
ДОКЛАД
по чл. 103, ал. 3 ЗОП

За резултатите от работата на комисията, назначена със заповед Заповед Ne със 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 Не! „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 /35 ОУ „Симеон Радев", Младост 1 А, район Младост 
СО" иОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ M 3 "Изготвяне па инвестиционен проект във фаза работен 
проектза внедряване на мерки за повишаване на ЕЕ за 39 СУ „Петър Дииеков", Младост 2, район 
Младост СО":

Относно Обособена позиция M2:

На 21. И .2017 г. от 14:00 часа в заседателната зала на треги етаж в административната сграда 
на СО р-н „Младост", жк. Младост 3, ул. Свето Преображение № 1 се събра Комисия в пълен състав, 
както следва:
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"
1, Кратко описание на работния процес:

Офертите са предадени на председателя на комисията срещу протокол по чл. 48, ал. 6 ППЗОП, заедно 
с входящия регистър на получените оферги.
Проведени са две публични заседания. Срокът, даден за работа на комисията, е спазен.
Задачите и състава на комисията не са изменяни. Членовете на комисията са представили декларации 
относно обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОГ1 и чл. 52 ППЗОП. Решенията на комисията са взимани с 
пълно мнозинство от членовете й.
2, Участници в процедурата:

Получените оферти за участие в процедурата бяха предадени на председателя на комисията, за 
което бе съставен протокол по реда на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, който бе подписан от предаващото лице 
и председателя на комисията.

Председателят на комисията обяви регистъра на постъпилите в срока определен от 
Възложителя за подаване на оферти за участие в процедурата оферти, а именно:

1. Оферта с вх. № РМЛ17-ДИ05-213-[7] г. постъпила на 16.11.2017 г. в 11:20 ч., подадена от 
Тобо Проджскт ЕООД за Обособени позиции №1, №2, и №3;

2. Оферта с вх. № РМЛ 17-ДИ05-213-[9J г. постъпила на 20.11.2017 г. в 12:59 ч,, подадена от 
Богоев Консулт ЕООД за Обособени позиции №2 и №3;

3. Оферта с вх. № РМЛ17-ДИ05-213 ~[10] г. постъпила на 20.11.2017 г. в 13:22 ч., подадена от 
Енерджидизайп ЕООД за Обособена позиция №3;

4. Оферта с вх. № РМЛ17-ТД26- 1863 г. постъпила на 20.11.2017 г. в 13:23 ч., подадена от
Новиза ЕООД за Обособени позиции №1, №2, и №3;

5. Оферта с вх. № РМЛ 17-ДИ05-213-[ 11] г. постъпила на 20.11.2017 г, в 13:24 ч,, подадена от 
Енерджидизайн ЕООД за Обособена позиция №2;

6. Офергас вх. № РМЛ17-ДИ05-213ф12] г. постъпила н а20.N .2017 г. в 13:25 ч., подадена от 
Енерджидизайн ЕООД за Обособена позиция №3;

7. Оферта с вх. № РМЛ17-ДИ05-213Д13] г. постъпила на 20.11.2017 г. в 15:08 ч., подадена от 
Реминг Консулт АД за Обособена позиция №2 и ЖЗ;

8. Оферта с вх. № РМЛ 17-ДИ05-213-[14] г. постъпила на 20. И .2017 г. в 15:13 ч., подадена от





Лимар П ЕООД за Обособена позиция №2;
9. Оферта с вх. № РМЛ17-ДИ05-2ПД15] г. постъпила на 20.11,2017 г. в 15:46 ч., подадена от 

Плеядес България ООД за Обособена позиция №3;
10. Оферта с вх, № РМЛ 17-ДИ05-213Д16] г. постъпила на20. П.2017 г. в 15:46 ч., подаденаот 

Плеядес България ООД за Обособена позиция JVb 1
11. Оферта с вх. № РМЛ17-ДИ05-213Д17] г. постьпила на 20.11.2017 г. в 16:44 ч,, подадена от 

Дакарх ЕООД за Обособени позиции №2 и №3;

Комисията констатира, че приетите оферти бяха в запечатаните непрозрачни опаковки с 
видимо ненарушена цялост, с входящ номер, дата и час на подаване, както и че няма предложения 
постъпили след крайния срок.

Всеки един от членовете на комисията, преди започване на своята работа подписа декларация 
по реда начл. 103, ал.2 от ЗОП за обстоятелствата по чл, 51, ал,9 и ал.13 и чл.52 от ППЗОП

При отваряне на офертите присъства представител на участник Реминг консулт АД и нямаше 
представители на средствата за масово осведомяване, видно от присъствен лист приложение към 
настоящия протокол.
3. Действия, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите:

Преди отваряне на офертите комисията се запозна обстойно с утвърдената от възложителя 
документация за участие в публичното състезание, като пристъпи към отварянето им по реда на 
тяхното постъпване:

1. Първа бе отворена офертата на Тобо ироджект ЕООД постъпила с вх, № 
РМЛ!7-ДИ05-213-[7]/16.11.2017 г. в 11:20 часа за Обособени позиции №1, №2 и №3. Офертата е 
представена в запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и 
оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с 
надпис "Предлагани ценови параметри". Трима от членовете па комисията подписаха пликас надпис 
"Предлагани ценови параметри" и техническата оферта на участника.

2. Втора бс отворена офертата на участника Богосв консулт ЕООД постъпила с вх. № 
РМЛ17-ДИ05-213-]9] от 20.11.2017 г. в 12:59 часа за Обособени позиции №2 и №3. Офертата е 
представена в запечата непрозрачна опаковка е ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и 
оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с 
надпис "Предлагани ценови параметри". Тримата члена на комисията подписаха плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри" и техническата оферта на участника.

3. Трета бе отворена офертата па участника бе отворена офертата на участника 
Енерджидизайн ЕООД постъпила с вх. № РМЛ17-ДИ05-213 -[10] от 20.11.2017 г. в 13:22 часа за 
Обособена позиция №3. Офертата е представена в запечата непрозрачна опаковка с ненарушена 
цялост. Комисията отвори офертата и оповест и нейното съдържание. Комисията констатира, че тя 
съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Тримата члена на 
комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и техническата оферта на 
участника,

4,Четвърта бе отворена офертата на участника бе отворена офертата на участника Новиза 
ЕООД постъпила с вх. № РМЛ 17-ТД26- 1863 от 20,11.2017 г. в 13:23 часа за Обособени позиции №1, 
№2 и №3. Офертата е представена в запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията 
отвори офертата и оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен 
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Тримата члена на комисията подписаха 
плика с надпис "Предлагани ценови параметри” и техническата оферта на участ ника.

5.Пета бе отворена бе отворена офертата на участника Енерджидизайн ЕООД постъпила с вх. 
№ РМЛ17-ДИ05-213 -[И ] от 20.11.2017 г. в 13:24 часа за Обособена позиция №2. Офертата е 
представена в запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и 
оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с 
надпис "Предлагани ценови параметри". Тримата члена на комисията подписаха плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри” и техническата оферта на участника.

2.



6. Шсста бе отворена офертата на участника „бе отворена офертата на участника 
Енерджидизайн ЕООД постъпила с вх. № РМЛ17-ДИ05-213 -[12] от 20.11.2017 г. в 13:25 часа за 
Обособена позиция №1. Офертата е представена в запечата непрозрачна опаковка с ненарушена 
цялост. Комисията отвори офертата и оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя 
съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Тримата члена на 
комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и техническата оферта на 
участника,

7. Ссдма бе отворена офертата на участника бе отворена офертата на участника Реминг 
консулт АД постъпила е вх. № РМЛ17-ДИ05-213 -[13] от 20.11.2017 г, в 15:08 часа за Обособена 
позиция №2 и №3. Офертата е представена в запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, 
Комисията отвори офертата и оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа 
отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Тримата члена на комисията 
подписаха плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и техническата оферта на участника.

8. Осма бе отворена офертата на участника бе отворена офертата па участника Лимар П ЕООД 
постъпила с вх, № РМЛ17-ДИ05-213 -[14] от 20.11.2017 г. в 15:13 часа за Обособена позиция №2. 
Офертата е представена в запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори 
офертата и оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан 
плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Тримата члена на комисията подписаха плика с 
надпис "Предлагани ценови параметри" и техническата оферта на участника.

9. Девета бе отворена офертата на участника Плеядес България ООД постъпила с вх. № 
РМЛ17-ДИ05-213 -[15]от 20.11.2017 г. в 15:46 часа за Обособена позиция №3. Офертата е 
представена в запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и 
оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик е 
надпис "Предлагани ценови параметри". Тримата члена на комисията подписаха плика е надпис 
"Предлагани ценови параметри" и техническата оферта на участника.

10. Десета бе отворена офертата на участника Плеядсс България ООД постъпила с вх. № 
РМЛ17-ДИ05-213 -[16Jot 20.11.2017 г. в 15:48 часа за Обособена позиция №1. Офертата е 
представена в запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и 
оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с 
надпис "Предлагани ценови параметри". Тримата члена на комисията подписаха плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри" и техническата оферта на участника.

11. Единадесета бе отворена офертата на участника Дакарх ЕООД постъпила с вх. № 
РМЛ 17-ДИ05-213 -[17] от 20.11.2017 г. в 16:44 часа за Обособени позиции №2 и №3. Офертата е 
представена в запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и 
оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с 
надпис "Предлагани ценови параметри". Тримата члена на комисията подписаха плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри" и техническата оферта на участника.

И. На основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, след отваряне на офертите и оповестянане на тяхното 
съдържание, полагане на подписи върху Техническата оферта и плика с надпис "Предлагани ценови 
параметри", приключи публичната част от заседанието на комисията.

III, В закрито заседание на 24.11 ..2017г„ комисията продължи своята работа, като обстойно 
разгледа документите в офертите на участниците по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

В настоящият протокол са отразени единствено констатираните липси на документи и /или 
несъответствия с личното състояние и критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

При разглеждане на представените оферти, комисията констатира следното:



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

Относно обособена позиция №1:
Представената в част [V -  „критерии за подбор“, раздел „В“ -  „технически и професионали 
способности“, 16) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, не 
удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания:

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 
следва да е изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, 
сходни с предмета на поръчката“следва да се разбира: За Обособена позиция №1 - изготвяне на 
инвестиционен проект фаза технически или работен за отоплителна инсталация на сграда за 
обшествено обслужване или еквивалентна по обект.

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

• Липсва информация за придобита професионална квалификация, а именно Диплома
№ и ВУЗ за всички лица, както и обхват на сертификатите по КИИП на лицата.

• За проектант Димитринка Ангелова предложена по част „ЕЕ“ и част „ОВК“ не се
удостоверява съответствие за придобита образователна стенен „Магистър“ в 
областта на топлотехниката или еквивалент.

• За проектант в част „пожарна безопасност“ -  Васил Стоянов не се удостоверява
съответствие с изискванията за наличие на Удостоверение за завършен курс по 
пожарна безопасност съгласно Наредба 13-1971 от 29.10.2009 г. за 
Строител нотехническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар 
или следва да притежава Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по 
интердисциплинарна част пожарна безопасност.

• За проектант- „План за управление на строителните отпадъци“ -  Васил Стоянов не се
удостоверява изискването за наличие на Сертификат за завършен курс на обучение 
по Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали;пълна проектантска правоспособност, рссп. призната 
професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални 
квалиф и каци и /3 ПП К7.

Относно обособена позиция №2:

Представената в част IV -  „критерии за подбор“, раздел „В“ -  „технически и професионали 
способности“, 16) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, не 
удостоверява съответствие е поставените от Възложителя изисквания:

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 
следва да е изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, 
сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира: за Обособена позиция №2; Изготвяне на 
инвестиционен проект във фаза технически или работен проект за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност на сграда за обществено обслужване или еквивалентна по обем на обекта на обособената 
позиция, вклюваш най-малко следните части: !)Част Архитектурна; 2)ЧастКонструктивна; 3)Част 
Електрическа;4)Част Енергийна ефективност:5)Част Пожарна и аварийна безонасност;6)Част План за 
безопасност и здраве;7)Част Управление на отпадъците и 8)Част Проектно-сметна документация, 
предвид липсата на информация за РЗП-то на сградите, както и фазата и съставните части на 
инвестиционните проекти.

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

• Липсва информация за придобита професионална квалификация, а именно Диплома
№ и ВУЗ за всички лица, както и обхват на сергификагите по КИИП на лицата.

• За проектант Димитринка Ангелова предложена по част „ЕЕ“ и част „ОВК“ не се
удостоверява съответствие за придобита образователна степен „Магистър“ в 
областта на топлотехниката или еквивалент.



• За проектант в част „пожарна безопасност" -  Васил Стоянов не се удостоверява
съответствие с изискванията за наличие на Удостоверение за завършен курс по 
пожарна безопасност съгласно Наредба 13-1971 от 29.10.2009 г. за 
Строителнотехническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар 
или следва да притежава Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по 
интердисциплинарна част пожарна безопасност,

• За проектант „План за управление на строителните отпадъци“ -  Васил Стоянов не се
удостоверява изискването за наличие на Сертификат за завършен курс на обучение 
по Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали;пълна проектантска правоспособност, рссп, призната 
професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални 
квал иф и каци и /3П П К/.

