
П Р О Т О К О Л № 2

Заповед № РМЛ17-РД92-37/20.11.2017г. за извършване на подбор на участниците, 
разглеждане и оценка на офертите на участниците в процедура за възлагане на 
обществена поръчка чрез публично състезание за възлагане на услуга с предмет: 
Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект за въвеждане на мерки 
за енергийна ефективност за обекти от образователната инфраструктура в Столична 
Община район „Младост" по три обособени позиции, какгпо следва;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен 
проект за подмяна на отоплителна инсталация за 82 оу„Васил Априлов", кв. Горубляне, 
район Младост СО";
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ M 2 „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен 
проект за внедряване на мерки за повишаване на ЕЕ за 145 ОУ „ Симеон Радев", Младост 
1 А, район Младост СО" и
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ M3 "Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен 
проектза внедряване на мерки за повишаване на ЕЕ за 39 СУ „ Петър Динеков", Младост 
2, район Младост СО";

На 06.12.2017 г. в 09:00 ч. в изпълнение на заповед № РМЛ17-РД92-37/20.11.2017г. на 
Възложителя на кмета на СО р-н Младост, в заседателната зала в сградата на районната 
администрация, назначената комисия в състав:
Председател : арх. Румен Русев - зам, кмет 
Членове:
1. Борислава Димитрова - гл. специалист „ФСДЧР"
2. Александър Несторов - ст. юрисконсулт „АИПО"
3. Инж. Александър Йотов - гл. специалист „ИИБ"
4. Инж. Лоти Етугова - ст. експерт „ИКС"

продължи своята работа на закрито заседание и извърши преглед на допълнително 
представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, изискани с Протокол №1 изпратен надлежно 
и получен от всички участници по електронна поща на 28Л12017 г., видно от което 
срокът за представянето им по чл.54, ал.9 от ППЗОП за всички участници е до 05.12.2017 
г. включително.

Констатации от прегледа по чл. 54, ал. 12 ППЗОП на допълнителните документи 
представени от участниците относно съответствието с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор:

1.3а допълнителните документи, заведени в деловодството на СО р-н Младост:
1. Документи с вх. № РМЛ17-ДИ05-213Д19] от 01.12.2017 г. в 12:42 ч., подадени 

от Тобо Проджект ЕООД за Обособени позиции №1, №2, и №3;
2. Документи с вх. № РМД17-ДИ05-213-[ 18] от 30.11.2017 г. в 10:21 ч., подадени от 
Богоев Консулт ЕООД за Обособени позиции №2 и№3;
3. Документис вх. № РМП17-ДИ05-213 -[20] г. от 01.12.2017 г. в 14:49 ч., подадени 
от Енерджидизайн ЕООД за Обособена позиция № 1;
4. Документи с вх. № РМЛ17-ДИ05-213-[21] г. от 01.12.2017 г. в 14:51 ч., подадени 
от Енерджидизайн ЕООД за Обособена позиция №2;
5. Документи с вх. № РМЛ17-ДИ05-213-[22] г. от 01.12.2017 г. в 14:53 ч., подадени 
от Енерджидизайн ЕООД за Обособена позиция №3;



6. Документи с вх. № РМЛ17-ТД26- 1863 (1) от 29.11.2017 г. в 11:11 ч., подадени от 
Новиза ЕООД за Обособени позиции № 1, №2, и №3;
7. Документи с вх. № РМЛ17-Д И05-213- [24] от 20.11.2017 г. в 09:32 ч„ подадени 
от Реминг Консулт АД за Обособена позиция №2 и №3;
8. Документи с вх. № РМЛ17-ДИ05-213~[26] г. от 05.12.2017 г. в 10:08 ч., подадени 
от Лимар П ЕООД за Обособена позиция №2;
9. Документи с вх. № РМЛ17-ДИ05-213Д25] г. от 04.12.2017 г. в 15:45 ч., подадени 
от Плеядес България ООД за Обособена позиция №1 и №3;
10. Документи с вх. № РМЛ 17-ДИ05-213-[23] г. от 01,12.2017 г. в 15:00 подадени от 
Дакарх ЕООД за Обособени позиции №2 и №3;
И.
От предоставеният регистър на входираните документи в деловодството на СО р-н 
Младост, комисията установи, че всички участници са представили допълнителни 
документи в законово определеният в чл.54, ал. 9 ППЗОП срок.

II. Комисията направи преглед на допълнително представените документи и 
установи, че:

1. От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие
с изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта 
№ 1 на участника „Тобо проджект ЕООД" за Обособени позиции № 1, №2 и №3 се 
констатира, следното:

Относно обособена позиция №1:
В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията 
несъответствия. Участникът е представил нов ЕЕДОП с допълнителна информация с 
оглед констатациите на комисията в Протокол №1, чрез които са отстранени 
констатираните несъответствия и непълна информация, С представеният нов ЕЕДОП и 
информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и професионали 
способности", 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, 
както и с приложени допълнителни документи -  договори, технически задания и 
приемо-предавателни протоколи и удостоверения за добро изпълнение, участникът 
удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит в 
изпълнение на сходни услуги през последните три години, считано от датата на подаване 
на офертата.

