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На основание чл.106. ал.6. във връзка с чл. 22, ал.1, т.6 от Закона за обществените 
поръчки, във връзка с одобрен доклад № РМЛ17-ВК66-385 от комисията, назначена със 
Заповед № РМЛ16-РД92 —17/31.08.2016г.„ изменена със Заповеди № РМЛ 16-РД09- 
317/08.11.2016г., РМЛ 16-РД92 -  21/11.11.2016г., РМЛ 16-РД92 -  22/15.11.2016г., РМЛ 16- 
РД92-23/17.11.2016г., РМЛ 16-РД92-24/16.12.2016г., РМЛ 16-РД92-25/27.12.2016г.
РМЛ 17-РД92-2/28.02.2017, РМЛ 17-РД92-3/15.03.2017, РМЛ 17-РД92-4/15.03.2017 и 
РМЛ 17-РД92-7/05.04.2017 г. на кмета на СО -  район „Младост", която да извърши подбор 
на участниците, разгледа и оцени получените оферти в откритата процедура по 3011 с 
предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сграби на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", приета с ПМС 
№ 18/02.02.2015г." по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1- Инженеринг 
(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.
Младост 4", бл. 4 ’74; 2. Обособена позиция №2- Инженеринг (проектираУ1е и 

строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. ,,Младост 2", 
бл.371; 3. Обособена позиция №3- Инженеринг (проектиране и строителство) за 
„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к."Младост 1, бл. 1Б; 4. Обособена 
позиция №4- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 
адрес гр. София, ж.к. „Младост 3 ”, бл.ЗОЗ; 5. Обособена позиция №5- Инженеринг 
(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 
„Младост 3", бл.380; 6. Обособена позиция №6- Изготвяне оценка на съответствие на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 
на строителен надзор по време на строителството на,, Сграда с административен адрес 
гр. София, ж.к. „Младост 4", бл.474 (по обособена позиция 1); 7. Обособена позиция №7 - 
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 
строителството на ,,Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3 ”, 
бл.371 (по обособена позиция 2); 8. Обособена позиция №8 - Изготвяне оценка на 
съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 
строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на,, 
Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 1 ”, бл. IБ (по обособена 
позиция 3); 9. Обособена позиция №9 - Изготвяне оценка на съответствие на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 
на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен
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адрес гр. София, ж.к. „Младост 3 ”, бл.ЗОЗ (по обособена позиция 4); 10. Обособена 
позиция №10 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по 
време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 
„Младост 3 ”, бл.380 (по обособена позиция 5); 11. Обособена позиция №11 - 
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 4 ”, бл.474 (по обособена позиция 1); 
12. Обособена позиция №12 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 
строителството на „Сграда с административен адрес гр. София. ж.к. „Младост 3". 
бл.З71 (по обособена позиция 2); 13. Обособена позиция №13 - Инвеститорски контрол по 
време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. 
София, ж.к. „Младост 1 ”, бл.1Б(по обособена позиция 3); 14. Обособена позиция №14 - 
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3 ”, бл.ЗОЗ (по обособена позиция 4); 
15. Обособена позиция №15 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 
строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3 ”, 
бл.380 (по обособена позиция 5), открита с Решение № РМЛ16 -  РД93 -  2/26.07.2016г. на 
кмета на СО - район Младост“, публикувано обявление в Официален вестник на ЕС № 
Е-З 1-00-039592/26.07.2016г., уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените 
поръчки на АОПО1264-2016-0002.

I. ОБЯВЯВАМ

Класиране на участниците в обществена поръчка с предмет: „Обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
Столична община, район Младост, във връзка с „Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради приета с ПМС № 
18/02.02.2015г." по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1- Инженеринг 
(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 
ж.к. ' Младост 4", бл. 474; 2. Обособена позиция №2- Инженеринг'(проектиране и 
строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3", 
бл.371; 3. Обособена позиция №3- Инженеринг (проектиране и строителство) за 
„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. ”Младост 1, бл. 1Б; 4. Обособена 
позиция №4- Инженеринг/проект иране и строителство) за „Сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3 ”, бл.ЗОЗ: 5. Обособена позиция 
№5- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 
адрес гр. София. ж.к. „Младост 3 ”, бл.380; 6. Обособена позиция №6- Изготвяне 
оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 
строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 
4 ”, бл.474 (по обособена позиция 1); 7. Обособена позиция №7 - Изготвяне оценка на 
съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 
строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на 
„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3 ”, бл.З71 (по 
обособена позиция 2); 8. Обособена позиция №8 - Изготвяне оценка на



съответствие иа инвестиционните проекти със съществените изисквания към 
строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на,, 
Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 1 ”, бл.1 Б (по обособена 
позиция 3); 9. Обособена позиция №9 - Изготвяне оценка па съответствие на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 
упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3 ”, бл.ЗОЗ (по обособена позиция
4) ; 10. Обособена позиция №10 - Изготвяне оценка на съответствие на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 
упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3 ”, бл.380 (по обособена позиция
5) ; 11. Обособена позиция №11 - Инвеститорски контрол по време на 
проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. 
София, ж.к. „Младост 4 ”, бл.474 (по обособена позиция 1); 12. Обособена позиция 
№12 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на 
„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3 ”, бл.371 (по 
обособена позиция 2); 13. Обособена позиция №13 - Инвеститорски контрол по 
време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес 
гр. София. ж.к. „Младост 1 ”, бл.1Б(по обособена позиция 3); 14. Обособена позиция 
№14 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството иа 
„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3 ”, бл.ЗОЗ (по 
обособена позиция 4); 15. Обособена позиция №15 - Инвеститорски контрол по 
време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес 
гр. София, ж.к. „Младост 3 ”, бл.380 (по обособена позиция 5), както следва:

1. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Инженеринг (проектиране и строителство) за 
„ Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Младост 4", бл. 474:

Първо място „БУЛСТРОЙ ГРУП”ООД, с оферта № РМЛ16-ТД26-1385/30.08.2016г., 
получена на 30.08.2016г. в 16:28ч. с комплексна оценка 82 точки
Второ място „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД с оферта № РМ Л16-ТД26-1367/30.08.2016г., 
получена на 30.08.2016г. в 14:23ч. с комплексна оценка 75.41 точки

2. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Инженеринг (проектиране и строителство) за 
„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3 ”, бл.371:

Първо място ,,ПСГ" АД с оферта № РМЛ16-ТД26-1370/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 14:39ч. с комплексна оценка 76.5 точки

3. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: Инженеринг (проектиране и строителство) за 
„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. ’’Младост 1, бл. 1Б:

Първо място - „МБ Инженеринг 2001” ЕООД с оферта № РМЛ16-ТД26- 
1379/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 15:21 ч. с комплексна оценка 92 точки



ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: Инженеринг (проектиране и строителство) за 
„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3 ", бл.ЗОЗ:

Първо място „Гео -  Ник” ДЗЗД с оферта № РМЛ16-ТД26-1344/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 10:32ч. с комплексна оценка 83,79 точки
Второ място - „КРАССТРОЙ” ООД с оферта № РМЛ16—ТД26— 1386/30.08.2016г., получена 
на 30.08.2016г. в 16:31 ч с комплексна оценка 77,85 точки

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: Инженеринг (проектиране и строителство) за 
„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3 ", бл.380:

Първо място - ДЗЗД „Младост 2016” с оферта № РМЛ 16—ТД26— 1387/30.08.2016г., получена 
на 30.08.2016г. в 16:34ч с комплексна оценка 81 точки
Второ място - „Булинвест” ДЗЗД с оферта № РМЛ 16-ТД26-1373/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 15:07ч с комплексна оценка 78.01 точки

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6: Изготвяне оценка на съответствие на
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 
на строителен надзор по време на строителството на„Сграда с административен адрес 
гр. София, ж.к. „Младост 4 ”, бл.474 (по обособена позиция 1):

Първо място - „СТРОЙНОРМ” ЕООД с оферта № РМЛ 16-ТД26-1383/30.08.2016г., 
получена на 30.08.2016г. в 15:45ч. с предложена цена 10 641 лв. без ДДС 
Второ място - „Палазова” ООД с оферта № РМЛ 16-ТД26-1347/30.08.2016г.. получена на 
30.08.2016г. в 10:50ч с предложена цена 18 450 лв. без ДДС
Трето място - „АТИ КОНСУЛТ” ЕООД с оферта № РМЛ 16-ТД26-1366/30.08.2016г.,
получена на 30.08.2016г. в 14:20ч с предложена цена 21 200 лв. без ДДС
Четвърто място - „Консултантска Инженерна Група” ООД с оферта № РМЛ16-ТД26-
1380/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 15:36ч. с предложена цена 22 194,47 лв. без
ДДС
Пето място - „ЛИНК-КОНТРОЛ” ООД с оферта № РМЛ 16-ТД26-1350/30.08.2016г„ 
получена на 30.08.2016г. в 1 1:02ч.с предложена цена 27 400 лв. без ДДС

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7: Изготвяне оценка на съответствие на
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 
на строителен надзор по време на строителството на„Сграда с административен адрес 
гр. София. ж.к. „Младост 3 ”, бл.371 (по обособена позиция 2):

Първо място - „Балгериан Експерт Консулт -  БЕК” ЕООД с оферта № РМЛ16-ТД26- 
1348/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 10:54ч с предложена цена 17 500 лв. без ДДС 
Второ място - „ИКАР КОНСУЛТ” АД с оферта № РМЛ 16-ТД26-1357/30.08.2016г„ 
получена на 30.08.2016г. в 13:00ч. с предложена цена 35 000 лв. без ДДС

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8: Изготвяне оценка на съответствие на
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 
на строителен надзор по време па строителството на„Сграда с административен адрес 
гр. София, ж.к. „Младост 1 ”, блАБ (по обособена позиция 3):



Първо място - „Стройгарант 2005” ЕООД с оферта № РМЛ16-ТД26-1384/30.08.2016г., 
получена на 30.08.2016г. в 15:48ч.с предложена цена 16 280 лв. без ДДС 
Второ място - „„СТИКО 2000” ООД с оферта № РМЛ16-ДИ 10-7/26.08.2016г., получена 
на 26.08.2016г. в 10:00ч. с предложена цена 19 238,38 лв. без ДДС
Трето място - „БСК Инжинеринг“ АД РМЛ 16-ТД26-1340/29.08.2016г., получена на 
29.08.2016г. в 13:47ч. с предложена цена 24 050 лв. без ДДС

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9: Изготвяне оценка на съответствие на
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 
на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен 
адрес гр. София, ж.к. ,, Младост 3 ”, бл.ЗОЗ (по обособена позиция 4):
Първо място - „АТЛАСКОНТРОЛ” ЕООД, с оферта № РМЛ 16-ТД26-1382/30.08.2016г.,
получена на 30.08.2016г. в 15:42 ч. с предложена цена 16 320 лв. без ДДС
Второ място ОБЕДИНЕНИЕ „МЛАДОСТ -  СН” ДЗЗД с оферта № РМЛ16-ТД26-
1341/29.08.2016г., получена на 29.08.2016г. в 14:30ч.с предложена цена 17 416.20 лв. без
ДДС

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10: Изготвяне оценка на съответствие на
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 
на строителен надзор по време на строителството на,, Сграда с административен адрес 
гр. София, ж.к. „Младост 3 ", бл.380 (по обособена позиция 5):