Относно обособена позиция №3;

Представената в част IV -  „критерии за подбор11, раздел „В11 -  „технически и професионали 
способности“, 16} информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на 
услугата, не удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания:

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 
следва да е изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, 
сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира: за Обособена позиция №3: Изготвяне на 
инвестиционен проект във фаза технически или работен проект за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност на сграда за обществено обслужване или еквивалентна по обем на обекта на обособената 
позиция, вклюващ най-малко следните части: ПЧаст Архитектурна; 2)ЧастКонструктивна; 3)Част 
Електрическа;4)Част Енергийна ефективност;5)Част Пожарна и аварийна безопасност;6)Част План за 
безопасност и здраве;7)Част Управление на отпадъците и 8)Част Проектно-сметна документация, 
предвид липсата на информация за РЗП-го на сградите, както и фазата и съставните части на 
инвестиционните проекти,

От представената в част IV -  „критерии за подбор“, раздел „В“ -  „технически и 
професионали способности11, 6) за лицата от проектантския екип за изпълнение не се удостоверява 
съответствие с поставените изиквания на Възложителя, както следва:

• Липсва информация за придобита професионална квалификация, а именно Диплома
№ и ВУЗ за всички лица, както и обхват на сергификати ге но КИИП на лицата.

• За проектант Димитринка Ангелова предложена по част „ЕЕ“ не се удостоверява
съответствие за придобита образователна степен „Магистър11 в областта на 
топлотехниката или еквивалент,

• За проектант в част „пожарна безопасност“ -  не се удостоверява съответствие с
изискванията за наличие на Удостоверение за завършен курс по пожарна 
безопасност съгласно Наредба 13-1971 от 29.10.2009 г. за Строителнотехническите 
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар или следвала притежава 
Удостоверение за пълна проектантска правоспособност но интердисциплинарна 
час г ножарна безопасност.

• За проектант „План за управление на строителните отпадъци“ -[(е се удостоверява
изискването за наличие на Сертификат за завършен курс на обучение по Наредба за 
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали;пълна проектантска правоспособност, рссп. призната професионална 
квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 
/ЗГ1ПК/.

2. От прегледа на документит е 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



Представената в част IV -  „критерии за подбор", раздел „В“ -  „технически и професионали 
способности“, 16) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, не 
удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания:
Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е 
изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, сходни с 
предмета на поръчката“ следва да се разбира: за Обособена позиция №2; Изготвяне на инвестиционен 
проект във фаза технически или работен проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 
сграда за обществено обслужване или еквивалентна по обем на обекта на обособената позиция, 
вклюващ най-малко следните части: 1)Часл Архитектурна; 2)ЧастКонструктивна; 3)Част
Електрическа;4)Част Енергийна ефекти вност;5)Част Пожарна и аварийна безопасност;б)Част План за 
безопасност и здраве;7)Част Управление на отпадъците и 8)Част Проектно-сметна документация, 
предвид липсата на информация за съставните части на инвестиционните проекти.

От представената в част IV -  „критерии за подбор“, раздел „В“ -  „технически и 
професионали способности“, 6) за лицата от проектантския екип за изпълнение не се удостоверява 
съответствие с поставените изиквания на Възложителя, както следва: Липсва информация за обхвата 
на сертификатите по КИИП на лицата.
Относно Обособена позиция №3
Представената в част IV -  „критерии за подбор“, раздел „В“ -  „технически и професионали 
способности“, 16) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, не 
удостоверява съответствие с поставените ог Възложителя изисквания;
Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е 
изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета па поръчката, като под „услуги, сходни с 
предмета на поръчката“ следва да се разбира: за Обособена позиция №3: Изготвяне на инвестиционен 
проект във фаза технически или работен проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 
сграда за обществено обслужване или еквивалентна по обем на обекта на обособената позиция, 
вклюващ най-малко следните части: 1)Част Архитектурна; 2)ЧастКонструктиана; 3)Част
Електрическа;4)Чает Енергийна е ф е кт и в н о сг; 5) Ч аст Пожарна и аварийна безопасност;6)Част План за 
безопасност и здраве;7)Част Управление на отпадъците и 8)Част Проектно-сметна документация, 
предвид липсата на информация за съставните части на инвестиционните проекти.
От представените ЕЕДОП-и от участника и експертите предоставящи ресурс на трето лице в част IV -  
„критерии за подбор“, раздел „В“ -  „технически и професионали способности“, 6) за лицата от 
проектантския екип за изпълнение не се удостоверява съответствие с поставените изиквания на 
Възложителя, както следва: Липсва информация за обхвата на сертификатите по КИИП на лицата.

3. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично състояние 
и критериите за подбор в процедурата в Оферта ,\г" 3 на участника „Енерджндизайн ЕООД“ за 
Обособена позиция №3, се констатира, следното:

Представената в част IV -  „критерии за подбор“, раздел „В" -  „технически и професионали 
способности“, 16) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, не 
удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания:

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 
следва да е изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, 
сходни с предмета на поръчката“ следва да сс разбира: за Обособена позиция №3: Изготвяне на 
инвестиционен проект във фаза технически или работен проект за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност наарада за обществено обслужване или еквивалентна по обем на обекта на обособената 
позиция, вклюващ най-малко следните части: 1)Част Архитектурна; 2)ЧастКонсгруктивна; 3)Част 
Електрическа;4)Част Енергийна ефективност;5)Част Пожарна и аварийна безопасност;6)Част План за 
безопасност и здраве;7)Част Управление на отпадъците н 8)Част Проектно-сметна документация, 
предвид липсата на информация за РЗП-то на сградите, както и фазата и съставните части на 
инвестиционните проекти.

От представените ЕЕДОП-и от участника и експертите предоставящи ресурс на трето лице 
в част IV -  „критерии за подбор“, раздел „В“ - „технически и професионали способности“, 6) за 
лицата от проектантския екип за изпълнение не се удостоверява съответствие с поставените 
изиквания на Възложителя, както следва: Липсва информация за обхвата на сертификатите но КИИП 
на лицата.

е.





4. От прегледа на документите 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 Ка1, №2 и №3, се констатира, следното:

Относно Обособена позиция №1

От представените ЕЕДОП-и от участника и експертите предоставящи ресурс на трето лице в част IV -  
„критерии за подбор“, раздел „В“ -  „технически и професионали способности“, 6) за лицата от 
проектантския екип за изпълнение не се удостоверява съответствие с поставените изиквания на 
Възложителя, както следва: Липсва информация за обхвата на сертификатите по КИИП на липата.

Липсва информация за придобита професионална квалификация, а именно Диплома N° и ВУЗ за 
всички лица.

Относно Обособена позиция №2
Представената в част IV - „критерии за подбор“, раздел „В“ -  „технически и професионали 
способности“, 16) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмега на услугата, пе 
удостоверява съответствие с поставените о г Възложителя изисквания:
Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е 
изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, сходни с 
предмета на поръчката“ следва да се разбира: за Обособена позиция №2: Изготвяне на инвестиционен 
проект във фаза технически или работен проект за въвеждане па мерки за енергийна ефективност на 
сграда за обществено обслужване или еквивалентна по обем на обекта на обособената позиция, 
вклюващ най-малко следните части: 1)Част Архитектурна; 2)ЧастКонструктивна; 3)Част
Електрическа;4)Част Енергийна ефектнвност;5)Часг Пожарна и аварийна безопасност;6)Част План за 
безопасност и здраве;7)Част Управление на отпадъците и 8)Част Проектно-сметна документация, 
предвид липсата на информация за съставните части на инвестиционните проекти.

От представените ЕЕДОП-и от участника и експертите предоставящи ресурс на трето лице в част IV -  
„критерии за подбор“, раздел „В“ -  „технически и професионали способности“, 6) за лицата от 
проектантския екип за изпълнение не се удостоверява съответствие с поставените изиквания на 
Възложителя, както следва: Липсва информация за обхвата на сертификатите по КИИП на лицата.

Липсва информация за придобита професионална квалификация, а именно Диплома № и ВУЗ за 
всички лица.

Относно Обособена позиция №3

Представената в част IV -  „критерии за подбор“, раздел „В" -  „технически и професионали 
способности“, 16) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета иа услугата, не 
удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания:
Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е 
изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, сходни с 
предмета на поръчката“ следва да се разбира: за Обособена позиция №3: Изготвяне на инвестиционен 
проект във фаза технически или работен проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 
сграда за обществено обслужване или еквивалентна по обем на обекта на обособената позиция, 
вклюващ най-малко следните части: 1)Част Архитектурна; 2)ЧастКонструктивна; 3)Част
Електрическа;4)Част Енергийна ефекти в и ост; 5)4 ас г Пожарна и аварийна безопасност;6)Част План за 
безопасност и здраве;7)Част Управление на отпадъците и 8)Част Проектно-сметна документация, 
предвид липсата на информация за съставните наети на инвестиционните проекти.

От представените ЕЕДОП-и от участника и експертите предоставящи ресурс на трето лице в част IV - 
„критерии за подбор“, раздел „В“ -  „технически и професионали способности“, 6) за лицата от 
проектантския екип за изпълнение не се удостоверява съответствие с поставените изиквания на 
Възложителя, както следва: Липсва информация за обхвата на сертификатите по КИИП на лицата.

Липсва информация за придобила професионална квалификация, а именно Диплома № и ВУЗ за 
всички лица.





5. От прегледа на документите и информацията та 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:

Представената в част IV -  „критерии за подбор“, раздел „В“ -  „технически и професионали 
способности“, 16) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, не 
удостоверява съответствие с поставенит е от Възложителя изисквания:

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 
следва да е изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, 
сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира: за Обособена позиция №2: Изготвяне на 
инвестиционен проект във фаза технически или работен проект за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност на сграда за обществено обслужване или еквивалентна по обем на обекта на обособената 
позиция, вклюващ най-малко следните части: 1)Част Архитектурна; 2)ЧастКонструктивна; 3)Част 
Електрическа;4)Част Енергийна ефективност;5)Чает Пожарна и аварийна безопаеност;6)Част План за 
безопасност и здраве;7)Чает Управление на отпадъците и 8)Част Проектно-сметна документация, 
предвид липсата на информация за РЗП-то на сградите, както и фазата и съставните части на 
инвестиционните проекти.

От представените ЕЕДОП-и от участника и експертите предоставящи ресурс на трето лице 
в част IV -  „критерии за подбор“, раздел „В“ -  „технически и професионали способности“, 6) за 
лицата от проектантския екип за изпълнение не се удостоверява съответствие с поставените 
тиквания на Възложителя, както следва; Липсва информация за обхвата на сертификатите по КИИП 
на лицата.

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

Представената в част IV -  „критерии за подбор“, раздел „В“ -  „технически и професионали 
способности“, 16) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, не 
удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания:
Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е 
изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмега па поръчката, като под „услуги, сходни с 
предмета на поръчката“ следва да се разбира: За Обособена позиция №1 - изготвяне на
инвестиционен проект фаза технически или работен за отоплителна инсталация на сграда за 
обществено обслужване или еквивалентна по обем.

От представените ЕЕДОП-и от участника и експертите предоставящи ресурс на трето лице в част IV -  
„критерии за подбор“, раздел „В“ -  „технически и професионали способности“, 6) за лицата от 
проектантския екип за изпълнение не се удостоверява съответствие с поставените изиквания на 
Възложителя, както следва: Липсва информация за обхвата на сертификатите по КИИП на лицата.

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 „Рсминг консулт АД“ за 
Обособена позиция №2 и №3, се констатира, следното:

Относно Обособена позиця №2:

В раздел „Г” от част III в ЕЕДОП, участника в отговор прилагат ли се пецифичните национални 
основания за изключване е посочил „не”. Съгласно т.З от документацията за участие възложителят е 
посочил следните основания за отстряваие от участие във връзка с националното законодателство 
съобразно т.3.6.1, т.З.6.2 и г.3.6.3. от Докуменацтията, липсата на тези обстоятелства, възложителят е 
указал, че следва да бъдат удостоверени чрез информация в раздел III буква „Г” от ЕЕДОП

Представената в част IV -  „критерии за подбор“, раздел „В“ -  „технически и професионали 
способности“, 16) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, не 
удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания:
Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е 
изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, сходни с
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предмета на поръчката“ следва да се разбира: за Обособена позиция №2: Изготвяне на инвестиционен 
проект във фаза технически или работен проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 
сграда за обществено обслужване или еквивалентна но обем на обекта на обособената позиция, 
вклюващ най-малко следните части: 1)Част Архитектурна; 2)ЧастКонструктивна; 3)Част
Електрическа;4)Част Енергийна ефективност;5)Чает Пожарна и аварийна безопаспост;б)Част План за 
безопасност и здраве;7)Част Управление на отпадъците и 8)Част Проектно-сметна документация, 
предвид липсата на информация за съставните части на инвестиционните проекти.
От представеният ЕЕДОП от участника в част IV -  „критерии за подбор“, раздел „В“ -  „технически и 
професионали способности“, 6) за лицата от проектантския екип за изпълнение ме се удостоверява 
съответствие с поставените шиквания на Възложителя, както следва: Липсва информация за обхвата 
на сертификатите по КИИП на лицата.
Относно Обособена позиця №3:

От представеният ЕЕДОП от участника в част (V -  „критерии за подбор“, раздел „В“ -  „технически у 
професионали способности“, 6) за лицата от проектантския екип за изпълнение не се удостоверява 
съответствие с поставените изпъвания на Възложителя, както следва: Липсва информация за обхвата 
на сертификатите по КИИП на лицата.