От представената в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и 
професионали способности", 6) информация за лицата от проектантския екип за 
изпълнение се удостоверява съответствие с поставените изиквания на Възложителя, както 
следва:

■ Добавена е информация за обхват на удостоверенията за ППП на лицата и е 
са представени кояия на дипломи за професионална квалификация на лицата
■ За проектант Димитринка Ангелова предложена по част „ЕЕ" и част „ОВК" 
се удостоверява съответствие за придобита образователна степен „Магистър" в 
областта на топлотехниката или еквивалент, чрез удостоверение от Деканатът на 
учебното заведение, относно препокриване на завършената специалност машинен 
инженер с над 80 % с учебен план за специалност промишлена топлотехника.
За проектант в част „пожарна безопасност" „План за управление на строителните 
отпадъци" - Васил Стоянов се удостоверява съответствие с изискванията за 
наличие на Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по 
интердисциплинарна част пожарна безопасност и Сертификат за завършен курс на



обучение по Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материалщпълна проектантска правоспособност, респ. 
призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 
професионални квалификации /ЗППК/ с допълнително оредставена информация за 
документите.

От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за 
подбор в процедурата за обособена позиция № 1.

След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на 
изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „Тобо пролжект ЕООД” 
за Обособени позиции №1

• Относно обособена позиция №2:

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията 
несъответствия. Участникът е представил нов ЕЕДОП с допълнителна информация с 
оглед констатациите на комисията в Протокол №1, чрез които са отстранени 
констатираните несъответствия и непълна информация. С представеният нов ЕЕДОП и 
информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и професионали 
способности", 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, 
както и с приложени допълнителни документи -  договори, технически задания и 
приемо-предавателни протоколи и удостоверения за добро изпълнение, участникът 
удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит в 
изпълнение на сходни услуги през последните три години, считано от датата на подаване 
на офертата.

От представената в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и 
професионали способности", 6) информация за лицата от проектантския екип за 
изпълнение се удостоверява съответствие с поставените изиквания на Възложителя, както 
следва:

■ Добавена е информация за обхват на удостоверенията за ППП на лицата и е 
са представени кояия на дипломи за професионална квалификация на лицата
■ За проектант Димитринка Ангелова предложена по част „ЕЕ" и част „ОВК" 
се удостоверява съответствие за придобита образователна степен „Магистър’' в 
областта на топлотехниката или еквивалент, чрез удостоверение от Деканатът на 
учебното заведение, относно препокриване на завършената специалност машинен 
инженер с над 80 % с учебен план за специалност промишлена топлотехника.
За проектант в част „пожарна безопасност" „План за управление на строителните 
отпадъци" - Васил Стоянов се удостоверява съответствие с изискванията за 
наличие на Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по 
интердисциплинарна част пожарна безопасност и Сертификат за завършен курс на 
обучение по Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали;пълна проектантска правоспособност, респ. 
призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 
професионални квалификации /ЗППК/ с допълнително оредставена информация за 
документите.

От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че участникът



удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за 
подбор в процедурата за обособена позиция №2.

След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на 
изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „Тобо проджект ЕООД" 
за Обособени позиции №2

Относно обособена позиция №3:

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията 
несъответствия. Участникът е представил нов ЕЕДОП с допълнителна информация с 
оглед констатациите на комисията в Протокол №1, чрез които са отстранени 
констатираните несъответствия и непълна информация. С представеният нов ЕЕДОП и 
информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и професионали 
способности", 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, 
както и с приложени допълнителни документи -  договори, технически задания и 
приемо-предавателни протоколи и удостоверения за добро изпълнение, участникът 
удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит в 
изпълнение на сходни услуги през последните три години, считано от датата на подаване 
на офертата.

От представената в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и 
професионали способности", 6) информация за лицата от проектантския екип за 
изпълнение се удостоверява съответствие с поставените изиквания на Възложителя, както 
следва:

■ Добавена е информация за обхват на удостоверенията за ППП на лицата и е 
са представени копия на дипломи за професионална квалификация на лицата
■ За проектант Димитринка Ангелова предложена по част „ЕЕ" и част „ОВК" 
се удостоверява съответствие за придобита образователна степен „Магистър’1 в 
областта на топлотехниката или еквивалент, чрез удостоверение от Деканатът на 
учебното заведение, относно препокриване на завършената специалност машинен 
инженер с над 80 % с учебен план за специалност промишлена топлотехника.
За проектант в част „пожарна безопасност" „План за управление на строителните 
отпадъци" - Васил Стоянов се удостоверява съответствие с изискванията за 
наличие на Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по 
интердисциплинарна част пожарна безопасност и Сертификат за завършен курс на 
обучение по Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали;пълна проектантска правоспособност, респ. 
призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на 
професионални квалификации /ЗППК/ с допълнително оредставена информация за 
документите.

От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за 
подбор в процедурата за обособена позиция №3.