Първо място - „Б.И.С. -  ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с оферта № РМЛ16-ТД26-
1361/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 13:39 с предложена цена 14 300 лв. без ДДС 
Второ място - ЕТ „Зоя Паскалева" с оферта № РМЛ 16-ТД26-1345/30.08.2016г., получена 
на 30.08.2016г. в 10:38ч. с предложена цена 14 495 лв. без ДДС
Трето място - „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД с оферта № РМЛ 16-ТД26-1364/30.08.2016г., 
получена на 30.08.2016г. в 14:16ч. с предложена цена 18 600 лв. без ДДС 
Четвърто място - „ВМЛ - КОНСУЛТ“ ЕООД с оферта № РМЛ 16-ТД26-1343/30.08.2016г„ 
получена на 30.08.2016г. в 09:27ч с предложена цена 22 250 лв. без ДДС

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №11: Инвеститорски контрол по време на
проектирането и строителството на,,Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 
„Младост 4", бл.474 (по обособена позиция 1):

Първо място - СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКГ4 АД с оферта № РМЛ16-ТД26- 
1332/26.08.2016г., получена на 26.08.2016г. в 09:30ч с предложена цена 9 100 лв. без ДДС

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №12: Инвеститорски контрол по време на
проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 
„Младост 3 ", бл.3" 1 (по обособена позиция 2):

Първо място - „Солартрисити” ООД с оферта № РМЛ 16-ТД26-1349/30.08.2016г„ 
получена на 30.08.2016г. в 10:56ч.с предложена цена 5 800 лв. без ДДС 
Второ място - „Алфа Пи Проджект” ООД с оферта № РМЛ 16—ТД26—1371/30.08.2016г., 
получена на 30.08.2016г. в 15:02ч с предложена цена 16 657 лв. без ДДС



ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №13: Обос юбена позиция №13 - Инвеститорски кои троя 
по време ни проектирането и строителството на,, Сграда с административен адрес гр. 
София, ж.к. „Младост 1 ”, бл.1Б(по обособена позиция 3):

Първо място - „ЕП КОНСУЛТ” ЕООД с оферта № РМЛ16-Т Д 26-1377/30.08.2016г., 
получена на 30.08.2016г. в 15:14ч. с предложена цена 10 821,60 лв. без ДДС 
Второ място - „Плеядес България” ООД с оферта № РМЛ 16-ТД26-1376/30.08.2016г., 
получена на 30.08.2016г. в 15:11 ч. с предложена цена 12 800 лв. без ДДС

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №14: Инвеститорски контрол по време на
проектирането и строителството на,, Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 
„Младост 3 ”, бл.ЗОЗ (по обособена позиция 4):

Първо място - „ЕРОУ” ООД с оферта № РМЛ 16-ТД26-1356/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 12:28ч. с предложена цена 5 989 лв. без ДДС
Второ място - „Българо-австрийска консултантска компания" АД с оферта № РМЛ 16- 
ГД26—1378/30.08.2016г.. получена на 30.08.2016г. в 15:16ч. с предложена цена 1 1 227. 01 
лв. без ДДС
Трето място „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД. с 
оферта № РМЛ 16—ТД26—1372/30.08.2016г„ получена на 30.08.2016г. в 15:04ч. с 
предложена цена 17 013 лв. без ДДС

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №15: Инвеститорски контрол по време на
проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 
„Младост 3 ", бл.380 (по обособена позиция 5):

Първо място -  ЕТА КОНСУЛТ ДЗЗД с оферта № РМЛ 16-ТД26-1355/30.08.2016г„ 
получена на 30.08.2016г. в 12:25ч. с предложена цена 5 130 лв. без ДДС

МОТИВИ: Участниците отговарят на всички изисквания на Закона за обществените 
поръчки и на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената 
поръчка. Офертите на участниците са разгледани и оценени съгласно предварително 
избраните критерии и са класирани съобразно направените от тях технически и ценови 
предложения при прилагане от комисията на предварително обявената от Възложителя 
методика за оценяване на офертите.

II. ОПРЕДЕЛЯМ

за изпълнители на обществената поръчка класираните на първо място участници по 
обособени позиции, както следва:

1.ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Инженеринг (проектиране и строителство) за 
„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Младост 4", бл. 474:

„БУЛСТРОЙ ГРУП”ООД, с оферта № РМЛ 16-ТД26-1385/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 16:28ч. с комплексна оценка 82 точки



2. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2; Инженеринг (проектиране и строителство) за 
„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3 ", бл.371:

ПСЕ” АД с оферта № РМ Л16-ТД26-1370/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 14:39ч. 
с комплексна оценка 76.5 точки

3. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: Инженеринг (проектиране и строителство) за 
„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. ”Младост 1, бл. 1Б:

„МБ Инженеринг 2001” ЕООД с оферта № РМЛ 16-ТД26-1379/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 15:21 ч. с комплексна оценка 92 точки

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4: Инженеринг (проектиране и строителство) за 
„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3", бл.ЗОЗ:

„Еео -  Ник” ДЗЗД с оферта № РМЛ 16-ТД26-1344/30.08.2016г.5 получена на 30.08.2016г. в 
10:32ч. с комплексна оценка 83,79 точки

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5: Инженеринг (проектиране и строителство) за 
„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3 ", бл.380:

ДЗЗД „Младост 2016” с оферта № РМЛ 16-ТД26—1387/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. 
в 16:34ч с комплексна оценка 81 точки

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6: Изготвяне оценка на съответствие на
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 
на строителен надзор по време на строителството на,, Сграда с административен адрес 
гр. София, ж.к. „Младост 4", бл.474 (по обособена позиция 1):

