резултати от подбор 
 

от работата на комисия назначена със Заповед № ЗОП-80/11.08.2015 г. на главния 

директор на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ и заместник главния 

директор на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ за разглеждане на 

подадени заявления и класиране на оферти за участие в ограничена процедура за 

възлагане на  обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет „Проектиране и 

изпълнение на обект: Основен ремонт на сграда № 1 /основна административна сграда 

на в.ф. 26050 – София, ВР 2563“ 

 

На 27.08.2015 г. комисия, назначена със Заповед № ЗОП-80/11.08.2015 г. на 

главния директор на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ и заместник 

главния директор на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Иванова – началник на отдел ИПС в главна дирекция 

„Инфраструктура на отбраната” (ГД „ИнфрО“) и 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Зоя Гроздилова – старши експерт в дирекция „Правно – нормативна дейност”; 

2. инж. Тодор Пунев – старши екперт в ГД „ИнфрО“; 

3. инж. Мариана Йовчева – младши експерт в ГД „ИнфрО“; 

4. полк. Светослав Василев – държавен експерт в дирекция „СИ“ – резервен член 

съгласно Заповед № ЗОП-80/11.08.2015 г. на главния директор на главна дирекция 

„Инфраструктура на отбраната“ и заместник главния директор на главна дирекция 

„Инфраструктура на отбраната, 

се събра, за да разгледа допълнително получените от кандидатите документи 

съгласно изпратен им на 14.08.2015 г. протокол по чл. 79, ал. 2 във връзка с чл. 68, ал. 

7 от ЗОП. 

Комисията установи, че допълнителните документи са получени в указания в 

протокола срок и същите са в непрозрачни пликове с ненарушена цялост. 
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СПИСЪК НА ПОДАДЕНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ: 

№  УЧАСТНИК 
Вх. № на 

офертата 

Дата на 

подаване 

Час на 

подаване 

1 2 3 4 5 

1. „ХАЙТОВИ СИЕ“ ООД И – 2489 19.08.2015 г. 15:38 ч. 

2. 

ДП „СЪОБЩИТЕЛНО 

СТРОИТЕЛСТВО И 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ 

И – 2491 

20.08.2015 г. 

10:00 ч. 

3. 
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ – 

ПРОНО“ 
И – 2493 

20.08.2015 г. 
10:45 ч. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на допълнително получените документи, като 

провери съдържанието на същите за съответствие с критериите за подбор, поставени от 

възложителя.  
 

I. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПОДБОР 

НА КАНДИДАТИТЕ: 
 

 

1. „ХАЙТОВИ СИЕ“ ООД 
Кандидатът е представил следните допълнителни документи: 

- декларация – списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗОП на 

служителите/експертите които кандидата ще използва при изпълнение на 

обществената поръчка, както и на лицата работещи в административното звено за 

сигурност. 

- списък по чл. 51, ал. 1 от ЗОП с посочена информация за проектиране на обект 

еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка изпълнен през последните 5 

години и документи доказващите доброто изпълнение на обекта. 

Всички представени допълнителни документи съответстват на изискванията на 

възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие. 

 

2. ДП „СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ /ДП 

„ССВ“/ 

Кандидатът е представил следните допълнителни документи: 

- списък на лицата, които ще изпълняват дейности по изпълнение на 

договора:  

- лицата заемащи ръководни длъжностни в ДП „ССВ“, лицата на които ще 

бъде възложено непосредственото изпълнение на договора, лицата работещи в 

административното звено за сигурност в ДП „ССВ“; 

-  лицата които заемат ръководни длъжностни в декларираните 

подизпълнители „Лема трейдинг“ ЕООД и  „Фортстрой“ ЕООД, лицата на които ще 

бъде възложено непосредственото изпълнение на договора от „Лема трейдинг“ ЕООД 

и  „Фортстрой“ ЕООД, лицата работещи в административното звено за сигурност в 

„Лема трейдинг“ ЕООД и  „Фортстрой“ ЕООД; 

- разрешение за достъп до класифицирана информация № 69641 на Петър 

Владимиров Кичев. 

Всички представени допълнителни документи съответстват на изискванията на 

възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие. 

 

3. ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ – ПРОНО“: 

Кандидатът е представил следните допълнителни документи: 
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- списък на лицата работещи в административното звено за сигурност. 

Всички представени допълнителни документи съответстват на изискванията на 

възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие. 

 

II. СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА 

ОБЯВЕНИТЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ИЗИСКВАНИЯ. 

Няма кандидати които да не отговарят на изискванията на възложителя, 

посочени в обявлението и документацията за участие. 

 

III. СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА 

ОБЯВЕНИТЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ИЗИСКВАНИЯ. 

 

№  УЧАСТНИК 
Вх. № на 

офертата 

Дата на 

подаване 

Час на 

подаване 

1 2 3 4 5 

1. 
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕЛЕКТРИСИТИ – 

ПРОНО“ 
И – 2483 04.08.2015 г. 10:50 ч. 

2. „ХАЙТОВИ СИЕ“ ООД И – 2484 05.08.2015 г. 10:55 ч. 

3. 

ДП „СЪОБЩИТЕЛНО 

СТРОИТЕЛСТВО И 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ 

И – 2485 

05.08.2015 г. 

15:15 ч. 

4. „АТ ИНЖИНЕРИНГ 2000“ ООД И – 2486 05.08.2015 г. 15:20 ч. 

 

Комисията предлага на Възложителя, да бъдат изпратени покани за представяне на 

оферта на кандидатите, изброени в списъка по т. III. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан на 27.08.2015 г.  

 

 

 

Председател: ……(п)…...… (М. Иванова) 

 

Членове: 

 

1. ……………(п)…………….. (З. Гроздилова)  

 

2. ……………(п)……………..  (инж. Т. Пунев) 

 

3. ……………(п)……………..  (инж. М. Йовчева) 

 

4. ……………(п)……………..  (полк. С. Василев) 