След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на 
изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „Тобо проджект ЕООД" 
за Обособени позиции №3



2. От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 
2 на участника „Богоев консулт ЕООД" за Обособени позиции №2 и №3, се 
констатира, следното:

Относно Обособена позиция №2

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОГТ, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията 
несъответствия. Участникът е представил нов ЕЕДОП с допълнителна информация с 
оглед констатациите на комисията в Протокол № 1, чрез които са отстранени 
констатираните несъответствия и непълна информация. С представеният нов ЕЕДОП и 
информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и професионали 
способности", 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, 
както, участникът удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания 
за опит в изпълнение на сходни услуги през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата.

От представената в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и 
професионали способности", 6) информация за лицата от проектантския екип за 
изпълнение се удостоверява съответствие с поставените изиквания на Възложителя с 
допълнителната информация за обхвата на удостоверенията за ППП на лицата.

От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за 
подбор в процедурата за обособена позиция №2,

След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на 
изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „Богоев консулт 
ЕООД" за Обособени позиции №2

Относно Обособена позиция №3

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията 
несъответствия. Участникът е представил нов ЕЕДОП с допълнителна информация е 
оглед констатациите на комисията в Протокол №1, чрез които са отстранени 
констатираните несъответствия и непълна информация. С представеният нов ЕЕДОП и 
информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и професионали 
способности", 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, , 
участникът удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит 
в изпълнение на сходни услуги през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата.

От представената в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и 
професионали способности", 6) информация за лицата от проектантския екип за 
изпълнение се удостоверява съответствие с поставените изиквания на Възложителя с 
допълнителната информация за обхвата на удостоверенията за ППП на лицата.

От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за 
подбор в процедурата за обособена позиция №3.



След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията чд лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на 
изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на ..Когоев консулт 
ЕООД11 за Обособени позиции №3

3. От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 
3 на участника „Енерджидизайн ЕООД" за Обособена позиция №3, се констатира, 
следното:

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол № 1 от работата на комисията 
несъответствия. Участникът е представил нов ЕЕДОП е допълнителна информация с 
оглед констатациите на комисията в Протокол №1, чрез които са отстранени 
констатираните несъответствия и непълна информация. С представеният нов ЕЕДОП и 
информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и професионали 
способности", 16) за изпълнени от участника услуги, сходни е предмета на услугата, , 
участникът удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит 
в изпълнение на сходни услуги през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата.

От представената в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и 
професионали способности", 6) информация за лицата от проектантския екип за 
изпълнение се удостоверява съответствие с поставените изиквания на Възложителя с 
допълнителната информация за обхвата на удостоверенията за ППП на лицата.

От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за 
подбор в процедурата за обособена позиция №3.

След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на 
изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „Енерджидизайн 
ЕООД"за Обособени позиции №3

4. От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 
4 на участника „Новиза ЕООД" за Обособени позиции №1, №2 и №3, се констатира, 
следното:

Относно Обособена позиция №1

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол № I от работата на комисията 
несъответствия. Участникът е представил нов ЕЕДОП с допълнителна информация с 
оглед констатациите на комисията в Протокол №1, чрез които са отстранени 
констатираните непълноти и несъответствия.

От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за 
подбор в процедурата за обособена позиция № 1.



След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на 
изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „Новиза ЕООД"за 
Обособени позиции №1

Относно Обособена позиция №2

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол № 1 от работата на комисията 
несъответствия. Участникът е представил нов ЕЕДОП с допълнителна информация с 
оглед констатациите на комисията в Протокол № 1, чрез които са отстранени 
констатираните несъответствия и непълна информация. С представеният нов ЕЕДОП и 
информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и професионали 
способности", 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, , 
участникът удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит 
в изпълнение на сходни услуги през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата.

От представената в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и 
професионали способности", 6) информация за лицата от проектантския екип за 
изпълнение се удостоверява съответствие с поставените изиквания на Възложителя с 
допълнителната информация за обхвата на удостоверенията за ППП на лицата и 
информация за придобита професионална квалификация, а именно Диплома № и ВуЗ за 
всички лица.

От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за 
подбор в процедурата за обособена позиция №2.

След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на 
изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „Новиза ЕООД1' за 
Обособени позиции №2.

Относно Обособена позиция №3

В срока по чл. 54 ал, 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол № 1 от работата на комисията 
несъответствия. Участникът е представил нов ЕЕДОП с допълнителна информация с 
оглед констатациите на комисията в Протокол №1, чрез които са отстранени 
констатираните несъответствия и непълна информация. С представеният нов ЕЕДОП и 
информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и професионали 
способности", 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, , 
участникът удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит 
в изпълнение на сходни услуги през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата.

От представената в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и 
професионали способности", 6) информация за лицата от проектантския екип за 
изпълнение се удостоверява съответствие с поставените изиквания на Възложителя с 
допълнителната информация за обхвата на удостоверенията за ППП на лицата и 
информация за придобита професионална квалификация, а именно Диплома № и ВуЗ за 
всички лица.