„СТРОЙНОРМ” ЕООД с оферта № РМЛ 16-ТД26-1383/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 15:45ч. с предложена цена 10 641 лв. без ДДС

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7: Изготвяне оценка на съответствие на
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 
на строителен надзор по време на строителството на„ Сграда с административен адрес 
гр. София, ж.к. „Младост 3 ", бл.371 (по обособена позиция 2):

„Балгериан Експерт Консулт -  БЕК” ЕООД с оферта № РМЛ 16-ТД26-1348/30.08.2016г., 
получена на 30.08.2016г. в 10:54ч с предложена цена 17 500 лв. без ДДС

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8: Изготвяне оценка на съответствие на
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 
на строителен надзор по време па строителството на„Сграда с административен адрес 
гр. София, ж.к. „Младост 1 ”, бл.1Б (по обособена позиция 3):

„Стройгарант 2005” ЕООД с оферта № РМЛ 16-ТД26-1384/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 15:48ч.с предложена цена 16 280 лв. без ДДС



ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9: Изготвяне оценка на съответствие на
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 
на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен 
адрес гр. София, ж.к. „Младост 3 ”, бл.ЗОЗ (по обособена позиция 4):

„АТЛАСКОНТРОЛ” ЕООД, с оферта № РМЛ16-ТД26-1382/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 15:42 ч. с предложена цена 16 320 лв. без ДДС

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10: Изготвяне оценка на съответствие на
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упраж няване 
на строителен надзор по време на строителството на„ Сграда с административен адрес 
гр. София, ж.к. „Младост 3 ”, бл.380 (по обособена позиция 5):

„Б.И.С. -  ИНЖЕНЕРИНГ' ЕООД с оферта № РМЛ 16-ТД26-1361/30.08.2016г., получена 
на 30.08.2016г. в 13:39 с предложена цена 14 300 лв. без ДДС

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №11: Инвеститорски контрол по време на
проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 
„Младост 4 ”, бл.474 (по обособена позиция 1):

СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ' АД с оферта № РМЛ 16-ТД26-1332/26.08.2016г., получена на 
26.08.2016г. в 09:30ч с предложена цена 9 100 лв. без ДДС

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №12: Инвеститорски контрол по време на
проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София. ж.к. 
„Младост 3 ”, бл.З'71 (по обособена позиция 2):

„Солартрисити” ООД с оферта № РМЛ 16-ТД26-1349/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 10:56ч.с предложена цена 5 800 лв. без ДДС

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №13: Обос юбена позиция №13 - Инвеститорски контрол 
по време на проектирането и строителството на„ Сграда с административен адрес гр. 
София, ж.к. „Младост /", бл. 1Ь(по обособена позиция 3):

„ЕП КОНСУЛТ” ЕООД с оферта № РМЛ 16-ТД26-1377/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 15:14ч. с предложена цена 10 821,60 лв. без ДДС

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №14: Инвеститорски контрол по време на
проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 
„Младост 3 ", бл.ЗОЗ (по обособена позиция 4):

„ЕРОУ” ООД с оферта № РМЛ 16-ТД26-1356/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 
12:28ч. с предложена цена 5 989 лв. без ДДС

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №15: Инвеститорски контрол по време на
проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 
„Младост 3 ”, бл.380 (по обособена позиция 5):



ETA КОНСУЛТ ДЗЗД с оферта № РМЛ16-ТД26-1355/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 12:25ч. е предложена цена 5 130 лв. без ДДС

III. ОТСТРАНЯВАМ:

От участие в процедурата, както следва:

III.1 „СИТИ ЬИЛД СТУДИО” ООД с оферта № РМЛ16-ТД26- 
1368/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 14:25ч., кандидатстващ за 
обособена позиция №1: - Инженеринг (проектиране и строителство) за 
„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. ”Младост 4 ”, бл. 474" 

МОТИВИ: Комисията намира гореизложените данни, информация и обстоятелства за 
недостатъчни, за да обосноват предложената с повече от 70% по-ниска цена и 
необективни поради следните изложени мотиви:

1. В първата част на представената обосновка, въпреки че участникът твърди, че е описал 
«ключовите дейности при определяне на стойността на проектирането» описанието 
в следващите осем булета (точки) по същност, съдържание и смисъл са принципи, които 
участника ще спазва при изпълнение на дейността по изготвяме на инвестиционното 
проектиране. Тази част на обосновката не носи информация относно начина на образуване 
на предложената от участника стойност за проектиране, дори голяма част от тези 
описания нямат отношение към ценовото предложение като цяло, защото:

• «стриктното спазване на предложената методология на проектиране» е 
задължение на участника произтичащо по силата на предложената от него 
методология в техническото му предложение.

• «Създаване на интерактивна работна среда с база данни и непрекъснат процес на 
опресняване на информацията» и «Формиране на отлично познаване на общите и 
специфични характеристики на инвестиционния проект (в т.ч. цели и задачи, 
конкретни технически насоки, срокове за изработване, съгласуване, одобряване, 
линейни графици и др.)» са начини на организация на работния процес по 
изпълнение на инвестиционни проекти.

• «Избор на оптимални архитектурно- строителни решения на принципа на избор 
на най-добър вариант, при предварителна оценка на възможните алтернативи и 
допълнителна проверка на избрания вариант»,«Коректна и навременна 
комуникация с участниците в инвестиционния процес, в т.ч. участници в 
строителството, съгласуващи и одобряващи органи, заинтересувани 
териториални и централни администрации» и «Навременно предвиждане и 
предотвратяване на проблеми и ограничения, а в случай на тяхното възникване -  
правилно и навременно адресиране, подход, действие и взаимодействие» са 
действия пряко обвързани с процеса на изпълнение и нямат отношение и 
взаимовръзка с начина на формиране на цената на проектирането.