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 раздел „Г” от част Ш в ЕЕДОП, участника в отговор прилагат ли сс пецифичните национални 
основания за изключване е посочил „не“. Съгласно т.З от документацията за участие възложителят е 
посочил следните основания за отстряване от участие във връзка с националното законодателство 
съобразно т.З.6.1, т.З.6.2 и т.З.6.3. от Докуменацтията, липсата на тези обстоятелства, възложителят е 
указал, че следва да бъдат удостоверени чрез информация в раздел HI буква „Г” от ЕЕДОП

Представената в част IV -  „критерии за подбор“, раздел „В“ -  „технически и професионали 
способности“, 16) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, не 
удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания:
Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е 
изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуга, сходни с 
предмета на поръчката“ следва да се разбира; за Обособена позиция №2: Изготвяне на инвестиционен 
проект във фаза технически или работен проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 
сграда за обществено обслужване или еквивалентна по обем на обекта на обособената позиция, 
вклюващ най-малко следните части: 1)Част Архитектурна; 2)ЧастКонструктивна; 3)Част
Елекгрическа;4)Част Енергийна ефективност;5)Част Пожарна и аварийна безопасност;6)Част План за 
безопасност и здраве;7)Част Управление на отпадъците и 8)Част Проектно-сметна документация, 
предвид липсата на информация за съставните части иа инвестиционните проекти.

От представените ЕЕДОП-и ог участника и експертите предоставящи ресурс на трето лице в част IV -  
„критерии за подбор“, раздел „В“ -  „технически и професионали способности“, 6) за лицата от 
проектантския екип за изпълнение пе се удостоверява съответствие с поставените изиквания на 
Възложителя, както следва: Липсва информация за обхвата на сертификатите по КИИП на лицата.

Относно арх. Маруся Бобева Влахова, предложена за:
За проектант в част „пожарна безопасност“ -  не се удостоверява съответствие с изискванията за 
наличие на Удостоверение за завършен курс по пожарна безопасност съгласно Наредба 13-1971 от 
29,10.2009 г. за Строителнотехническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар 
или следва да притежава Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по 
интердисциплинарна част пожарна безопасност.
За проектант „План за управление на строителните отпадъци“ -не се удостоверява изискването за 
наличие на Сертификат за завършен курс на обучение по Наредба за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материал и; пълна проектантска правоспособност, 
рссп. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални 
квалификации /ЗППК/,
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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:

От представените ЕЕДОП-и от участника и експертите предоставящи ресурс на трето лице в част IV -  
„критерии за подбор“, раздел „В“ -  „технически и професионагти способности“, 6) за лицата от 
проектантския екип за изпълнение не се удостоверява съотвегетвие с поставените изиквания на 
Възложителя, как го следва: Липсва информация за обхвата на сертификатите по КИИП на лицата,

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

Представената в част IV -  „критерии за подбор“, раздел „В“ -  „технически и професионали 
способности“, 16) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, не 
удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания:
Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване па офертата, следва да е 
изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, сходни с 
предмета на поръчката“следва да се разбира: За Обособена позиция №1 - изготвяне на инвестиционен 
проект фаза технически или работен за отоплителна инсталация на сграда за обществено 
обслужване или еквивалентна но обем.

От представените ЕЕДОП-и от участника и експертите предоставящи ресурс на трето лице в част IV -  
„критерии за подбор“, раздел „В“ -  „технически и професионали способности“, 6} за лицата от 
проектантския екип за изпълнение не се удостоверява съответствие с поставените изиквания на 
Възложителя, както следва: Липсва информация за обхвата на сертификатите по КИИП на лицата.

11. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично състояние 
и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 1 1 на участника „Дакарх ЕООД“ за 
Обособени позиции №2 и №3, се констатира, следното:

Относно Обособена позиция №2

Представената в часг IV -  „критерии за подбор“, раздел „В“ -  „технически и професионали 
способности“, 16) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, не 
удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания:
Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване па офертата, следва да е 
изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, сходни с 
предмета на поръчката“ следва да се разбира: за Обособена позиция №2: Изготвяне на инвестиционен 
проект във фаза технически или работен проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 
сграда за обществено обслужване или еквивалентна по обем на обекта на обособената позиция, 
вклюващ най-малко следните части: 1)Част Архитектурна; 2)ЧастКонструктивна; 3)Част
Електрическа;4)Част Енергийна ефективносг;5)Част Пожарна и аварийна безопаеност;6)Част План за 
безопасност и здраве;7)Част Управление на отпадъците и 8)Част Проектно-сметна документация.

Предоставена е информация за 9 (девет) изпълнени услуги, от които сходна с предмета на поръчката е 
услугата по позиция №8, видно от информацията за предоставената на общ. Карнобат услуга. 
Посоченият договор за реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на 
Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат е за обект с РЗП 
общо 4200 кв.м., като липсва информация за частите от изпълнения инвестиционен проект, както и 
фазата му. От информацията за посочените 8 (осем) па брой други изпълнени услуги е видно, че те не 
удостоверяват съответствие с изискванията за сходна услиуга съгласно дадената дефиниция от 
Възложителя, а именно: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически или работен 
проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда за обществено обслужване или 
еквивалентна по обем на обекта“

Относно Обособена позиция №3
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Представената в част IV -  „критерии за подбор“, раздел „В“ -  „технически и професионали 
способности“, 16) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, не 
удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания:
Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е 
изпълнил услуги, коиго са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, сходни с 
предмета на поръчката“ следва да се разбира: за Обособена позиция №3: Изготвяне на инвестиционен 
проект във фаза технически или работен проект за въвеждане па мерки за енергийна ефективност на 
сграда за обществено обслужване или еквивалентна по обем на обекта на обособената позиция, 
вклюващ най-малко следните части: 1)Част Архитектурна; 2)ЧастКонструктивна; 3)Част
Електрическа;4)Част Енергийна ефективпост;5)Част Пожарна и аварийна безопасност;6)Част План за 
безопасност и здраве;7)Част Управление на отпадъците и 8)Част Проектно-сметна документация.

Предоставена е информация за 9 (девет) изпълнени услуги, от които сходна с предмета на поръчката е 
услугата по позиция №8, видно от информацията за предоставената на общ. Карнобат услуга. 
Посоченият договор за реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на 
Професионална гимназия по селско стопанство и дека промишленост гр. Карнобат е за обект с РЗП 
общо 4200 кв.м., като липсва информация за частите от изпълнения инвестиционен проект, както и 
фазата му. От информацията за посочените 8 (осем) на брой друг и изпълнени услуги е видно, че те не 
удостоверяват съответствие е изискванията за сходна услиуга съгласно дадената дефиниция от 
Възложителя, а именно: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически или работен 
проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда за обществено обслужване или 
еквивалентна по обем на обекта“

IV. С оглед на направените констатации по т. III от настоящия протокол, комисията 
единодушно РЕШИ: На основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП, във връзка с чл. 104, ал.4 от ЗОП, в срок пет 
работни дни от датата на получаване на протокола, участниците, по отношение на които е 
констатирано несъответствие или липса на информация по чл.54, ал.9 от ППЗОП, могат да представят 
нов ЕЕДОП и/иди други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 
Допълнително представената информация може да обхваща и факти, и обстоятелства, които са 
настъпили след крайния срок за получаване на оферти. Документите се предоставят в запечатана 
непрозрачна опаковка в съответствие с чл.47, ал. I и ал.2 от ППЗОП на адрес гр. София, 1712, ж.к. 
„Младост 3“, ул. „Свето Преображение“ №1, СО р-н „Младост“ сградата на общинска 
администрация, деловодство, от 08:30 ч. до края на работния ден -  17:30 ч., в деня в който изтича 
срока по чл, 54, ал. 9 ППЗОП.

V. Комисията определи протокола от работата на комисията да бъде изпратен на участниците 
и публикуван в профила па купувача, като председателя на комисията следва да осъществи контрол 
по изпълнение на зачачата и да свика следващо заседание на комисята след изтичане на срока за 
представяне на допълнителни докумнети за всички участници.

IV, Разглеждане на допълнителни докумнети представени от участниците и техническите 
предложения на допуснатите до този етап участници.
На 06.12.2017 г. в 09:00 ч. в изпълнение па заповед № РМЛ17-РД92-37/20.11.2017г. па Възложителя 

на кмета на СО р-н Младост, в заседателната зала в сградата па районната администрация, 
назначената комисия в състав:
Председател : арх. Румен Русев - зам. кмет Членове:
5. Борислава Димитрова - гл. специалист „ФСДЧР"
6. Александър Нссторов - сг. юрисконсулт „АИПО"
7. Инж, Александър Йотов - гл. специалист „ИИБ”
8. 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 28.112017 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:
I. 3а допълнителните документи, заведени в деловодството на СО р-н Младост:

I. Документи с вх. № РМЛ 17-ДИ05-213-[19] 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. № РМГ117-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. № РМЛ 17-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. № РМЛ 17-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. № РМЛ 17-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-ДИ05-213Д26] г. от 05,12.2017 г. в 10:08 ч., подадени отЛимарП 
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;
II .
От предоставеният регистър па 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 Г1ПЗОП 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 мзиквания 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
я За проектант Димитринка Ангелова предложена по част „ЕЕ" и част „ОВКп се удостоверява 
съответствие за придобита образователна степен „Магистър" в областта на топлотехниката или 
еквивалент, чрез удостоверение от Деканатът на учебного 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 часг пожарна безопасност и
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Сертификат та 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 /ЗГ1ПК/ 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 подбоп. поставени от възложителя. С оглед на изложеното Комисията допуска до 
разглеждане офертата на „Тобо проджект ЕООД" за Обособени позиции №1
• Относно обособена позиция №2:
В срока по чл. 54 ал. 9 от ПП3011, 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 па комисията в Протокол 
№1, чрез които са отстранени констатираните несъответствия и непълна информация, С 
представеният нов ЕЕДОП и информация в часг 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 
пр и е м о - п ре да в ате л! I и 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, какго следва:
■ Добавена е информация за обхват на удостоверенията за ПГ1П на лицата и е са представени 
кояия на дипломи за професионална квалификация на лицата
■ За проектант Димитричка Ангелова предложена мо 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 часг „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 
Сертификал- 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 пподжект 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 часг IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически 
и професионали способност", 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
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последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
От представената в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и 

професиоиали 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" 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" „Е1лаи 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, реен. призната професионална квалификация съгласно Закона за 
признаване на професионални квалификации /ЗППК/ с допълнително оредставсна 
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 оферта та 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 конст атира, следното:
Относно Обособена позиция №2
В срока по чл. 54 ад, 9 от ЕШЗОП, 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 професиоиали 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 пред ставен ага в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и 
професиоиали 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 па 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 П1130П, 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 професиоиали способности", 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата,
, участникът удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит в
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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 нз изискванията за лично състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложители. С оглед на изложеното Комисията допуска до 
разглеждане офертата на „Богоев консулт  ЕООД" 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 отеграняване 
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 съответегвие с поставените изиквания на Възложителя с допълнителната информация 
за обхвата на удостоверенията за ПП11 па лицата.
Or 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 ог 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 непълноти и несъответствия.
От прегледа на допълнителните документи и информация сс констатира, че участникът удостоверява 
съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за подбор в процедурата за 
обособена нозиция №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 JVal
Относно Обособена позиция №2

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът с 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 ЕООД" за Обособени позиции JV«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 комисията установи и 
единодушно РЕШИ: Участникът отговапя на изискванията за лично състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя. С оглед на изложеното Комисията допуска до 
разглеждане офертата на „Новнза 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 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 па 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 па ЕЕДОП и допълнителните документи комисията установи и 
единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложители. С оглед на изложеното Комисията допуска до 
разглеждане офертата на „ Е непджи дизайн ЕООД "за Обособени позиции JV°2.
6. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично състояние
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и критериите за подбор в процедурата в Оферга № 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 и [[формация. 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 „Енерджидизайн 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 учаегника „Реминг консулт“ АД за Обособена 
позиция №2 и №3, сс констатира, следното:
Относно Обособена пози пя №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 до пълнители ага 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 ЕЕД011 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 съотвегствие 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 па 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 ПГ130П, 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.З.б.1, т.3.6.2 и т.3.6.3. от 
Докуменациятазаучастиев 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 частНУСО.

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 ог възложителя. С оглед на изложеното Комисията допуска до 
разглеждане офертата на „Лнмар 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 констатира!гите в Протокол №1 от работата ма комисията несъответствия. Участникът е 
представил нов ЕЕДОП с допълнителна информация с оглед констатациите на комисията в Протокол 
№1, чрез които са отстранени констатираните несъответст вия 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 ПП11 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 ООД1' за Обособени позиции №3.
10. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 10 иа 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
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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 ПГ1П 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 № I .
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 „Плеядсс Българин 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 ПП3011, участникът е представил допълнителни документи за отстраня нане 
на констатиранитс 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 па сходни услуги през последните т ри 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 „Дякарх“ 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 па 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 е изискванията за лично състояние, годност и критериите за подбор в 
процедурата за обособена позиция №3.
След направения преглед па ЕЕДОП и допълнителните документи комисията установи и 
единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите 
за подбоп, поставени от възложителя. С оглед на изложеното Комисията допуска до 
разглеждане офертата на „Дакарх“ ЕООД за Обособени позиции №3.