От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за 
подбор в процедурата за обособена позиция №3.

След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комиеията 
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на 
изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „Новиза ЕООД’' за 
Обособени позиции №3.

5. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за 
лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 5 на участника 
„Енерджидизайн ЕООД", за Обособена позиция №2 се констатира, следното:

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОГТ, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията 
несъответствия. Участникът е представил нов ЕЕДОП с допълнителна информация с 
оглед констатациите на комисията в Протокол №1, чрез които са отстранени 
констатираните несъответствия и непълна информация. С представеният нов ЕЕДОП и 
информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и професионали 
способности", 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, , 
участникът удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит 
в изпълнение на сходни услуги през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата.

От представената в част IV - „критерии за подбор", раздел ,3 "  - „технически и 
професионали способности", 6) информация за лицата от проектантския екип за 
изпълнение се удостоверява съответствие с поставените изиквания на Възложителя с 
допълнителната информация за обхвата на удостоверенията за ППП на лицата.

От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за 
подбор в процедурата за обособена позиция №2.

След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, С оглед на 
изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „Енерджидизайн 
ЕООД"за Обособени позиции №2.

6. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за 
лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 6 на участника 
„Енерджидизайн ЕООД" за Обособена позиция №1, се констатира, следното:

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията 
несъответствия. Участникът е представил нов ЕЕДОП с допълнителна информация с 
оглед констатациите на комисията в Протокол №1, чрез които са отстранени 
констатираните несъответствия и непълна информация. С представеният нов ЕЕДОП и 
информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и професионали 
способности", 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, , 
участникът удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит 
в изпълнение на сходни услуги през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата.

От представената в част IV - „критерии за подбор", раздел ,3 "  - „технически и



професионали способности", 6) информация за лицата от проектантския екип за 
изпълнение се удостоверява съответствие с поставените изиквания на Възложителя с 
допълнителната информация за обхвата на удостоверенията за ППП на лицата.

От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за 
подбор в процедурата за обособена позиция № 1,

След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, С оглед на 
изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „Енерлжидизяйи 
ЕООД"за Обособени позиции №1.

7. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за 
лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 7 на участника 
„Реминг консулт“ АД за Обособена позиция №2 и №3, се констатира, следното:

Относно Обособена позиця №2:

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол № 1 от работата на комисията 
несъответствия. Участникът е представил нов ЕЕДОПс допълнителна информация с 
оглед констатациите на комисията в Протокол №1, чрез които са отстранени 
констатираните несъответствия и непълна информация. С представеният нов ЕЕДОП и 
информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и професионали 
способности", 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, 
участникът удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит 
в изпълнение на сходни услуги през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата.

От представената в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и 
професионали способности", 6) информация за лицата от проектантския екип за 
изпълнение се удостоверява съответствие с поставените изиквания на Възложителя с 
допълнителната информация за обхвата на удостоверенията за ППП на лицата.

От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че 
участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и 
критериите за подбор в процедурата за обособена позиция №2.

След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на 
изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „Реминг консулт“ АД за 
Обособени позиции №2.

Относно Обособена позиця №3:

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията 
несъответствия. Участникът е представил нов ЕЕДОП с допълнителна информация с 
оглед констатациите на комисията в Протокол №1, чрез които са отстранени 
констатираните несъответствия и непълна информация.

От представената в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и



професионали способности", 6) информация за лицата от проектантския екип за 
изпълнение се удостоверява съответствие с поставените изиквания на Възложителя с 
допълнителната информация за обхвата на удостоверенията за ППП на лицата.

От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че 
участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и 
критериите за подбор в процедурата за обособена позиция №3.

След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на 
изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „Реминг консулт“ АД за 
Обособени позиции №3.

8. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за 
лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 8 на участника 
„Лимар П“ ЕООД за Обособена позиция №2 се констатира, следното:

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията 
несъответствия. Участникът е представил нов ЕЕДОП с декларирана липса на 
обстоятелства по т.3.6.1, т.З.б.2 и т.3.6.3. от Докуменацията за участиев раздел „Г" от 
част и допълнителна информация с оглед констатациите на комисията в Протокол №1, 
чрез които са отстранени констатираните несъответствия и непълна информация. С 
представеният нов ЕЕДОП и информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - 
„технически и професионали способности", 16) за изпълнени от участника услуги, 
сходни с предмета на услугата, участникът удостоверява съответствие с поставените от 
Възложителя изисквания за опит в изпълнение на сходни услуги през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата.

От представената в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и 
професионали способности", 6) информация за лицата от проектантския екип за 
изпълнение се удостоверява съответствие с поставените изиквания на Възложителя с 
допълнителната информация за обхвата на удостоверенията за ППП на лицата.

Представена е допълнителна информация за арх. Маруся Бобева Влахова, 
предложена за проектант в част „пожарна безопасност" и проектант „План за управление 
на строителните отпадъци" удостоверяваща наличие на удостоверение за пълна 
проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност, както 
и преминато обучениепо пожарна безопасност съгласно Наредба 13-1971 от 29.10.2009 г. 
за Строителнотехническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и 
пълна проектантска правоспособност, рссп. призната професионална квалификация 
съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/ по част ПУСО.