• «Отлично познаване и стриктно прилагане на нормативните и специфичните 
изисквания при изпълнението, съгласуване и одобряване на инвестиционния 
проект» и «Точно изпълнение на инвестиционния проект, съобразно предложения



обхват и съдържание, а при необходимост, изработване на допълнителни 
проектни части, дори същите да не са включени в обхвата на поръчката» са 
задължения на изпълнителя, а не фактори имащи връзка със стойността на 
проектирането.

2. Във втората част на обосновката участникът се позовава на наличието на 
изключително благоприятни условия, като изтъква шест фактора. След 
запознаване с обосновката като цяло и твърденията на участника за наличие 
изключително благоприятни условия комисията не приема същите като 
обективно обосноваващи предложената от него стойност за проектирането със 
следните мотиви:

2 . 1. Относно твърденията, описани в първите две точки относно налични 
в документацията чертежи в ,,dwg“ -  формат, които са готови за ползване ог 
проектанта, с което се намалява времето за разработване на проекта, а от там и 
цената и второто твърдение, че в часг „Енергийно обследване на сградата“ към 
документацията са налични пълни спецификации на съществуващата дограма и 
са отразени промените но сградата в процеса на експлоатация -  тези твърдения не 
могат да се приемат като «изключително благоприятни условия за участника», тъй като 
тези условия са валидни, както за настоящия участник така и за всички останали.Тези 
обстоятелства не са «изключителни» благоприятни обстоятелства касаещи този конкретен 
участник, наличието на чертежи в ,,dwg“ -  формат и пълни спецификации на 
съществуващата дограма са обстоятелства, от коиго се възползват всички 
участници в процеса на изготвяне на инвестиционните проекти и по гази причина 
тези обстоятелства не дават предимство на участника в резултат, на което той да 
формира стойност с повече от 70% по ниска от средната на останалите.

2 .2 . По отношение на твърдението в трета точка, за това, че дружеството 
разполага със «собствено фирмено „ноу-хау” за реализацията на сходни дейности за 
такъв тип обекти». В обосновката, участникът не е дал разяснения в какво се 
състои упоменатото «ноу-хау», както и неговото конкретно приложение и най- 
важното как конкретно (като конкретно стойностно или процентно изражение) 
това „ноу-хау” влияе на формиране на стойността на проектирането. Липсата на 
конкретнка относно характера на упоменатото «ноу-хау» и на неговото пряко 
отношение към формиране на ценовото предложение на участника, поставя 
комисията в невъзможност да прецени доколко това обстоятелство има характера 
на «изключително благоприятно» за участника но отношение на предложената от 
него стойност за проектирането. Само по себе си, упоменаване на дадено 
обстоятелство без да е обосновано неговото конкретно влияние при формиране па 
ценовото предложение се приравнява на недостатъчност на представените 
доказателства.

2.3. В същата гочка (т.З) участникът изтъква, че «разполага с база данни с 
разработени типови детайли по всички проектни части» и извежда заключение, 
че тази налична «база данни» позволява на екипа да осъществи проектирането по 
«изключително икономичен от гледна точка на ресурси начин». I (аличието на база данни 
е готови чертежи на определени детайли принципно би могло да способства за 
съкращаване на времето за изготвяне на един инвестиционен проект, но в представената



обосновка, участникът единствено е упоменал гози факт без да конкретизира какво е 
конкретното влияние на тази налична база данни по отношение на предложената от него 
стойност на проектирането. Общ и принципен характер има изведеното заключение за 
икономичност на проектирането «от гледна точка на ресурси» - за комисията остава 
неясно в какво се състои тази «икономичност» и по-важното - за кои ресурси се отнася 
(трудови, технически, времеви или др.). Както по отношение на разполагаемостта с «ноу- 
хау», така и по отношение на наличната «база данни с детайли» липсата на конкретика, 
доказателства и пояснения относно влиянието на това обстоятелство при образуване на 
стойността на проектирането, поставя комисията в невъзможност да оцени доколко това 
обстоятелство обективно обосновава с повече от 70% по-ниското ценово предложение на 
участника.

2.4. Относно твърдението на участника за опит на предложените от него експерти, 
значително надхвърлящ минималните изисквания по Техническата спецификация, за 
което участникът е извел заключение, че този опит «осигурява висока ефективност на 
работата с минимално вложени ресурси», отново са валидни мотивите на комисията, 
които бяха изтъкнати по-горе, във връзка с наличието на «база данни» с типови детайли. 
Липсата на конкретика за прякото влияние на това обстоятелство при образуване на 
стойността на проектирането и пояснения относно характера на упоменатите «минимално 
вложени ресурси» отново поставя комисията в невъзможност да оцени доколко това 
обстоятелство обективно обосновава с повече от 70% по-ниското ценово предложение на 
участника.

2.5. По отношение на твърдението, записано в точка 4 на обосновката, че 
«Всичките предложени ключови експерти имат постоянни трудово- договорни 
отношения с дружеството, което определя относително ниската себестойност за 
изпълнение на дейностите , тъй като не се мобилизират външни експерти с висок 
финансов разход», комисията не приема това обстоятелство за обективно обосноваващо 
предложената от участника с тойност за проектирането, поради следните мотиви:

- не е ясно защо участникът твърди, че постоянните трудови договори формират по- 
ниска себестойност на крайния продукт (изготвени инвестиционни проекти), след като 
при проста справка със счетоводните продукти е видно, че за една и съща нетна стойност 
на възнаграждението, разходите като цяло за работодателя са по-високи по трудов 
договор спрямо тези по граждански договор /например за чиста сума от 1000 лева 
заплатена на даден служител на трудов договор, общата сума на данъци и осигуровки (от 
изпълнител и възложител) е 517лева, докато за същата чиста/нетна сума по граждански 
договор, общата сума за осигуровки и данъци (от изпълнител и възложител) е 3 15лева/.