Ш. 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 чд. 39. ал, 3, т. I 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 JV«2 
от документация та 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, организации на изпълнение с информация за екипа от правоспособни лица за 
изпълнение на услугата, необходимата техника и график па изпълнение на дейностите, както и 
изикуемата декларация по образец 2 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позииия № 1- до 10 календарни дни от сключване на договора. Ог 
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 обхватпост 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 общественат а поръчка за обособена позиция №1

Относно Обособена позиция №2:
За представени те документи по чл. 39, ад. 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 мри 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 образен.

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно приложение JV“2 
от документацията с приложени програма за изпълнение и график. В представената програма 
за изпълнение участникът е посочил етапност и обхва г 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 10 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че правилно са определени етапите
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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 липа 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. I и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Тобо проджект 
ЕООД" комисията установи: участникът с предсгавил 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 с представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно приложение У®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 па 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 коректгго 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 етанност 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 липа 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 по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Богоев консулт“ 
ЕООД комисията установи: участникът с представил техническо предложение по образец, с 
приложени декларация за съгласие с клаузи те на приложения проект на договор, декларация за срока 
на валидност на офертата и декларация, че мри 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 учаегника. 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 JVs2 
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 е информация за екипа от правоспособни лица за 
изпълнение на услугата, необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и 
изикуемата декларация по образен 2 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция № 3- до 15 календарни дни от сключване на договора. От 
прег леда на представената програма за изпълнение, се констатира, че правилно са определени етапите 
за изпълнение на предмета па 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 „Богоев консулт“ ЕООД
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съответства на предварително обявените условия и следва да бъде допусната до отваряне на 
ценовата оферта за изпълнение па 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. 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 клау зите 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 участ ника. 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 с 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 фафик 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 „1 ювиза 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 е 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 ог 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 Xal— 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 па обособената позиция, правилно са идентифицирани необходимите 
задачи за изпълнение с цел обхватност и качество на изпълнението, представена е информация за 
предвидената от участника организаиия, 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 спазваме 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. I и тези ло 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 ма 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:
Участникъ т е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно приложение №2 
от документацията с приложени програма за изпълнение п график. В представената програма 
за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват па 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 но образец 2 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция № 2- до 24 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледана 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 
отговориоетите. 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. I и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Новиза ЕООДм 
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 еа 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.
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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 общест вената поръчка за обособена позиция №3.

5.Относно офертата на „Еиерджидизайн“ ЕООД, за Обособена позиция №2:
За представените документи по чл. 39, ад. 3, т. ] и тези по чл. 54 ал.9 от Г1ПЗОП от „Еиерджидизайн“ 
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 мри 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 ма 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 позиции № 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 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 представения! 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, чс допуснатата оферта на „Еиерджидизайн“ ЕООД 
съответства на предварително обявените условия и следва да бъде допусната до отваряне на 
ценовата оферта за изпълнение на общест вената поръчка за обособена позиция №2
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6. Относно офертата на „Енерджидизайн“ ЕООД, за Обособена позиция № I:
За представените документи по чл, 39, ал. 3, т. 1 и тези по чд, 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 па 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 е 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 но 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 е цол 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. Е1редставената е информация за предвидените за 
изпълнение на задачите правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Е1редставена 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, 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 е 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 т ехника 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 21 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената прог рама за изпълнение, се констатира, че правилно са определени етапите 
за изпълнение на предмета на обособената позиция, правилно са идентифицирани необходимите 
задачи за изпълнение с нел обхватност и качество на изпълнението, представена е информация за
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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 предаожение 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 па офергата са спазени задълженията, свързани 
с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила иа заетостта и условията на труд. 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предаожение 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 но образец 2 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция № 3- до 21 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа [fa 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 обхвагност и качество на изпълнението, представена е информация за 
предвидената от участника организация, видно от която с, 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 представения! 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. I 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 иа участника. Констатации на 
комисията.
Техническото предложение на участ ника 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 документации. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиции №2- до 6 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледана 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 но чл. 39, ал. 3, т. i и тези по чл. 54 ал.9 от ПГ130П 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, чс при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани е 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 образен.

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът с представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно приложение JV“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 па изпълнение е информация за екипа от правоспособни липа за 
изпълнение на услугата, необходимата техника и график на изпълнение па дейностите, както и 
изикуемата декларация но образец 2 ог документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция УГ»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 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 „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
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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 заетосгга 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 
от документацията е 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 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 обхватноет и качество на изпълнението, представена е информация за 
предвидената от участника организация, видно от която е, чс 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 
отговорност ите. 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 па участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, еъгласно 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 орг анизация, 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
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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, г. 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 етанност 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 1 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 ценка па техническите оферти на допуснатите до този 
етап участници, съгласно одобрената методика за оценка в публичното състезание, както 
следва:

1. Участник Тобо Проджект ЕООД:
-Оценка по Показател за оценка: „Срок за изготвяне па 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.
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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. У частник 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 I I 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.

10. Участник Плсядес България ООД
-Оценка по Показател за оценка: „Срок за изготвяне на инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция № I -40 т.

11. Участник Дакарх ЕООД
-Оценка по Показател за оценка: „Срок за изготвяне па 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 07.122017 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. ап,7 от 
ЗОП.

VI.Заседание за отваряне на ценовите оферти на допуснатите до този етап участници:
На 12.12.2017 г. в 11:00 часа в заседателна зала в сградата на СО р-и Младост се събра Комисия в 
пълен състав, както следва:
Председател : арх. Румен Русев - зам. кмет Членове:



9. Борислава Димитрова - гл. специалист „ФСДЧР"
10. Александър Несторов - ст. юрисконсулт „АИПО"
11. Инж. Александър Йотов - гл. специалист „ИИБ"
12. Инж. Лоти Етугова - ст. експерт „ИКС"

със задача да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите до този етап участници 
в горепосочената процедура за възлагане на обществената поръчка.

На заседанието на Комисията не присъстваха представители на участниците в роцедурата или 
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
1. Председателят на Комисията предостави възможност на присъстващите да се уверят в целостта на 
всички пликове: „Предлагани ценови параметри", след което пристъпи към отварянето на пликовете 
„Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници по реда на постъпването на офертите и 
обяви пред всички присъстващи ценовите предложения, както следва:
1, за Обособена позиция №1 е както следва:

1. Ценовото предложение за изпълнение на участник Тобо Проджект ЕООД:
-Предложена цена за изпълнение на Обособена позиция №1- 7948.00 лева без ДДС
- Предложена цена за изпълнение на Обособена позиция №2 -  20508.00 лева без ДДС
- Предложена цена за изпълнение ма Обособена позиция №3- 15912.00 лева без ДДС.

2. Ценовото предложение за изпълнение на участник Богоев Консулт ЕООД
- Предложена цена за изпълнение на Обособена позиция №2 - 32984,36 лева без ДДС
- Предложена йена за изпълнение на Обособена позиция №3- 19825,82 лева без ДДС

3. Ценовото предложение за изпълнение на участник Енерджидизайп ЕООД
- Предложена цена за изпълнение на Обособена позиция №3- 16377,85 лева без ДДС

4. Ценовото предложение за изпълнение на участник Новиза ЕООД
- Предложена цена за изпълнение на Обособена позиция №1- 8450.00 лева без ДДС
- Предложена цена за изпълнение на Обособена позиция №2 -  34900.00 лева без ДДС.
- Предложена цена за изпълнение на Обособена позиция №3- 22900.00 лева без ДДС

5. Ценовото предложение за изпълнение на участник Енерджидизайн ЕООД

- Предложена цена за изпълнение на Обособена позиция №2- 2 1106,52 лева без ДДС.

6. Ценовото предложение за изпълнение на участник Енерджидизайн ЕООД

- Предложена йена за изпълнение на Обособена позиция №1 - 7200.00 лева без ДДС

7. Ценовото предложение за изпълнение на участник Реминг Консулт АД
- Предложена цена за изпълнение па Обособена позиция №2 - 26250,00 лева без ДДС,
- Предложена цена за изпълнение на Обособена позиция №3- 17100.00 лева без ДДС

8. Ценовото предложение за изпълнение на участник Лимар П ЕООД
- Предложена цена за изпълнение на Обособена позиция №2 - 20500.00 лева без ДДС

9. Ценовото предложение за изпълнение на участник Плеядее България ООД
- Предложена цена за изпълнение на Обособена позиция №3- 20000.00 лева без ДДС

10. Ценовото предложение за изпълнение на участник Плеядее България ООД
- Предложена цена за изпълнение на Обособена позиция №1- 7500.00 лева без ДДС.

11. Ценовото предложение за изпълнение на участник Дакарх ЕООД
- Предложена цена за изпълнение на Обособена позиция №2 -35700.00 лева без ДДС
- Предложена цена за изпълнение на Обособена позиция №3- 17700.00 лева без ДД

В 11:15 часа на 12.12.2017 година. Председателят на комисията обяви край на публичната част
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на заседанието й съобщи, че комисията на закрито заседание ще провери съответствието на 
документите в Пликове „Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници, съобразно 
посочените в документацията изисквания.
II. Комисията продължи своята работа в закрито заседание с проверка на съответствието на
документите в Пликове - „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници, съобразно 
посочените в документацията изисквания в 14:00 часа на 12.12.2017 г..

Комисията прегледа ценовите предложения на участниците, относно съответствие с 
псотавените от Възложителя изиксвания и спазване на предоставените образци от която се 
констатира, че всички оферти отговарят на изиксванията и условията на публичното състезание.

Комисията извърши проверката по чл.72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за наличие 
на предложения е повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност от предложенията на 
останалите участници. От извършената проверка, комисията констатира наличие на предложения 
с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност от предложенията на останалите 
участници, както следва:

1. Ценовата оферта на Тобо Проджект ЕООД за Обособена позиция №2 е с повече от 20 па сто 
по-благоприятни от средната стойност от предложенията на останалите участници.

2. Ценовата оферта на Енерджидизайн ЕООД за Обособена позиция №2 е с повече от 20 на сто 
по-благоприятни от средната стойност от предложенията на ост аналите участници.

3. Ценовата оферта на Лимар П ЕООД за Обособена позиция №2 е с повече от 20 на сто 
по-благоприятни от средната стойност от предложения та на останалите участници.

С оглед на горното, Комисията взе решение председателят на комисията да изпрати писма с искане 
за представяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовите предложения 
на основание чл.72, ал.1 от ЗОП до участниците за които е налице хипотезата на цитираната 
нормативна разпоредба.

На 18.12.2017 г, в 09:00 часа на закрито заседание в заседателна зала в сградата на СО р-н 
Младост се събра Комисия в пълен състав, как то следва:
Председател : арх. Румен Русев - зам. кмет 
Членове:
13. Борислава Димитрова - гл. специалист „ФСДЧР"
14. Александър Несгоров - ст. юрисконсулт „АИПО"
15. Инж. Александър Йотов - гл. специалист „ИИБ"
16. Инж. Лоти Етугова - ст. експерт „ИКС”

със задача да разгледа представените писмени обосновки от участниците за които е 
налице хипотезата по чл.72, ал.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет 
Обособена позиция №2 „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект за 
внедряване на мерки за повишаване на ЕЕ за 145 ОУ „Симеон Радев",

Всички искания за предоставяне на подробна писмена обосновка на основание чл.72, ал.1 от 
ЗОП са получени от 3-та участника на 12.12.2017 г.

В срока по чл.72, ал.1 от ЗОЕ1 в деловодството на СО р-н Младост са постъпили, следните 
писмени обосновки:

1. Писмо вх. № РМЛ!7-ДИ05-2013-[28] от участник Лимар П ЕООД за Обособена 
позиция №2

2. Писмо вх. № РМЛ17-ДИ05-213-[31] от участник Тобо Проджект ЕООД за 
Обособена позиция №2.

3. Писмо вх. №РМЛ17-ДИ05-213-[32] от участник Енерджидизайн ЕООД за Обособена 
позиция №2.