От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че 
участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и 
критериите за подбор в процедурата за обособена позиция №2.

След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на 
изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „Лимар П“ ЕООД за 
Обособени позиции №2.



9. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за 
лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 9 на участника 
„Плеядес България ООД" за Обособена позиция №3, се констатира, следното:

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол № I от работата на комисията 
несъответствия. Участникът е представил нов ЕЕДОП с допълнителна информация с 
оглед констатациите на комисията в Протокол №1, чрез които са отстранени 
констатираните несъответствия и непълна информация.

От представената в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и 
професионали способности", 6) информация за лицата от проектантския екип за 
изпълнение се удостоверява съответствие с поставените изиквания на Възложителя с 
допълнителната информация за обхвата на удостоверенията за ППП на лицата.

От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че 
участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и 
критериите за подбор в процедурата за обособена позиция №3.

След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на 
изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „Плеядес България 
ООД" за Обособени позипии №3.

10. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за 
лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 10 на участника 
„Плеядес България ООД" за Обособена позиция №1, се констатира, следното:

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията 
несъответствия. Участникът е представил нов ЕЕДОП с допълнителна информация с 
оглед констатациите на комисията в Протокол №1, чрез които са отстранени 
констатираните несъответствия и непълна информация. С представеният нов ЕЕДОП и 
информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и професионали 
способности", 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, 
участникът удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит 
в изпълнение на сходни услуги през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата.

От представената в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и 
професионали способности", 6) информация за лицата от проектантския екип за 
изпълнение се удостоверява съответствие с поставените изиквания на Възложителя с 
допълнителната информация за обхвата на удостоверенията за ППП на лицата.

От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че 
участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и 
критериите за подбор в процедурата за обособена позиция №1.

След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на 
изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „Плеядес България 
ООД" за Обособени позиции №1.



11. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за 
лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 11 на участника 
„Дакарх“ ЕООД за Обособени позиции №2 и №3, се констатира, следното:

Относно Обособена позиция №2

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията 
несъответствия. Участникът е представил нов ЕЕДОП с допълнителна информация с 
оглед констатациите на комисията в Протокол №1, чрез които са отстранени 
констатираните несъответствия и непълна информация. С представеният нов ЕЕДОП и 
информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и професионали 
способности", 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, 
участникът удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит 
в изпълнение на сходни услуги през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата.

От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че 
участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и 
критериите за подбор в процедурата за обособена позиция №2.

След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, С оглед на 
изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „Дакарх“ ЕООД за 
Обособени позиции №2.

Относно Обособена позиция №3

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията 
несъответствия. Участникът е представил нов ЕЕДОП с допълнителна информация с 
оглед констатациите на комисията в Протокол №1, чрез които са отстранени 
констатираните несъответствия и непълна информация. С представеният нов ЕЕДОП и 
информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и професионали 
способности", 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, 
участникът удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит 
в изпълнение на сходни услуги през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата.

От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че 
участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и 
критериите за подбор в процедурата за обособена позиция №3.

След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на 
изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „Дакарх“ ЕООД за 
Обособени позиции №3.



III. Констатации от прегледа на техническите оферти на допуснатите до този етап 
участници:

1 .Относно офертата на участник „Тобо проджект ЕООД" за Обособени позиции №1, №2 и 
№3:
Относно Обособена позиция №1:
За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Тобо 
проджект ЕООД" комисията установи: участникът е представил техническо предложение 
по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при изготвяне на 
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват 
на задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 2 от документация. Участникът предлага срок за изпълнение 
на обособена позиция № 1- до 10 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че правилно са 
определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, правилно са 
идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и качество на 
изпълнението, представена е информация за предвидената от участника организация, 
видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата спецификация 
изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение на задачите 
правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и отговорностите. 
Представена е информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът правилно е 
организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и условията за 
изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и нормативните 
изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Тобо 
проджект ЕООД" съответства на предварително обявените условия и следва да бъде 
допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за 
обособена позиция № I

Относно Обособена позиция №2:
За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Тобо 
проджект ЕООД" комисията установи: участникът е представил техническо предложение 
по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при изготвяне на 
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец.



Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график, 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват 
на задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 2 от документация, Участникът предлага срок за изпълнение 
на обособена позиция № 2- до 10 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че правилно са 
определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, правилно са 
идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и качество на 
изпълнението, представена е информация за предвидената от участника организация, 
видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата спецификация 
изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение на задачите 
правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и отговорностите. 
Представена е информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът правилно е 
организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и условията за 
изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и нормативните 
изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Тобо 
проджект ЕООД" съответства на предварително обявените условия и следва да бъде 
допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за 
обособена позиция №2

Относно Обособена позиция №3:
За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Тобо 
проджект ЕООД" комисията установи: участникът е представил техническо предложение 
по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при изготвяне на 
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват 
на задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 2 от документация. Участникът предлага срок за изпълнение 
на обособена позиция № 3- до 10 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че правилно са 
определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, правилно са 
идентифицирани необходимите задачи за изпълнение е цел обхватност и качество на 
изпълнението, представена е информация за предвидената от участника организация, 
видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата спецификация



изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение на задачите 
правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и отговорностите. 
Представена е информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът правилно е 
организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и условията за 
изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и нормативните 
изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Тобо 
проджект ЕООД" съответства на предварително обявените условия и следва да бъде 
допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за 
обособена позиция №3.

2. Относно офертата на участник „Богоев консулт“ ЕООД за Обособени позиции №2 
и №3, се констатира, следното:

Относно Обособена позиция №3:
За представените документи по чл. 39, ал. 3, т, ] и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Богоев 
консулт“ ЕООД комисията установи: участникът е представил техническо предложение 
по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при изготвяне на 
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват 
на задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение е 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 2 от документация. Участникът предлага срок за изпълнение 
на обособена позиция № 2- до 15 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че правилно са 
определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, правилно са 
идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и качество на 
изпълнението, представена е информация за предвидената от участника организация, 
видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата спецификация 
изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение на задачите 
правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и отговорностите. 
Представена е информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът правилно е 
организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и условията за 
изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и нормативните 
изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Богоев 
консулт“ ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да бъде 
допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за 
обособена позиция №2.



Относно Обособена позиция №3:
За представените документи пи чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Богоев 
консулт“ ЕООД комисията установи: участникът е представил техническо предложение 
по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при изготвяне на 
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват 
на задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 2 от документация. Участникът предлага срок за изпълнение 
на обособена позиция № 3- до 15 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че правилно са 
определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, правилно са 
идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и качество на 
изпълнението, представена е информация за предвидената от участника организация, 
видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата спецификация 
изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение на задачите 
правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и отговорностите. 
Представена е информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът правилно е 
организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и условията за 
изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и нормативните 
изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Богоев 
консулт“ ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да бъде 
допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за 
обособена позиция №3.

3. Относно офертата на „Енерджидизайн ЕООД" за Обособена позиция №3

За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от 
„Енерджидизайн ЕООД" комисията установи: участникът е представил техническо 
предложение по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при 
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график.



В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват 
на задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 2 от документация. Участникът предлага срок за изпълнение 
на обособена позиция № 3- до 6 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че правилно са 
определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, правилно са 
идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и качество на 
изпълнението, представена е информация за предвидената от участника организация, 
видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата спецификация 
изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение на задачите 
правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и отговорностите. 
Представена е информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът правилно е 
организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и условията за 
изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и нормативните 
изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на 
„Енерджидизайн ЕООД" съответства на предварително обявените условия и следва да 
бъде допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка 
за обособена позиция №3.

4. Относно офертата на „Новиза ЕООД" за Обособени позиции № 1, №2 и №3 

Относно Обособена позиция №1:
За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от 
„Новиза ЕООД"комисията установи: участникът е представил техническо предложение 
по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при изготвяне на 
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват 
на задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 2 от документация. Участникът предлага срок за изпълнение 
на обособена позиция № 1- до 15 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че правилно са 
определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, правилно са 
идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и качество на 
изпълнението, представена е информация за предвидената от участника организация, 
видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата спецификация 
изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение на задачите



правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и отговорностите. 
Представена е информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът правилно е 
организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и условията за 
изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и нормативните 
изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Новиза 
ЕООД" съответства на предварително обявените условия и следва да бъде допусната до 
отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за обособена 
позиция №1

Относно Обособена позиция №2:
За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от 
„Новиза ЕООД" комисията установи: участникът е представил техническо предложение 
по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при изготвяне на 
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват 
на задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 2 от документация. Участникът предлага срок за изпълнение 
на обособена позиция № 2- до 24 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че правилно са 
определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, правилно са 
идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и качество на 
изпълнението, представена е информация за предвидената от участника организация, 
видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата спецификация 
изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение на задачите 
правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и отговорностите. 
Представена е информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът правилно е 
организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и условията за 
изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и нормативните 
изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Новиза 
ЕООД" съответства на предварително обявените условия и следва да бъде допусната до 
отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за обособена 
позиция №2

Относно Обособена позиция №3:
За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от 
„Новиза ЕООД" комисията установи: участникът е представил техническо предложение



по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при изготвяне на 
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват 
на задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 2 от документация. Участникът предлага срок за изпълнение 
на обособена позиция № 3- до 20 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че правилно са 
определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, правилно са 
идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и качество на 
изпълнението, представена е информация за предвидената от участника организация, 
видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата спецификация 
изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение на задачите 
правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и отговорностите. 
Представена е информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът правилно е 
организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и условията за 
изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и нормативните 
изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Новиза 
ЕООД" съответства на предварително обявените условия и следва да бъде допусната до 
отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за обособена 
позиция №3.