- без обяснение е и твърдението, че наемането на външни експерти изисква влагане на по- 
висок финансов ресурс. Участникът не само не пояснил защо смята, че експертите които 
не са на постоянни трудови договори изискват от дружеството да вложи повече 
финансови средства, но не е дал и пояснение какво конкретно е разбирането му за 
«експерти с висок финансов ресурс». Практиката показва, че ако той има на 
разположение, както твърди в предходната точка на обосновката си. експерти с много 
опит, то тези експерти и на трудови договори са по- високо платени от служителите със



същата образователна квалификация, но с по-малко опит и стаж.

И по отношение на твърденията, изложени в точка 4 на обосновката отново се налага 
извода, че са лишени от конкретика и достатъчност за да имат характера на обективно 
обосноваващи предложената от участника стойност за проектирането.

2.6. Аналогични са мотивите на комисията и по отношение на твърденията, 
записани от участника в точка 5 на обосновката. В тази точка, участникът се позовава па 
налична собствена система за управления на проектния цикъл, но без да внася конкретни 
данни и характеристики за тази система, както и тяхното конкретно отражение върху 
предложената от него стойност за изготвяне на работния проект. Твърдението за 
«оптимизиране на дейностите и намаляване на разходите» остава като общо и 
недоказано, тъй като не е подкрепено с достатъчна ясно мотивирана информация и данни.

2.7. Относно твърденията на участника, изложени в шеста точка на обосновката, 
комисията изразява категорично несъгласие, поради следните мотиви:

• Безспорен е фактът, че при качествени и детайлно разработени инвестиционни 
проекти, в процеса на изпълнение на строителните работи упражняването на авторския 
надзор се свежда основно до наблюдение за спазване на вече изготвените проекти и 
даване на одобрения (със записи в заповедна книга) за определените за влагане материали, 
в редки случай даване на разяснения или указания по изпълнение на проекта. В случаите, 
когато проектите са непълни или с не достатъчно високо качество (например: приложени 
типови детайли без да е отчетена конкретната специфика на обекта) се налага лицата, 
упражняващи авторски надзор да присъстват на обекта много по-често (понякога 
ежедневно) и в процеса на изпълнение на строителните работи да се изготвят множество 
детайли и екзекутиви.

• Двата процеса «проектирането» (изготвяне на инвестиционен проект) и 
«упражняването на авторския надзор», са взаимно свързани, като няма логично 
обяснение как процеса на създаване на проекта, ще изисква по-малко финансови 
средства от процеса по наблюдение на неговото правилно и точно изпълнение.

• Единственото обяснение за определяне на многократно по-висока сума за 
изпълнение на авторски надзор от сумата за проектиране (шест пъти по голяма 
сума за авторски надзор от сумата за проектиране) е че досегашната «практика на 
дружеството» при изпълнение на подобни обекти е да се предават проекти с 
типови детайли и решения, а в процеса на изпълнение на СМР да се извършва 
същинското работно проектиране (изготвяне на конкретни детайли). Такова 
преразпределение на дейностите по изготвяне на инвестиционните проекти и 
осъществяване на авторски надзор е в противоречие с изискванията па 
Възложителя. Възложителят ясно е указал Техническата спецификация (раздел II 
точка 6.А на документацията) какъв е обхватът и съдържанието на 
инвестиционния проект, а именно да се представи във фаза «Работен проект» 
(съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на 
инвестиционните проекти).



3. Като цяло по отношение на представената обосновка:
Макар и в закона да не е въведено изискване относно формалното съдържание на 

една писмена обосновка, то посоченото изискване към участника в чл.72, ал.1 от ЗОП да 
представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на конкретния 
показател съдържа имплицитно в себе си законовото задължение на участника да 
представи «подробна писмена обосновка». Видно от цитирания по горе текст, 
участникът не е показал начина на образуване на стойността за проектиране. В нито 
една от частите на предс тавената обосновка, не е показано как е формирана предложената 
стойност /съобразно вложен труд, или по дейности (части на проекта), или на друга база, 
какви са конкре тните стойности за отделните елементи/.

Липсата на калкулация относно начина на образуване на стойността за 
проектиране и непосочването на информация относно заплащането на вложения труд 
поставя комисията в невъзможност да прецени дали обосновката отговаря на чл. 72, ал. 4, 
т.е. предложената по-благоприятна цена е формирана, защото не са спазени норми и 
правила, свързани със социалното и трудовото право, приложими колективни 
споразумения и др.

Относно позоваването от страна на участника на наличие на «изключително 
благоприятни условия», същите бяха разгледани детайлно по-горе. В допълнение, поради 
факта, че участникът не е представил начина на образуване на предложената от него 
стойност за проектиране, комисията е поставена в невъзможност да оцени доколко всяко 
едно от посочените обстоятелствата влияе върху предложената цена.

Комисията обсъди възможността дадена от законодателя, при необходимост да 
«бъде изискана уточняваща информация, но бе установено, че в настоящия случай тази 
възможност е неприложима, тъй като участника не е предоставил конкретна информация 
относно начина на образуване на цената (която информация да е основа за искане па 
уточнения).