Комисията продължи работа с преглед и анализ на представените писмени обосновки от 
участниците за които са налице обстоятелствата по чл.72, ал.1 от ЗОП, от които се 
констатиращ ле дното:

1. Участника „Лимар П“ ЕООД за Обособена позиция №2 е представил в срок подробна 
писмена обосновка с писмо с вх. № РМЛ17-ДИ05-2013-[28]/15.12.2017 г. Съгласно 
чл, 72, ал. 3 от ЗОП получената обосновка се оцени по отношение на нейната пълнота 
и обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава 
участникът, а именно:
Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на Обособена позиция № 2 
със, следните аргументи:

При изготвянето на предложената офертна цена за проектиране във връзка с възлагане на 
обществена поръчка 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", за 
Обособена позиция №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“ , по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОИ),са се ръководили от 
няколко основни фактора:
При изготвянето па цените сасе стремили да постигнат баланс между фактора за 
икономичност при изпълнение па обществената поръчка и осигуряване на качество при 
изпълнение на услугата. Последното са постигнали, като са планирали ресурс от редица 
висококвалифицирани проектанти, всеки от които със значителен опит в упражняването на 
сходна дейност.
Икономическата ситуация в страната е стимул за намаляване на цената и възможност да се 
запазят добрите специалисти работещи към фирмата. Продуктът, който произвеждат, е 
услуга, тя не налага закупуване и внедряване на материали и др, подобни, а е свързана 
единствено с използването на професионалните знания, умения и капацитет па проектантите. 
Изготвената от тях обосновка е свързана с:
Е Икономически особености на предоставените услуги;
2. Наличието на изключително благоприятни условия за участника;
3. Оригиналност на предложението;
4. Спазване на задълженията по чл. 1 15, ЗОП;
1. ИКОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ УСЛУГИ
При изготвянето на Офертната цена са се ръководили от фактора за икономичност при 
изпълнение на обществената поръчка, но същевременно са обезпечили качественото 
изпълнение на услугата е екипа проектанти, всеки с участие съобразено с изискванията на 
техническата спецификация,! 1редетавят подробни пояснения по отношение на начина на 
формиране на отделните групи разходи:
РАЗХОДИ ЗА ТРУД
Наличието на професионалисти по всяка изисквана проектна част им дава възможност те да 
бъдат въвлечени в процеса само за активния период на проектиране и за времето, което е 
необходимо съответния специалист да завърши своята проектна част, за да се постигне 
максимална ефективност на работа.
Съгласно информацията публикувана на интернет страницата на Националния 
Статистически Институт (www.nsi.bQ). актуалните данни за средната месечна заплата в 
страната показват, че средната месечна работна заплата за България за икономическа дейност 
„професионални дейности и научни изследвания" е 1 456 лв.
Минимален осигурителен доход за 2017 г. за икономическа дейност „професионални 
дейности и научни изследвания“ е 63 1 лв.
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Съгласно представената оферта екипът от проектанти ще извърши следната част от 
обществената поръчка:
Проектиране във фаза „Работен проект" 
штктитшъв ФАЗА „РАБОТЕН ПРОЕКТ“
При средна месечна заплата за България от 1 456 лв. и ако приемем средно 22 работни дни на 
месец, заплащането на ден е 68,19 ле. При 8 часов работен ден се получават 8,27 лв./ч. 
Съгласно направеното предложение, за изготвянето на Работен проект ще бъдат ангажирани 
5 броя експерта, които ще разполагат общо с 6 (шест) календарни дни за изготвяне на Работен 
проект и пълно окомплектоване па проектната документация.
Ако се изхожда от средната месечна работна заплата за България и се има предвид времето, 
което е необходимо за изпълнението на отделните проектни части, би следвало проектантите 
по съответните части да получат възнаграждение съгласно приложената схема:
Изготвяне на работен проект по част „Архитектурна“
За изработването на тази проектна част се предвиждат 6 календарни дни х 8 ч. = 48 ч.ч.; 48
4.4. х 8,27 лвУч. = 396,96 лв. с включени осигуровки.
Изготвяне на работен проект по част „Конструкции“
За изработването на тази проектна част се предвиждат 6 календарни дни х 8 ч. = 48 ч.ч,; 48
4.4. х 8,27лвУч. = 396,96 лв. с включени осигуровки.
Изготвяне на работен проект по част „ОВК“
За изработването на тази проектна част се предвиждат 6 календарни дни х8ч. =48 ч.ч.; 48 ч.ч. 
х 8,27лвУч. = 396,96 лв. с включени осигуровки.
Изготвяне на работен проек т но част „Електрическа“'
За изработването на тази проектна част се предвиждат 6 календарни дни х 8ч. = 48 ч.ч.: 48 ч.ч. 
х 8,27лвУч. = 396,96 лв. с включени осигуровки.
Изготвяне на работен проект по част „Енергийна ефективност“
За изработването на тази проектна част се предвиждат 6 календарни дни х 8 ч. = 48 ч.ч.; 48 ч.
ч. х 8,27 лвУч. = 396,96 лв. с включени осигуровки.
Изготвяне на работен проект по част „ПБ“
За изработването на тази проектна част се предвиждат 6 календарни дни х 8 ч. = 48 ч.ч.; 48
4.4. х 8,27 лв Уч. = 396,96 лв. с включени осигуровки.
Изготвяне на работен проект по част „11БЗ“
За изработването на тази проектна част се предвиждат 6 календарни дни х 8 ч. =48 ч.ч.; 48 ч.
ч. х 8,27 лв./ч. = 396,96 лв, с включени осигуровки.
Изготвяне на работен проек т по част „ПУСО“
За изработването на тази проектна част се предвиждат 6 календарни дни х 8 ч, =48 ч.ч.; 48 ч.ч. 
х 8,27 лв Уч. = 396,96 лв. с включени осигуровки.
Изготвяне на проектно - сметна документация
За изработването на тази проектна част се предвиждат 6 календарни дни х 8 ч. = 48 ч.ч,; 48
4.4. х 8,27 лвУч. = 396,96 лв. с включени осигуровки.
ИЗВОД: Изхождайки от средната месечна работна заплата за България, общата сума за 
възнаграждение на проектантите би следвало да бъде 3572.64 лв.
Към сумите се прибавят и следните стойности:

Офис консумативи, телефони, наеми и транспортни разходи - 1 500 лв 
Печалба за фирмата 10% - 2050,00 лв.

Получена обща стойност: 3572.64лв.+1500лв.+2050,00ле. = 7122,64лв.
В офертата си предлагат цена 20 500,00 лв.
ИЗВОД: Предвидените разходи по поръчката са с 13 377,64 лв. по-малко от заложените в 
офертата. Предложените от нас цени са близки до средните за страната, дори малко 
по-високи. При заложена офертна цена на стойност 20 500,00 лв. средната цена за страната за 
този вид дейност е 7122,64 лв. Или оферта е с 287,81 % по-висока от средната за страната. 
ДРУГИ РАЗХОДИ
Не се налага закупуването на офис техника, компютри, факсове, тъй като техниката е 
налична във фирмата. Не са включени и разходи за застраховки, тъй като застраховките за
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професионална отговорност са налични и се поддържат за цяла година, независимо от броя 
обекти. Не са включени и разходи за счетоводно обслужване, тъй като има счетоводител на 
постоянен трудов договор.
2. НАЛИЧИЕТО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА 
УЧАСТНИКА
Считат, че са участник в процедурата, за който са налице всички възможно най-благоприятни 
условия, които ни дават възможност да предложим на Възложителя именно такава оферта:
• Разполагат с високо квалифицирани специалисти изключително добре познаващи 
нормативната уредба за изготвяне и реализация на проекти от подобен характер, със 
значителен опит в проектирането в съответствието на ЗУТ и строителното законодателство 
на България, обстоятелства които щс гарантират качествено, своевременно и ефективно 
изпълнение на услугата;
* Разполагат с офиси в гр. София, което гарантира малки разходи за транспорт и 
своевременно реагиране при възникнали въпроси и проблеми при изпълнение на 
проектирането и при упражняване на авторския надзор;
* Разполагат с най-съвременна офис техника, лицензирани софтуерни продукти и 
всичкото необходимо офис оборудване;
• Разполагат със мрежова структура за интернет комуникация, базирана на 
технологията Cloud, която позволява па инженерния състав от всички специалности в реално 
време да следи изпълнението на поръчката и дава възможност за работа в екип, като 
осигурява достъп по всяко време до съставената база данни в офиса за конкретния проект. 
Това позволява за обекта да се създаде, поддържа и обновява база данни, която дава достъп за 
работа на всеки член па екипа, в т.ч. и на административно-техническия персонал, който ще 
се занимава с чисто техническото оформяне на документацията;
• Разполагат с автомобилен парк от 3 броя собствени автомобили, така че няма да се 
наложи закупуване на нови;
* Разполагат с необходимото лабораторно оборудване - устройства, апарати, уреди, 
консумативи и материали и т.н. за провеждане на необходими замервания, и всичкото 
необходимо оборудване за качественото изпълнение на проектирането.
От горното е видно, че разполагаме с необходимия човешки ресурс, и че няма да са 
необходими капиталови разходи за офис оборудване и техника, като на практика времето за 
мобилизация на екипа и разходите ще са минимални.
3. ОРИГИНАЛНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
Задълженията на екипа са добре описани в тръжната документация, както и в разпоредбите 
на българското строително законодателство, които стриктно следва да се спазват и които са 
описани в ЗУТ. Същите са залегнали и в проекто договора.
При изпълнение на поръчката ще се използват най-модерните постижения на електроните 
технологии и комуникация и най-модерни лицензирани софтуери.
Екипът ни се състои от професионалисти за всяка специалност, като всеки от тях притежава 
значителен опит в сходни задачи.
Зад нас стоят изпитани методи на работа и редица успешно изпълнени проекти много от 
които са ни донесли признание и награди.
Специалистите ни имат оригинално решение за този обект и са готови да го приложат,
4. СПАЗВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ЧЛ. 115, ЗОП
Спазват всички задължения, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото 
право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 
екологично, социално и трудово право съгласно Приложение № 10 от ЗОП.
В заключение считат, че в резултат на доброто ни познаване на материята, достатъчния брой 
специалисти на постоянни трудови правоотношения, наличието на материално-технически 
ресурс за изпълнение на поръчката, възможността за близкото им позициониране до обекта, 
както и много доброто ни познаване на нормативната база и изискванията на Възложителя, 
предложените цени са напълно достатъчни за извършване на услугите на най-високо ниво. 
Считат, че при настоящите икономически условия в страната, всяка по-висока цена е
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разточителна и не би допринесла за качеството на услугата.
Приложени са доказателства, съгласно посочените в обосновката обстоятелства: договори с 
екипа от проектанти, доказателства за професионална квалификация на екипа, доказателства 
на налични офиси в град София, доказателства за собствена офис техника, лицензирани 
софтуерни продукти; мрежова структура за интернет комуникация; автомобилен парк от 3 
броя собствени автомобили и лабораторно оборудване - устройства, апарати, уреди, 
консумативи и материали и т.н, за провеждане на необходими замервания, и всичкото 
необходимо оборудване за качественото изпълнение на проектирането.

Мотиви:
След обстоен анализ на представената обосновка от Комисията на основание чл, 72, ал. 3 от 
ЗОП приема подробната писмена обосновка за начина на образуване на предложената от 
„Лимар П“ ЕООД цена, поради наличие на доказани обективни обстоятелства по чл.72, ал.2 
от ЗОГ1, както следва:
Икономически особености на производствения процес на предоставяните услуги, от анализа 
на представената обосновка подплътен с доказателства за начина на образуване на ценовото 
предложение е видно, че участникът е предвидил изпълнение на обществената поръчка 
съобразно поставените условия за изпълнение обявени от Възложителя от предвидените 
човекочасове за експертите от екипа за изпълнение е видно, че е осигурено достатъчни 
присъствие на екипа, предвидени са средства за екипа за изпълнение на дейностите от 
предмета на поръчката, същите са при спазване па нормативните стандарти за заплащане на 
труда, предвидени са средства за всички придружаващи изпълнението разходи, включително 
достатъчно средства за непредвидени разходи и административни разходи. От представените 
доказателства е видно, че участникът е предвидил необходимата техническа обезпеченост за 
изпълнение на дейностите, човешки ресурси и необходимите за това средства, като от 
предствената информация сс обосновава направеното ценово предложение, като обективно и 
некомпрометиращо качеството на изпълнение. Видно от представените доказателства за 
участника са налице обективни обстоятелства за предложеното ценово предложение, което е 
с повече от 20% по -благоприятно от средната стойност на останалите участници, комисията 
приема за доказаноприетото техническо решение за ползване на експертите за времето 
изискващо ангажираност по изълнение на задачи свързани с техните ангажименти по 
изготвяне па инвестиционния проект по съответната па притежаваната от тях специалност 
част при договорените условия за заплащане, като обстоятелство намаляващо разходите и 
времето на работа на екипа. Комисията приема посочените обстоятелства за икономичност 
на база изключително -благоприятни обстоятелства изразяващи се в наличие на наличието 
на офиси в град София спестяващи разходи за командировка и собствена техническа 
обезпеченост -  измервателни уреди, офис оборудване и автомобилен парк на тариторията на 
град София, като доказани и имащи отражение върху цената видно от представената 
информация и доказателства. Видно от представената информация за ценообразуването с 
посочени всички елементи за формирането на ценовото предложение е, че са включени 
всички присъщи разходи, като същите са реални и обективни и при условията на офис в град 
София и собствено оборудване обосновават по-благоприятното предложение на участника. 
Видно е, че предложението е изготвено при спазване на нормативната база относно 
заплащане на труда, разчета на предвидените разходи и печалба е в приетите за стандартни 
граници, като са предвидени достатъчно допълнителни средства, които ще обезпечат 
евентуалната нужда от непредвидени разходи, включително допълнително заплащане на за 
труд при ангажиране на допълоннтелни експерти или необходимост от допълнителен труд в 
извънработно време.
Комисията приема представената писмена обосновка и допуска участник „Лимар П“ 
ЕООД за Обособена позиция № 2 до класиране.

2.Участника Енерджидизайн ЕООД за Обособена позиция №2 е представил в срок
подробна писмена обосновка с писмо с вх. № PMJI 17-ДИ05-213-[32]/15.12.2017 г.
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Съгласно чл. 72, ал. 3 от ЗОП получената обосновка се оцени по отношение на нейната 
пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал. 2 от ЗОП, на които се 
позовава участникът, а именно:

Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на Обособена позиция № 2 
със, следните аргументи:

Посочва обективни обстоятелства, свързани със:
I, Икономически особености на производствения процес и наличие на изключително 
благоприятни условия за участника.
При изготвянето на офертната цена, участникът „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН" ЕООД се стреми 
към: -Икономичност.
-Качествено изпълнение на поръчката в рамките на оферираният срок.
Освен хората посочени в „Техническото предложение" и „Заявлението за участие" 
Дружеството разполага с още трима специалисти, наети на трудов договор и един 
специалист (д-р арх. Анастасия Метсва), нает па граждански договор, които ще участват в 
изпълнението на поръчката с цел гарантиране на качественото изпълнение, на услугата в 
оферираният срок.Поради срока офериран от дружеството, а именно 6 календарни дни, се 
предвиждат между 1 и 3 евентуални почивни дни, през ще се работи (в зависимост от деня 
на подписване на договора). Фирмата предвижда компенсация на служителите си, за тези 
дни (ще почиват същият брой работни дни, при първа възможност) и съгласно разпоредбите 
КТ.
Съобразно предложената цена, посочват начина на формиране на същата и благоприятните 
условия, волеши до намаляване на разходите на дружеството с оглед нейното формиране:

ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 21106,52лв.