5.Относно офертата на „Енерджидизайн“ ЕООД, за Обособена позиция №2:
За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от 
„Енерджидизайн“ ЕООД комисията установи: участникът е представил техническо 
предложение по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при 
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват 
на задачите предмет на изпълнение иа поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни липа за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата



декларация по образец 2 от документация. Участникът предлага срок за изпълнение 
на обособена позиция № 2- до 6 календарни дни от сключване на договора. От
прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че правилно са 
определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, правилно са 
идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и качество на 
изпълнението, представена е информация за предвидената от участника организация, 
видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата спецификация 
изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение на задачите 
правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и отговорностите. 
Представена е информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът правилно е 
организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и условията за 
изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и нормативните 
изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на 
„Енерджидизайн“ ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да 
бъде допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка 
за обособена позиция №2

6. Относно офертата на „Енерджидизайн“ ЕООД, за Обособена позиция №1:
За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. I и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от 
„Енерджидизайн“ ЕООД комисията установи: участникът е представил техническо 
предложение по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при 
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват 
на задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 2 от документация. Участникът предлага срок за изпълнение 
на обособена позиция № 1- до 6 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че правилно са 
определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, правилно са 
идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и качество на 
изпълнението, представена е информация за предвидената от участника организация, 
видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата спецификация 
изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение на задачите 
правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и отговорностите. 
Представена е информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът правилно е 
организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и условията за 
изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и нормативните 
изисквания.



След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на 
„Енерджидизайн“ ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да 
бъде допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка 
за обособена позиция № 1.

7.Относно офертата на „Реминг консулт АД" за Обособена позиция №2 и №3 

Относно Обособена позиция №2:
За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. ] и тези по чл. 54 ал.9 от ГТПЗОП от 
„Реминг консулт АД" комисията установи: участникът е представил техническо 
предложение по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при 
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват 
на задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника н график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 2 от документация. Участникът предлага срок за изпълнение 
на обособена позиция № 2- до 21 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че правилно са 
определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, правилно са 
идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и качество на 
изпълнението, представена е информация за предвидената от участника организация, 
видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата спецификация 
изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение на задачите 
правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и отговорностите. 
Представена е информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът правилно е 
организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и условията за 
изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и нормативните 
изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Реминг 
консулт АД" съответства на предварително обявените условия и следва да бъде 
допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за 
обособена позиция №2

Относно Обособена позиция №3:
За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от 
„Реминг консулт АД" комисията установи: участникът е представил техническо 
предложение по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при 
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника.



Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност н обхват 
на задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 2 от документация. Участникът предлага срок за изпълнение 
на обособена позиция № 3- до 21 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че правилно са 
определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, правилно са 
идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и качество на 
изпълнението, представена е информация за предвидената от участника организация, 
видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата спецификация 
изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение на задачите 
правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и отговорностите. 
Представена е информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът правилно е 
организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и условията за 
изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и нормативните 
изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Реминг 
консулт АД" съответства на предварително обявените условия и следва да бъде 
допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за 
обособена позиция №3.

8.Относно офертата на „Лимар П“ ЕООД за Обособена позиция №2 

Относно Обособена позиция №2:
За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал,9 от ППЗОП от „Лимар 
П“ ЕООД комисията установи: участникът е представил техническо предложение по 
образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при изготвяне на 
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват 
на задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 2 от документация. Участникът предлага срок за изпълнение 
на обособена позиция № 2- до 6 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че правилно са



определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, правилно са 
идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и качество на 
изпълнението, представена е информация за предвидената от участника организация, 
видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата спецификация 
изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение на задачите 
правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и отговорностите. 
Представена е информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът правилно е 
организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и условията за 
изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и нормативните 
изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Лимар П“ 
ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да бъде допусната до 
отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за обособена 
позиция №2.

9-Относно офертата на „Плеядес България“ ООД за Обособена позиция №3 
За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от 
„Плеядес България“ ООД комисията установи: участникът е представил техническо 
предложение по образец, с приложени декларация за съгласие е клаузите на приложения 
проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при 
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват 
на задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както н изикуемата 
декларация по образец 2 от документация. Участникът предлага срок за изпълнение 
на обособена позиция № 3- до 5 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че правилно са 
определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, правилно са 
идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и качество на 
изпълнението, представена е информация за предвидената от участника организация, 
видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата спецификация 
изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение на задачите 
правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и отговорностите. 
Представена е информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът правилно е 
организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и условията за 
изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и нормативните 
изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Плеядес 
България“ ООД съответства на предварително обявените условия и следва да бъде 
допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за



обособена позиция №3.