Законодателя е указал в алинея 3 на чл. 72 от ЗОП, че «Обосновката може да не 
бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените 
доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената пена или разходи». В
този смисъл позоваването на някои от обстоятелствата изброени в ал.2 на чл. 72 от ЗОП 
следва да имат подробен характер на първо място и на второ място да е посочено как 
конкретното обстоятелство има пряко отношение към формирането на цената. В същата 
алинея е указано, че обосновката се оценява по два основни аспекта - «пълнота» и 
«обективност». От изложените по-горе мотиви се налага извода, че представената 
обосновка е лишена от пълнота (липсва обосновка за начина на образуване на 
предложената цена) и липсва обективност (липсват пояснения, данни, детайли и 
доказателства, за всеки от изтъкнатите от участника аргументи, как конкретно е повлиял 
па формираната цена за проектиране). Участникът не е посочил нито наличието на 
техническо решение, нито как то би повлияло на формиране на оферираната цена.



i l l .2 „АНИДИ” ЕООД“ с оферта № РМЛ16-ТД26-1346/30.08.2016г, получена на 
30.08.2016г. в 10:42ч., кандидатстващ за обособена позиция 1 1 „Инвеститорски контрол 
по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. 
София, ж.к. „Младост 4 ", бл.474 (по обособена позиция I) ”.

МОТИВИ: Комисията констатира че участникът „АНИДИ“ ЕООД. кандидатстващ 
за обособена позиция 1 1 „Инвеститорски контрол по време на проектирането и 
строителството на „Сграда е административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 4“, бл.474 
(по обособена позиция 1)“, не е представил подробна писмена обосновка за начина на 
образуване на предложената цена в указания срок.

111.3 „Технострой -  Инвестконсулт” ЕООД с оферта № РМЛ 16-ТД26-1365/30.08.2016г., 
получена на 30.08.2016г. в 14:18ч., кандидатстващ по обособена позиция №9

МОТИВИ: Шестмесечният срок на валидност на офертите на участника изтичаше на
28.02.2017 г., затова беше поискано да попълнят декларация за удължаване на срока на 
валидност на офертите с два месеца до 30.04.2017 г. Не са получени декларации за 
удължаване на срока на валидност на офертите.

111.4 „Енерджи Про ДМ“ ООД с оферта № РМЛ 16—ТД26—1375/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 15:09ч., кандидатстващ по обособена позиция №1 I

МОТИВИ: Шес гмесечният срок на валидност на офертите на участника изтичаше на
28.02.2017 г., затова беше поискано да попълнят декларация за удължаване на срока на 
валидност на офертите с два месеца до 30.04.2017 г. Не са получени декларации за 
удължаване на срока на валидност на офертите.

111.5 „Корект СК” ООД с оферта № РМЛ 16-ТД 26-1358/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 13:01 ч., кандидатстващ по обособена позиция №13

МОТИВИ: Шестмесечният срок на валидност на офертите на участника изтичаше на
28.02.2017 г., затова беше поискано да попълнят декларация за удължаване на срока на 
валидност на офертите с два месеца до 30.04.2017 г. Не са получени декларации за 
удължаване на срока на валидност на офертите.

111.6 „ЗИГ - Консулт” ООД с оферта № РМЛ 16-ТД26-1338/29.08.2016г., получена на 
29.08.2016г. в 10:29ч. кандидатстващо за обособена позиция № 1 1;

МОТИВИ: След отваряне на представената Оферта №3 с вх. № РМЛ16-ТД26- 
1338/29.08.2016г., получена на 29.08.2016г. в 10:29ч., от „ЗИГ - Консулт“ ООД. Комисията 
установи, че липсва отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
Комисията единодушно реши да предложи на възложителя офертата да бъде отстранена 
от участие в процедурата, тъй като същата не е изготвена в съответствие с поставените 
условия и изисквания. Съгласно разпоредбата на чл.107, т.2, б. а) от 3011 участник, който 
е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените от възложителя



условия, следва да бъде отстранена от участие в процедурата. В подточка 14.3, от точка 
14. „Подаване на оферта"', раздел „III. Изисквания към участниците" от документацията за 
участие в процедурата изрично е записано, че в опаковката задължително се поставя 
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който 
съдържа ценовото предложение. Това условие, поставено от възложителя, напълно 
кореспондира с разпоредбата на чл.47, ал.З от ППЗОГ1.

111.7 „АДВАНС -  2002” ЕООД с оферта № РМЛ16-ТД26-1362/30.08.2016г., 
кандидатстващ по обособена позиция № 1, получена на 30.08.2016г. в 13:53ч.

МОТИВИ: Участникът „АДВАНС -  2002” ЕООД, кандидатстващ по обособена 
позиция № 1 в законоустановения срок не е предоставил информация и доказателства, че 
разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на предмета на поръчката в 
съответствие с обявените с откриване на процедурата за избор на изпълнител условия и 
изисквания, а съгласно разпоредбата на чл. 56, ал 1 от Г1ПЗОП комисията не разглежда 
техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на 
изискванията за лично състояние на критериите за подбор. От съдържанието на ЕЕДОП 
не е видно кой ще бъде отговорният проектант. Част VI „Заключителни положения" от 
ЕЕДОП не е попълнена коректно.

111.8 Консорциум „ВРГ -  2016г.”, с оферта № РМЛ 16-ТД26-1388/30.08.2016г., 
получена на 30.08.2016г. в 16:43ч., кандидатстващ за обособена позиция № 1;

МОТИВИ: Комисията констатира, че офертата на участникът „Консорциум „ВРЕ 
2016г.”, представлявано от Павел Гинчев Христов -  управител на „ВИП Консулт 
Инженеринг” ООД -  водещ съдружник и управляващ консорциум „ВРГ -  2016г.”; ЕИК 
201122703; адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, бл. 204. вх. I, ет. 4; участник 
по обособена позиция № 1. не съответства на изискванията на възложителя за личностно 
състояние и подбор за обособена позиция №1 от настоящата процедура за избор на 
изпълнител. Участникът не е предоставил информация и доказателства, че същият 
отговаря на изискванията на възложителя за личностно състояние и подбор за изпълнение 
на предмета на поръчката в съответствие с обявените с откриване на процедурата за избор 
на изпълнител условия и изисквания, а съгласно разпоредбата на чл. 56. ал. 1 от Г1ПЗОГ1.