Начин на формиране на цената
> Разходи за командирован персонал - екип от седем човека за един ден без нощувка:

• Обектът ее намира в гр.София. С оглед на това и обстоятелството, че седалище и 
мястото па стопанска дейност на дружеството също се намира в гр.София, това води до 
спестяване на разходи за командироване на наетите по трудов договор служители па 
дружеството, а именно - разходи за пътни, дневни и нощувки,

• Транспортни разходи - „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН" ЕООД разполага със собствени 
транспортни средства, което в съчетание с близкото разстояние от офиса на дружеството до 
обекта (разстоянието от офиса па дружеството до обекта е около 5км.), води до значително 
намаляване на транспортните разходи.
С оглед изложеното, при формиране на цената са заложили следните транспортни разходи, 
както следва: Общите изминати километри за тези обект ще бъдат: 5*2 + 5 = 15км. При 
определянето на това разстояние са предвидени отиване и връщане до обекта плюс 5 
допълнителни километра за запас.
Както е видно от приложените доказателства, дружеството разполага с надежден, 
високопроходим автомобил, изразходващ 17 литра дизелово гориво за 100 км среден 
градски разход на гориво.
Общата стойност на разходите за транспорт с: 15 * 17 * 2,5 /100 = 6,38лв ~ ] 0 лв.

> Разходи за собствен персонал и наети на трудов договор с който разполага 
„ЕНЕРДЖИДИЗАЙН" ЕООД:
• Част „Архитектура" и „Сметна документация" - арх. Ралица Милева.

Дружеството разполага с един специалист по част „Архитектура" на трудов договор. 
Месечното възнаграждение на специалиста е 700лв, което е видно от справка за актуално 
състояние на действащите трудови договори към „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН" ЕООД. Средното 
възнаграждение за 1 работен ден на специалиста е 700/ 22 = 31,82лв.

38-



Стойносг на разходите за експерта по части „Архитектура" и „Сметна документация", нает 
на трудов договор, е: 1 * 6 * 31,82 = 190,92 » 200лв,
* Част „Конструктивна" - инж. Ваньо Бужев.

Дружеството разполага е един специалист по част „Конструктивна" на трудов договор. 
Месечно възнаграждение на специалиста е 1750лв, което е видно от справка за актуално 
състояние на действащите трудови договори към „ ЕНЕРДЖИДИЗАЙН" ЕООД. Средното 
възнаграждение за 1 работен ден на такъв специалист е 1750/ 22 = 79,55лв. Предвиденото 
време за работа е 6 работни дни за обекта.

Общата стойност на разходите за експерта по част ,, Конструктивна ", нает на трудов 
договор, е: I * 6 * 79,55 = 477,30 = 480лв.

* Част „ОВК", „ЕЕ", „ПБ", „ПУСО" и „ПБЗ" - инж. Трайчо Траянов.

Инж. Трайчо Траянов е собственик и управител на Дружеството, което спестява разходи за 
изпълнението им от наети по трудов или граждански договор лица, в размер на 4240лв.
Както е видно от справката, от НАП и протокола от 01.01.2017г. - инж. Трайчо Траянов 
получава месечно възнаграждение в размер па 750лв за положеният личен труд, към 
Дружеството.

Средното възнаграждение за 1 работен ден на този специалист е 750/ 22 = 34,09лв. 
Предвиденото време за работа е 6 работни дни за обекта.
Общата стойност на разходите за този експерт са: 1 * 6 * 34,09 = 204,54 = 2! 0лв.
Тук трябва да се отчете едно от изключително благоприятните условия за предоставяне на 
своята услуга, на по-ниски цени от конкурентни фирми, защото ако тези проекти трябваше 
да бъдат възложени на външни специалисти, па граждански договор, щяха да струват на 
дружеството 4250 лв (средни цени за изготвяне на проект за внедряване на мерки за ЕЕ. 
„ОВК" - 2000лв, „ЕЕ" - 750лв, „ПБ" - 500лв, „ПУСО" - 500лв, „ПБЗ" -500лв.)

4 250 -210 = 4 240лв.
От направената по-горе калкулация се вижда, че Дружеството спестява 4 240лв от ттова, че 
управителя на Дружеството (инж. Трайчо Траянов) изготвя 5 от проектните части.

* Помощен персонал на проектантите в Дружеството - арх. Десислава Савова- 
Николова, инж. Асен Димитров и Надица Попова.
Дружеството разполага с трима специалисти наети на трудов договор:
Архитект 
Машинен инженер
Технически сътрудник (младши специалист ЕЕ).
Тези специалисти не са включени в „Техническото предложение" и „Заявлението за 
участие", но ще участват в работният процес, като помощен персонал с цел гарантиране на 
качественото изпълнение, на услугата в оферираният срок.
Месечно възнаграждение на специалистите е усреднено 856,67лв, което е видно от справка 
за актуално състояние на действащите трудови договори към „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН" ЕООД. 
Средното възнаграждение за 1 работен ден на тези специалисти е 856,67/ 22 = 38,94лв. 
Предвиденото време за работа е 6 работни дни за обекта.
Общата стойност на разходите за тези специалисти, наети на трудов договор, е:
3 * 6  * 38,94 = 7 0 0 ,9 2 -710лв.
> Разходи за възнаграждения на специалисти, наети на граждански договор, като 
благоприятно обстоятелство, водещо до намаляване на тези разходи, е факта, че 
договореното възнаграждение е за обект, а не на кв.м., което води до намаляване на 
разходите при обекти с по-голяма площ, както е в настоящия случай.
От приложените, като доказателство граждански договори е видно сумата, която получава 
всеки един от специалистите.



* Разходи за възнаграждения на експерт (консултант) част „Архитектура" - арх, 
Теодор Коларски.
Както е видно от приложения граждански договор, възнаграждението на специалиста е 500 
лв на обект. Следователно разходите на дружеството за този експерт са в размер на 500 лв.
* Разходи за експерт (консултант) част „Архитектура" - д-р арх. Анастасия Метева. 
Дружеството разполага с още един експерт по част архитектура, който не е включен в 
„Техническото предложение" и „Заявлението за участие", но ще участва в работният 
процес, като помощен персонал с цел гарантиране на качественото изпълнение, на услугата 
в оферираният срок.
Както е видно от приложения граждански договор, възнаграждението на специалиста е 500 
лв на обект. Следователно разходите на дружеството за този експерт са в размер на 500 лв,
* Разходи за експерт (консултант) част „Конструктивна" - инж. Райчо Яръмов.
Както е видно от приложения граждански договор, възнаграждението на специалиста е 500 
лв. на обект.
Видно е, че дружеството е включило втори експерт по част „Конструктивна" с цел 
качественото изпълнение, на услугата в оферираният срок.
Следователно разходите на дружеството за този експерт са в размер на 500 лв,
■ Разходи за експерт (консултант) част Технически контрол по част „Конструктивна” - 
инж, Димитър Балов.
Както е видно от приложения граждански договор, възнаграждението на специалиста е 100 
лв на обект.
Следователно разходите на дружеството за този експерт са в размер на 100 лв.
* Разходи за експерт част „ВиК" - инж. Георги Иванов.
Както е видно от приложения граждански договор, възнаграждението на специалиста е 500 
лв на обект.
Следователно разходите на дружеството за този експерт са в размер на 500 лв.
* Разходи за експерт част „Електро" - инж. Огнян Аналиев.
Както е видно от приложения граждански договор, възнаграждението на специалиста е 500 
лв. на обект.
Следователно разходите па дружеството за този експерт са в размер на 500 лв.
> Отпечатване, оформление и предаване на крайния продукт.
* Разпечатване на хартиен носител, формат А4,
От приложените доказателства е видно, че дружеството разполага с професионално 
мултифункционално устройство за цветно принтиране па хартия с формат до А4 вкл. 
Предвиденият брой страници (формат А4) в цялата проектна документация е около 1000 
страници - цветен печат. Предвид на факт, че пректната документация се предава в 5 
екземпяра - респективно отпечатените с траници стават около 5000. Себестойността на една 
цветна страница, разпечатена от дружеството е 4,6 ст. Следователно разходите на 
дружеството за този формат А4 са 5000 * 0,04 = 200лв.
Тук трябва да се отчете като изключително благоприятно условие за формиране на цената 
при предоставяне на услугата, намаляването на разходите в сравнение с разпечатването на 
такъв обем цветни страници формат А4 в копирен център, кьдето цената би била 5000 * 0,50 
= 2500лв.
2 500-200 = 2 300лв.
От направената по-горе калкулация се вижда, че Дружеството спестява 2 300лв от 
наличието на професионално мултифункционално устройство за цветно принтиране на 
хартия с формат до А4 вкл.
* Разпечатване на хартиен носител, по-голям от формат А4,
От опита па дружеството в разпечатването на подобен тип обекти (между 700 и 1000 лева) е 
формирана максимална цена от 1 000лв.
* Папки, класьори, магнитен носител и съпътстващи помощни средства.
От опита на дружество то в разпечатването на подобен тип обекти (между 200 и 250 лева) е 
формирана максимална цена от 250лв.
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> Разходи за наетата от „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН" ЕООД мобилна лаборатория -100 лв (на 
Обект в гр. София) - Общо: 100лв,
> Други разходи свързани нормалното функциониране на фирмата (наем на офис, ток, 
вода, консумативи, счетоводни услуги) = 1000 лв на месец. От приложеният договор за наем 
на офис и анекса, към него е видно, че Дружеството заплаща за наем на офис - 420лв на 
месец. От приложеният договор за счетоводни услуги с видно, че Дружеството заплаща за 
счетоводни услуги - 100лв на месец.
Предвиденото време за работа по този обект е 6 дни.
Следователно разходите па дружеството за 6 дни са: 1000/30*6 = 200лв.
РАЗХОДИ. ИКОНОМИЧНОСТ И ПЕЧАЛБА НА ФИРМАТА:
РАЗХОДИ НА ФИРМАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНКРЕТНИЯТ ОБЕКТ: 10 + 200 + 480 
+710 + 210 + 500 + 500 + 500 + 100 + 500 + 500 + 200+1 000 + 250 + 100+200 = 5 960лв. 
ИКОНОМИЧНОСТ НА ФИРМАТА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНКРЕТНИЯТ ОБЕКТ ОТ 
НЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА 5 ОТ ЧАСТИТЕ НА ВЪНШНИ СПЕЦИАЛИСТИ И НАЛИЧИЕ 
НА ПРОФЕСИОНАЛНО МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО ЗА ЦВЕТНО 
РАЗПЕЧАТВАНЕ: 4 240 + 2 300 = 6 540лв.
ПЕЧАЛБА НА ФИРМАТА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНКРЕТНИЯТ ОБЕКТ: 21 106.52-5 
%0 - 15 146.52лв.
От направената подробна разбивка на цена та се вижда, че формираната от Дружеството по- 
ниска цена се дължи на обективни обстоятелства свързани с но-малки разходи на 
дружеството, за изготвяне и предаване па необходимата проектна документация, както и че 
печалбата на Дружеството е в пъти по-голяма от разходите за изпълнение на поръчката. 
Това се дължи на няколко факта:
/ Икономичност при възнагражденията на опитните специалисти, наети на трудов договор. 
Изключителна икономична благолриятност за дружеството се явява фактът, че ключовите 
експерти, наети на граждански договор, обвързан само и единствено на брой обекти без 
значение от големината на обектите, при изготвянето на проекти за внедряване на мерки за 
енергийна ефективност. Това се явява огромен плюс при обекти е РЗП над 2000 т2 и 
респективно, колкото е по - голямо РЗП-то, толкова по - ниска цена на квадратен метър 
може да оферира дружеството, която в частният случи е по-ниска от 2,50 лв/м2.

У Икономичност на разходите за транспорт и липсатан разходи за командировка 
У Дружеството разполага с голям високопроходим автомобил, в който може да се 

събере цялата необходима техника и апаратура, нужна за изпълнение на поръчката, 
както и сравнително близкото разстояние от офиса на дружеството до обекта.

У Икономичност при отпечатването на хартиен носител.
/  Ръководителят на фирмата инж. Трайчо Траянов изготвя 5 части от цялата проектна 
документация („ОВК" , „ЕЕ" , „ПБ" , „ПУСО" и „ПБЗ"), което драстично спомага за 
намаляване на общата цена за услугата и поставя дружеството в изключителна икономична 
благоприятност спрямо конкурентните фирми.