10. Относно офертата на „Плеядес България“ ООД за Обособена позиция №1
За представените документи по чл. 39, ал, 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от 

„Плеядес България“ ООД комисията установи: участникът е представил техническо 
предложение по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при 
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват 
на задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение е 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както н изикуемата 
декларация по образец 2 от документация. Участникът предлага срок за изпълнение 
на обособена позиция № 1- до 5 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че правилно са 
определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, правилно са 
идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и качество на 
изпълнението, представена е информация за предвидената от участника организация, 
видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата спецификация 
изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение на задачите 
правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и отговорностите. 
Представена е информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът правилно е 
организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и условията за 
изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и нормативните 
изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Плеядес 
България“ ООД съответства на предварително обявените условия и следва да бъде 
допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за 
обособена позиция № 1.

11. Относно офертата на „Дакарх“ ЕООД за Обособени позиции №2 и №3 
Относно Обособена позиция №2:
За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от 
„Дакарх“ ЕООД комисията установи: участникът е представил техническо предложение 
по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при изготвяне на 
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:



Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват 
на задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 2 от документация. Участникът предлага срок за изпълнение 
на обособена позиция № 2- до 25 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че правилно са 
определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, правилно са 
идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и качество на 
изпълнението, представена е информация за предвидената от участника организация, 
видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата спецификация 
изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение на задачите 
правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и отговорностите. 
Представена е информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът правилно е 
организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и условията за 
изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и нормативните 
изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Дакарх“ 
ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да бъде допусната до 
отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за обособена 
позиция №2.

Относно Обособена позиция №3:
За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от 
,Дакарх“ ЕООД комисията установи: участникът е представил техническо предложение 
по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при изготвяне на 
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват 
на задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 2 от документация. Участникът предлага срок за изпълнение 
на обособена позиция № 3- до 28 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че правилно са 
определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, правилно са 
идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и качество на 
изпълнението, представена е информация за предвидената от участника организация, 
видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата спецификация 
изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение на задачите 
правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и отговорностите.



Представена е информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът правилно е 
организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и условията за 
изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и нормативните 
изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Дакарх“ 
ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да бъде допусната до 
отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за обособена 
позиция №3.

IV. Комисията продължи своята работа с оценка на техническите оферти на 
допуснатите до този етап участници, съгласно одобрената методика за оценка в 
публичното състезание, както следва:

[.Участник Тобо Проджект ЕООД:
-Оценка по Показател за оценка: „Срок за изготвяне на инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция №1-20 т.
-Оценка по Показател за оценка: „Срок за изготвяне на инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция №2 -24 т.
-Оценка по Показател за оценка: „Срок за изготвяне на инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция №3-20 т.

2. Участник Богоев Консулт ЕООД
-Оценка по Показател за оценка: „Срок за изготвяне на инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция №2 -16 т.
-Оценка по Показател за оценка: „Срок за изготвяне на инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция №3-10.67 т.

3. Участник Енерджидизайн ЕООД
-Оценка по Показател за оценка: „Срок за изготвяне на инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция №3-33.33 т,

4. Участник Новиза ЕООД
-Оценка по Показател за оценка: „Срок за изготвяне на инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция №1-13.33 т.
-Оценка по Показател за оценка: „Срок за изготвяне на инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция №2 -10 т.
-Оценка по Показател за оценка: „Срок за изготвяне на инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция №3-10 т.

5. Участник от Енерджидизайн ЕООД

-Оценка по Показател за оценка: „Срок за изготвяне на инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция №2-40 т,

6. Участник от Енерджидизайн ЕООД

-Оценка по Показател за оценка: „Срок за изготвяне на инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция №1-33.33 т.

7. Участник Реминг Консулт АД
-Оценка по Показател за оценка: „Срок за изготвяне на инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция №2 -11.43 т.
-Оценка по Показател за оценка: „Срок за изготвяне на инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция №3-9.52 т.



8. Участник Лимар П ЕООД
-Оценка по Показател за оценка: „Срок за изготвяне на инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция №2 -40 т.

9. Участник Плеядес България ООД
-Оценка по Показател за оценка: „Срок за изготвяне на инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция №3-40 т.

Ю.Участник Плеядес България ООД
-Оценка по Показател за оценка: „Срок за изготвяне на инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция №1-40 т.

11 .Участник Дакарх ЕООД
-Оценка по Показател за оценка: „Срок за изготвяне на инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция №2 -9,6 т.
-Оценка по Показател за оценка: „Срок за изготвяне на инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция №3-7.14 т.

Работата на комисията приключи в 15.30 часа на 07.12.2017 г. Председателят на 
Комисията закри заседанието, като определи участниците да бъдат поканени за отваряне 
на Пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” на 12.12.2017 г. в 11:00 часа в 
заседателна зала в сградата на СО р-н Младост. Също така Председателят на комисията 
определи, съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти да бъде 
публикувано в профила на купувача, съгласно чл. 57, ал.7 от ЗОП.

КОМИСИЯ: \