У Икономичност на ежемесечните разходи на фирмата, свързани с нормалното 
функциониране на дружеството, както и непредвидените разходи, дължащи се на правилен 
мениджмънт на фирмата. Това е благодарение на факта, че управител нафирмата, освен че 
изготвя 5 части от цялата проектна документация, има две магистърски степени, по 
„Топлотехника" (Енергийна Ефективност) и по „Индустриален Мениджмънт". Като 
доказателство са приложени и двете дипломи за образователно- квалификационна степен 
„Магистър", както и сертификат „ISO 9001:2008”.
II. Технически особености на производствения процес, наличие на изключително 
благоприятни условия за участника и оригиналност на решението за изпълнение на 
обществената поръчка.
Участникът „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН" ЕООД разполага със екип от професионалисти с 
дългогодишен опит.
Ръководителят на фирмата инж. Трайчо Траянов е с две магистърски степени, една от които 
е „Индустриален мениджмънт”. Това спомага за по-задълбочена оценка па цялостната



ситуация, както от инженерна, така и от икономическа гледна точка и е благоприятно 
условие (без необходимост от използване на външен специалист с икономическо 
образование) за направата на най-правилната технико-иконом ическа оценка, и необходимо 
условие за избиране на най-добрият пакет от енергоспестявагци мерки, за конкретната 
сграда. Той завършва и своята докторска степен по направление „Енергопреобразуващи 
системи и технологии". Има няколко статии, както в България, така и в чужбина. Успешно е 
положил всички изпити и е преподавал на повече от 10 групи в ТУ- София. Развива 
сериозна изследователска дейност в „Енергопреобразуващи системи и технологии".
Това са доказателства за задълбочени знания и възможности за правилна оценка и анализ на 
съществуващата ситуацията, и съответно предписване на най-подходящите за всяка сграда 
енергоспестяващи мерки.
Участникът „ EH Е Р ДЖИ Д ИЗ А ЙН" ЕООД е фирма, занимаваща се както с обследване и 
сертифициране на вече съществуващи сгради и съоръжения, изготвяне на технически 
паспорти и доклади за енергийна ефективност, така и с цялостно проектиране на сгради и 
съоръжения, и внедряване на енергоспестяващи мерки във вече съществуващи сгради. 
Богатият опит на специалистите в изготвянето на технически паспорти, обследване за 
енергийна ефективност, внедряване на енергоспестяващи мерки във вече съществуващи 
сгради и проектиране на нови жилищни и обществени сгради е една от предпоставките за 
качествено и бързо изпълнение на обществената поръчка, поради задълбочените познания 
върху структурите на сградите, техните проблеми и особености.
Изключително благоприятни условия за участника са, както силният екип от опитни 
професионалисти с дългогодишен опит в перфектна симбиоза с младите и енергични 
специалисти, така и факта, че фирмата разполага с двама много добри специалисти в своята 
област (д-р арх. Анастасия Метева - част „Архитектура" и инж. Трайчо Траянов - част 
„Енергопреобразуващи системи и технологии - Енергийна Ефективност"), развиващи се 
много добре, както в практиката, така и в научните изследвания (двамата имат множество 
публикации в България и в чужбина на различни специализирани конференции), като 
доказателство са приложени диплома за придобита научна степен „Доктор" на д-р арх. 
Анастасия Метева, атестация и три заповеди на инж. Трайчо Траянов (на когото му 
предстои получаване на научното звание „Доктор"),
Благодарение на задълбочените знания на тези специалисти дружеството е разработило 
собствен софтуер, който в голяма степен съкращава работата за изготвяне на цялата 
проектна документация. Софтуерът е разработен така, че при въвеждането на набор от 
начални входни данни и на база повторяемостта на сградите, строени по този способ, да 
извежда в удобен вид резултати за по-нататъшна работа (площи на различните ограждащи 
елементи по съответните посоки, отопляема площ, отопляем обем, поза на ветровете и 
слънчева радиация, влияещи на различните фасади, фактор за формата, прецизно 
определяне на коефициента на топлопреминаване и г.н.). Чрез софтуера се постига 
прецизен анализ па действителното състояние на сградата, дефиниране на няколко пакета 
от енергоспестяващи мерки и избор на най-добрия в технико-икономически аспект пакет. 
Чрез промяна на параметрите и характеристиките на ЕСМ, софтуерът дава възможност 
бързо и качествено да се определи най-добрият пакет от ЕСМ за конкретния обект, а при 
внедряване на мерки за ЕЕ да се определи влиянието на всяка една от тях и при 
необходимост да промени пакета па енергоспеетяващите мерки. Чрез този софтуер, може 
лесно и точно да се симулира и анализира ефективността на пакета от ЕСМ, Това е много 
подходящо при вече направен доклад за ЕЕ и въвеждане на енергоспестяващи мерки във 
вече съществуващи сгради.
Този софтуер е част от дисертационния труд на инж. Трайчо Траянов, разработен с екип от 
специалисти към катедра TXT на ТУ-София и е помощта на д-р арх. Анастасия Метева.
Не са приложени всички екрани от собствения софтуер, поради опасения от плагиатство и 
злоупотреба с научните постижения и труда на някои хора от екипа на 
Е Н Е Р Д ЖИДИ3АЙН" ЕООД, и на преподаватели в ТУ-София, към факултет ЕМФ. Като 
доказателство за наличието на собствено разработен софтуер, се прилагат три „екрана" от
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него - един от началните „екрани" („Общи данни за сградата"), както и два от „екраните" с 
част от обобщените резултати („Обобщени геометрични характеристики на сградата - екран 
1" и „Обобщени характеристики на врати и прозрачни ограждащи елементи").
Наличието на този софтуер, намаляващ времето за изготвяне на цялата проектна 
документация с около 50%, с изключително благоприятно обстоятелство за участника 
„ЕНЕРДЖИ ДИЗАЙН" ЕООД .
На база опита от предишни обекти и качествата на специалистите, наети във фирмата, 
дружеството е разработило система за предварителна дигитализация на архитектурата при 
голяма повторяемост в разпределенията при сгради, изпълнявани по този способ, което 
позволява при предварително нанасяне на местоположението на помещенията, на място при 
заснемането да се направят само уточняващи корекции. Това драстично намалява времето 
за работата на екипа в процеса на самото заснемане.
При внедряването на мерки за ЕЕ в сгради, дружеството е разработило въпросник в 
табличен вид, съкращаващ както времето за установяване на енергийните параметри на 
конкретната сграда, така и времето за въвеждане на входните данни в разработения от 
фирмата софтуер.
Дружеството е закупило и разполага с целият набор от необходими уреди и апаратура за 
осъществяване на заснемането и снемане на изискуемите входни данни за въвеждане в 
собственият софтуер, както и за другите софтусри свързани с работния процес.
Едни от доказателствата за написаното по-горс са приложените две справки за актуалното 
състояние на действащите трудови договори към дружеството. Справка от 02,10.2017г„ 
актуална справка от !5.12,2017г., както и актуален граждански договор с д-р арх. 
АнастасияМетева. От приложените справки се вижда, че д-р арх. Анастасия Метена от 
03.10.2017г. не е на трудов договор към дружеството, а е на граждански договор. Това е в 
следствие на факта, че учебната година в УАСГ - София започна и натоварванията на д-р 
арх. Анастасия Метева към учебните заниятия (преподавателска дейност) не позволяваха тя 
да продължи да бъде на трудов договор към „Енерджидизайн" ЕООД. От приложения 
граждански договор се вижда, че д-р арх, Анастасия Метева е на разположение на 
дружеството при необходимост от консултантски услуги относно архитектурата, 
допълнения и усъвършенствания па разработения от дружеството собствен софтуерн 
продукт.
Софтуера плюс системата за предварителна дигитализация в комбинация е въпросника, 
съкращават времето за изпълнение иа проектната документация с 50%.
Нещо повече, цените договорени е проектаните наети на граждански договор са по-ниски, 
защото голяма част от първичната информация, я получават синтезирана и в удобен вид за 
изготвяне на проектите им. Цифровото изражение на спестеното време за работа, за 
конкретният обект е 4 200лв. Това е друга от основните предпоставки с която дружеството 
доказва изключително благоприятни условия за предоставяне на своята услуга, па по-ниски 
цени от конкурентни фирми, като това не намалява размера на печалбата па дружеството, 
което е видно от подробният разчт (направен в т. 1),
Определяне на цифровото изражение в лева от използването на спбствепият софтуер. 
ИКОНОМИЧНОСТ НА ФИРМАТА ОТ ПРИТЕЖАВАНЕТО НА СОБСТВЕН СОФТУЕР. 
СПЕСТЯВАШ ВРЕМЕТО ЗА РАБОТА С 50%.
> Икономичност, чрез спестяване на 50% от времето за работа па хората наети на 
трудов договр във фирмата: 200 + 480 + 710 = 1 390лв.
> Икономичност, чрез спестяване на 50% от времето за работа на хората наети на 
граждански договр във фирмата: 500 + 500 + 500 +100 + 500 + 500 = 2 600лв, (Цепите 
договорени с проектаните наети на граждански договор са такива, защото голяма част от 
първичната информация, я получават синтезирана и в удобен вид за изготвяне на проектите 
им - благодарение на софтуера, спестяващ 50% от времето за работа, респективно без 
наличието на този софтуер - цепите и времето за работа ще бъдат двойно по-големи).
> Икономичност, чрез спестяване на 50% от времето за работа на управителян 
фирмата: 210лв.



ОБША ИКОНОМИЧНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ НАЛИЧИЕТО НА СОБСТВЕН 
СОФТУЕР, КОЙТО СПЕСТЯВА 50% ОТ ВРЕМЕТО ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТА: 1 390 
+2 600+ 210 - 4  200лв
При формирането на спестената сума от собственият софтуер е отчетено само 
възнаграждението на отделни те специалисти и факта, че без него - те биха работили два 
пъти по-дълго време.
оригиналност на решението за изпълнение на обществената поръчка. Това се дължи на 
няколко факта:

S  дългогодишен опит, наети на граждански договор.
^  Дружеството разполага с екип от опитни и качествени специалисти, наети на трудов 

договор.
У Дружеството разполаг а със собствен софтуер - спестяващ около 50% от времето за 

изготвяне на цялата проектна документация,
У Предварителната подготовка и информираност за изготвянето на проект на всяка 

сграда {предварително проучване на сг радата и сравняването и със сгради, за които 
вече са изработени проек ти).

У Наличието на голяма, собствена база данни от обследвани и проектирани сгради в 
България,

У Координация на работния процес във фирмата между всички специалисти. 
Представени са доказателства за посочените в обосновката обстоятелства: Справки за 
актуално състояние на действащи те трудови договори - „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД 
Граждански договор с експерти от екипа, доказателства за професионална квалификация, 
документ за закупено мултифункционално устройст во, договори за наемна офис и моторно 
превозно средство, справка доход НАП за експерт, екран от софтуер, договори за наем на 
уреди и лаборатория, договор за счетоводни услуги и сертификат за внедрена система за 
управление на качеството.
Мотиви:
След обстоен анализ на представената обосновка от Комисията на основание чл. 72, ал. 3 от 
ЗОП приема подробната писмена обосновка за начина на образуване на предложената от 
„ЕНЕРДЖИДИЗАЙН" ЕООД цена, поради наличие на доказани обективни обстоятелства по 
чл.72, ал,2 от ЗОП, както следва:
Икономически особености на производствения процес на предоставяните услуги, от анализа 
на представената обосновка под плътен с доказателства за начина на образуване на ценовото 
предложение е видно, че участникът е предвидил изпълнение на обществената поръчка 
съобразно поставените условия за изпълнение обявени от Възложителя от предвидените 
човекочасове за експертите от екипа за изпълнение е видно, че е осигурено достатъчно 
присъствие на екипа, предвидени са средства за екипа за изпълнение на дейностите от 
предмета на поръчката, същите са при спазване на нормативните стандарти за заплащане на 
труда, предвидени са средства за всички придружаващи изпълнението разходи, включително 
достатъчно средства за непредвидени разходи и административни разходи. Комисията не 
приема за обективни факти посочената професионална квалификация на екипа с оглед на 
това, че това е минимално изискване псотавено от Възложителя като критерий за подбор и 
всички допуснати до този етап участници притежават екип от квалифициран персонал, още 
повече, че не е обективно обстоятелството за наличие на доктурантура „Архитектурата и 
музиката като изкуства със сходни композиционни принципи“ напр.,както и наличието за 
насрочен изпит за докторантура като доказателство за друг експерт. Наличието на опит в 
обследване на сгради не може да се приеме, като сходен опит с предмета на поръчката и 
обосноваващо обстоятелство относно предложена цена, още повече, че участникът е 
удостоверил опит чрез алтернативно дадената дефиниция за сходен обект като критерий за 
подбор, а и за обекта има изготвен доклад и удостоверение за енергийна ефективност, 
съответно проектанта на обекта следва стриктно да спазва предписанията по извършеното 
енергийно обследване на сградата, а не да дава предложение за нов пакет от мерки за 
енергийна ефективност.
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От представените доказателства е видно, че участникът е предвидил необходимата 
техническа обезпеченост за изпълнение на дейностите, човешки ресурси и необходимите за 
това средства, като от предствената информация се обосновава направеното ценово 
предложение, като обективно и некомпрометиращо качеството на изпълнение. Видно от 
представените доказателства за участника са налице обективни обстоятелства за 
предложеното ценово предложение, което е с повече от 20% по -благоприятно от средната 
стойност на останалите участници, комисията приема за доказано приетото техническо 
решение за ползване на експертите за времето изискващо ангажираност по изпълнение на 
задачи свързани с техните ангажименти по изготвяне на инвестиционния проект по 
съответната на притежаваната от тях специалност част при договорените условия за 
заплащане, като обстоятелство намаляващо разходите и времето на работа на екипа. 
Комисията приема посочените обстоятелства за икономичност на база изключително 
-благоприятни обстоятелства изразяващи се в наличие на собствен софтуер спестяващ 
разходи с оглед спестяване на труд на експертите при изготвяне па проектните части, 
наличието на офиси в град София спестяващи разходи за командировка, наличието на 
собствено устройство за отпечатване на хартиен носител на проекта. Видно от представената 
информация за ценообразуването с посочени всички елементи за формирането на ценовото 
предложение е, че са включени всички присъщи разходи, като същите са реални и обективни 
при условията на нает офис и измервателно оборудване, като обосновават по-благоприятното 
предложение на участника.
Видно е, че предложението е изготвено при спазване па нормативната база относно 
заплащане на труда, разчета на предвидените разходи и печалба е в приетите за стандартни 
граници, като са предвидени достатъчно средства, които ще обезпечат евентуалната нужда от 
непредвидени разходи, включително допълнително заплащане за труд при ангажиране на 
допълнителни експерти или необходимост от допълнителен труд в извънработно време. 
Комисията приема представената писмена обосновка и допуска участник 
„ЕНЕРДЖИДИЗАЙН" ЕООД за Обособена позиция № 2 до класиране.

3.У частника „Тобо Проджект“ ЕООД за Обособена позиция №2 е представил в срок 
подробна писмена обосновка с писмо с вх. Лг« РМЛ17-ДИ05-213-[31]/15.12,2017 г. 
Съгласно чл. 72, ал. 3 от ЗОП получената обосновка се оцени по отношение на нейната 
пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал. 2 от ЗОП, на които се 
позовава участникът, а именно:

Още на етап подготовка па офертата, подробно са се запознали с предмета на поръчката и 
предварително сме разработили стратегия за изпълнението на договора и организация на 
експертния екип.
1. НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА. ХОНОРАР СМЕТКА. 
Предпоставки:
1) Всички дейности, предмет на поръчката се извършват от специалисти с пълна 
проектантска правоспособност. След подробно проучване на заданието за проектиране и 
предоставените изходни данни, предвид характера на обекта и предмета на поръчката, 
решението на изпълнителя е да оформи хонорар справката на базата на :
* вложените експертни човекочасове, по отношение на събиране на цялата 
необходима информация.
* фирмена печалба в размер на 10%
* непредвидени разходи в размер на 5%

Тази методика позволява икономичност, на база реално изработеното и вложено време. 
Като изпълнител поемаме ангажимент да проследим процеса по изработването на всяка от 
проектните части и при необходимост на намалим или завишим броя на часовете, според 
актуалната ситуация, като точно за тази цел сме предвили отделно перо за за печалба, за да 
няма ощетени специалисти в процеса на изпълнение на задачата.
ХОНОРАР СМЕТКА



„ИЗГОТВЯНЕ НЛ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА 
ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ОБЕКТИ ОТ 
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №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

Дейност ЧЧ лв/чч без ДДС ; Общо лв. без ДДС
Архитектура 80 50.00 лв 4 000.00 лв
Конструкции 64 50.00 лв 3 200.00 лв
овк 40 50.00 лв 2 000.00 лв
ЕЕ 40 50.00 лв 2 000.00 лв
ЕЛЕКТРО 40 50.00 лв 2 000.00 лв
ПУСО 32 40.00 лв 1 280.00 лв
ПБ 32 40.00 лв 1 280.00 лв
ЛБЗ 32 40.00 лв 1 280.00 лв
КСС 20 40.00 лв 800.00 лв

17 840.00 лв
2 Печалба-10% от т. 1 1784,00 лв

Непредвидени разходи -5% от т, 1 884.00 лв 
Крайна цена без ДДС 20 508.00 лв

3) Посочената часова ставка покрива изискванията за МОД 2017

4) Декларират, че при определянето па общата цена за изпълнение,
както и при определянето на отделните часови ставки на специалистите са спазили всички 
приложими правила и изисквания, свързани е опазване на околната среда, социалното и 
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение No 10 от 
ЗОП
Декларират, че при изпълнението на договора ще спазват всички приложими правила и 
изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 
социално и трудово право съгласно приложение No 10 от ЗОП
2. ИКОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
2.1. Изключително ниски фирмено-административни разходи, произтичащи от:
* Собствен офис и оборудване- висококачествена широко печатна техника, мобилни 
компютри и широк набор от лицензирани специалпизирани софтуерни продукти.
* Собствен транспорт;
* Голям екип собствени експерти на трудови и граждански договори;
2.2. Обезпечени фирмено-административни разходи -
Фирмата разполага с голям текущ финансов ресурс благодарение на рамкови договори за 
проектиране , приходи от други дейности (строителство, продажби на недвижими имоти и 
др.). Това позволява да предложената цена да бъде оптимизирана, без риск за Възложителя 
и Изпълнителя при съвсем нормална фирмена печалба от 10%
2.3. Допълнителни обстоятелства
Разполагат със схеми, средства, устройства, планове и оборудване, които екипът от 

експерти ще има на разположение по време на изпълнение на договора и които ще им бъдат 
осигурени от участника. Всичко това го споменават, във връзка с това, че концепцията за 
проектиране на такъв тип обекти е изцяло изяснена и утвърдена като обем и съдържание. 
Всичко това обуславя икономичност по изпълнението.
/ Всички експерти имат отлична компютърна грамотност да работят с приложимите за 
съответната дейност софтуерни продукти;
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Всички ангажирани с изпълнението на поръчката специалисти за запознати със заданието, 
предмета и обхвата на работа, подписали са декларация за ангажираност и имат готовност 
за започване на работа;
3. ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ И БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ 
За успешното изпълнение на договора предлагаме следните аспекти:
1) Оптимално използване на опита и експертните познания на членовете на екипа - 
организацията на работа между отделните експерти е вече изградена, утвърдена и доказана 
във времето;
2) Осъществяване контрол върху качеството на всички дейности свързани с 
изпълнението на целите -това е свързано със интегрираната система за управление на 
качеството на дружеството, в частност Процедурата за „Мониторинг и контрол“ с което 
гарантират качеството на предоставения на възложителя инвестиционен проект;
3) Наблюдение на изпълнението на дейностите така, че те да се извършват съгласно 
действащата нормативна база;
Експертният екип е структуриран в съответствие с нуждите за изпълнение на поръчката и 
на база богатия опит на участникът в подобен род обекти ние ще изпълни поставената 
задача с:

S  Високо ниво на професионализъм;
S  Познаване на проблемите в детайли, относно предмета на обществената поръчка;
S  Висока степен на екиппост .
S  Утвърдена организация на работа;

Като се има предвид пазарната обстановка в страната през последните години, за да бъдат 
конкурентноспособни и със добри пазарни позиции са оптимизирали цените на услугите си. 
Така успяват успешно да функционират като организация и всички сключени договори са 
изпълнени успешно. Видно от финансовите им отчети (публикувани в ТР), фирмата има 
реализирана печалба за всяка една от предходните години.

Смятат, че всички посочени обстоятелства недвусмислено доказват, че предложената цена 
е напълно реална и договорът, предмет на поръчката е изпълним при тези условия. 
Настоящата подробна обосновка защитава напълно определението дадено в Чл.72, ал.2, т. 
1,2 и 4 от ЗОП.
Мотиви:
След обстоен анализ на представената обосновка от Комисията на основание чл. 72, ал. 3 от 
ЗОП приема подробната писмена обосновка за начина на образуване на предложената от 
„Тобо Проджект“ ЕООД цена, поради наличие на доказани обективни обстоятелства по 
чл.72, ал.2 от ЗОП, както следва:
Икономически особености на производствения процес на предоставяните услуги, от анализа 

на представената обосновка за начина на образуване на ценовото предложение е видно, че 
участникът е предвидил изпълнение на обществената поръчка съобразно поставените 
условия за изпълнение обявени от Възложителя от предвидените човекочасове за експертите 
от екипа за изпълнение е видно, че е осигурено достатъчно присъствие на екипа, предвидени 
са средства за екипа за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, същите са при 
спазване на нормативните стандарти за заплащане на труда, предвидени са средства за 
всички придружаващи изпълнението разходи, включително достатъчно средства за 
непредвидени разходи и административни разходи.
Видно от информацията дадена при удостоверяване па критериите за подбор е, че 

участникът е предвидил необходимата техническа обезпеченост за изпълнение на 
дейностите, човешки ресурси и необходимите за това средства (видно от представената 
разбивка на цената), като от предствената информация се обосновава направеното ценово 
предложение, като обективно и некомпрометиращо качеството на изпълнение. Комисията 
приема посочените обстоятелства за икономичност на база икономическите особености на 
производствения процес на предоставяните услуги обосновани в техническото решение за 
изпълнение. Видно от представената информация за ценообразуването с посочени всички 
елементи за формирането на ценовото предложение е, че са включени всички присъщи



разходи, като същите са реални и обективни, като обосновават по-благоприятното 
предложение на участника.
Видно е, че предложението е изготвено при спазване на нормативната база относно 
заплащане на труда, разчета на предвидените разходи и печалба е в приетите за стандартни 
граници, като са предвидени достатъчно средства, които ще обезпечат евентуалната нужда от 
непредвидени разходи, включително допълнително заплащане за труд при ангажиране на 
допълнителни експерти или необходимост от допълнителен труд в извънработно време. 
Комисията приема представената писмена обосновка и допуска участник Тобо 
Проджект“ ЕООД за Обособена позиция № 2 до класиране.

V. Комисията продължи своята работа, като извърши оценяване на офертите на 
допуснатите до този етап участници за Обособена позиция №2, както следва:

Оценка на допуснатите до този етап оферти по Обособена позиция №2 по показател 
Цена -  Ц от одобренат а методика за оценка в публичното състезание, както следва:

] .Участник Тобо Проджект ЕООД:
-Оценка по Показател за оценка: „Цена“ за Обособена позиция №2- 59.98 т.

2. Участник Богоев Консулт ЕООД
-Оценка по Показател за оценка: „Цена“ за Обособена позиция №2- 37,29 т,

3. Участник Новиза ЕООД
-Оценка по Показател за оценка: „Цена“за Обособена позиция №2- 35,24 т.

4. Участник от Енерджидизайн ЕООД
-Оценка по Показател за оценка: „Цена“ за Обособена позиция №2- 58,28 т.

5. Участник Реминг Консулт АД
-Оценка по Показател за оценка: „Цена“за Обособена позиция №2- 46,86 т.

6. Участник Лимар П ЕООД
-Оценка по Показател за оценка: „Цена“ за Обособена позиция №2- 60 т,

7. Участник Дакарх ЕООД
-Оценка по Показател за оценка: „Цена“ за Обособена позиция №2- 34,45 т.

VI. Комисията продължи работа с извършване на Комплексна оценка и класиране на 
офертите на допуснатите до този етап оферти за Обособена позиция №2, както следва:

1 .Участник Тобо Проджект ЕООД 
Комплексна оценка - 83,98 т.

2. Участник Богоев Консулт ЕООД
- Комплексна оценка - 53,29 т.

3. Участник Новиза ЕООД
- Комплексна оценка - 45,24 т.

4. Участник от Енерджидизайн ЕООД
- Комплексна оценка - 98,28 т.

5. Участник Реминг Консулт АД
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- Комплексна оценка - 58,29 т.

6. Участник Лимар П ЕООД
- Комплексна оценка - 100 т.

7. Участник Дакарх ЕООД
- Комплексна оценка 44.05 т.

VII. Класиране на допуснатите до този етап оферти за Обособена позиция №2:

На първо място - Участник Лимар П ЕООД с Комплексна оценка - 100 т.
На второ място - Участник Енерджидизайн ЕООД с Комплексна оценка - 98,28 
т.
На трето място - Участник Тобо Проджект ЕООД с Комплексна оценка - 83,98 т. 
На четвърто място - Участник Реминг Консулт АД с Комплексна оценка - 58,29 
т.
На пето място - Участник Богоев Консулт ЕООД с Комплексна оценка - 53,29 т. 
На шесто място - Участник Новиза ЕООД с Комплексна оценка - 45,24 т.
На седмо място - Участник Дакарх ЕООД с Комплексна оценка 44.05 т.

Комисията приключи своята работа в 12:00 часа на 18.12.2017 г., като 
Председателят на комисията обяви край на заседанието на комисията.

Комисията предлага да бъдат сключени договори с 
класираните на първо място участници по Обособена позиция №1 и Обособена позиция №3 от 
поръчката.
На основание чл.60, ал.2 и ал.З от ППЗОП, настоящият доклад, съставен и подписан на 18.12.2017 г., 
ведно с 4 бр. протоколи от работата на комисията и цялата документация по Обособена позиция №2, 
се предава на възложителя за утвърждаване и вземане на решение по чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗОП на 
18.12.2017 г.

КОМИСИЯ: V'
Председател:........... .................

Членове: ,

1.................................
,7  /  °

2... UaL  i.... уГ/; .1
3.....

\ 7Г
тWv...... ( A -... > Жон

> 11П.ГДИМ 11 '  (  Jt~Tl (  ( /
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА • ’ ^ Ь
КМЕТ HA P-H МЛАДОСТ CO j A
в качеството на Възложител приех Протокол №1, Прб¥окол №2, Протокол №3 и Протокол №4 
и цялата документация по Обособена позиция №2 от работата на комисията назначена с моя 
Заповед № РМЛ17-РД92-37/20.11.2017г.