Участникът не е представил допълнително изисканите от комисията документи, 
както следва:

11.40.1. Не е представен ЕЕДОП за участника Консорциум „ВРГ — 2016г”
11. 40.2. Представеният от участника договор за създаване на консорциум не 

съответства на изрично поставените от възложителя условия и изисквания да бъде 
посочено разпределението на отговорностите и изпълнението на дейностите между 
партньорите в съответствие с изрично поставените от възложителя условия в подточки 7.4 
и 7.5. от документацията за участие в процедурата.



II. 40.3. Участникът е представил ЕЕДОП от „Вип Консулт Инженеринг” ООД със 
следните недостатъци:

В Част II. б. В ,,Информация относно използването на капацитета на други 
субекти” в графата „Използване на чужд капацитет” участникът е посочил, че ще 
използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в 
част IV, но в офертата си пе е представил за всеки от съответните субекти надлежно 
попълнен и подписан от зях ЕЕДОП. съгласно условието на чл. 67, ал. 2 от ЗОП и в 
съответствие с изискванията на възложителя, посочени в т. 11 от документацията за 
участие в процедурата.

В Част IV Критерии за подбор”, буква А „Годност”, т. 1) и т.2) са 
некоректно попълнени - не е посочен уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, 
точно позоваване на документа);

В Част IV “Критерии за подбор”, буква Б „Икономическо и финансово 
състояние”, т. 1а) не е посочил не е посочен уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документа);

В Част IV “Критерии за подбор”, буква Б „Икономическо и финансово 
състояние”, т.2а) не е попълнена в съответствие с условията и изискванията, поставени от 
възложителя, съгласно г.9.2. от документацията за участие в процедурата.

Участникът не е представил документите по т. 9.2. от документацията за 
участие в процедурата.

В Част IV “Критерии за подбор”, буква В „Технически и професионални 
способности' участникът не е попълнил т. 1а) и т. 16) в съответствие с изискванията на 
възложителя, посочени в т. 10.2. и т. 10.4. от документацията за участие в процедурата.

В Част IV "Критерии за подбор”, буква В „Технически и професионални 
способности” участникът не е попълнил т. 2) и т. 6) в съответствие с изискванията на 
възложителя, посочени в т. 10.6. от документацията за участие в процедурата.

- В Част IV “Критерии за подбор”, буква Е участникът не е посочил дали 
съответните документи са на разположение в електронен формат.

- Част VI „Заключителни положения” не е попълнена.
II. 40.4. Декларации образец 7 и 7А за „Вип Консулт Инженеринг” ООД не са 

попълнени коректно, като в декларация 7 не са посочени задължените лица но чл. 54. ал. 2 
от ЗОП, а в декларация образец 7А не е отбелязано вярното твърдение.

II. 40.5 Липсват Декларации образец 7 и 7А за останалите съдружници в 
консорциума.

11.40.6 Участникът е представил ЕЕДОП от „РВ Инженеринг” ЕООД със следните 
недостатъци:

В Част II, б. В ,.Информация относно използването на капацитета на други 
субекти' в графата „Използване на чужд капацитет” участникът е посочил, че щс 
използва капацитета па други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в 
част IV, но в офертата си не е представил за всеки от съответните субекти надлежно 
попълнен и подписан от тях ЕЕДОП. съгласно условието на чл. 67, ал. 2 от ЗОП и в 
съответствие с изискванията на възложителя, посочени в т. 11 от документацията за 
участие в процедурата.



В Част IV "Критерии за подбор”, буква А „Годност”, т. 1) не е посочен уеб 
адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа);

Част IV “Критерии за подбор”, буква Б „Икономическо и финансово 
състояние” не е попълнена.

В Част IV "Критерии за подбор”, буква В „Технически и професионални 
способности” участникът не е попълнил т. 1а) и т. 16) в съответствие с изискванията на 
възложителя, посочени в т. 10.2. и т. 10.4. от документацията за участие в процедурата.

В Част IV ‘’Критерии за подбор”, буква В „Технически и професионални 
способности” участникът не е попълнил т. 2) и т. 6) в съответствие с изискванията на 
възложителя, посочени в т. 10.6. от документацията за участие в процедурата.

В Част IV ‘‘Критерии за подбор”, буква Г участникът не е посочил дали 
съответните документи са на разположение в електронен формат.

- Част VI „Заключителни положения“ от ЕЕДОП не е попълнена.
II. 40.7. Представената от „РВ Инженеринг” ЕООД референция, издадена от 

„Камчия“ ЕАД не отговаря па изискванията на възложителя и на чл. 64, ал.1, т. 1 от ЗОП, 
относно необходимото минимално съдържание за: стойността, датата, на която е
приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 
съответствие с нормативните изисквания;

II. 40.8. Участникът е представил ЕЕДОП от „РАЙПРОЕКТ” ЕООД -  съдружник в 
консорциум „ГАРАНЦИЯ” със следните недостатъци:

Част 11 „Информация за икономическия оператор”, буква А -  посочено е 
некоректно, че участва за всички обособени позиции.

- В Част II, б. В „Информация относно използването на капацитета на други 
субекти” в графата „Използване на чужд капацитет” участникът е посочил, че ще използва 
капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, но в 
офертата си не е представил за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и 
подписан от тях ЕЕДОП. съгласно условието на чл. 67. ал. 2 от ЗОП и в съответствие с 
изискванията на възложителя, посочени в т. 11 от документацията за участие в 
процедурата.

- В Част IV “Критерии за подбор”, буква А „Годност” е некоректно попълнена -  
не са посочени професионален и търговски регистър, както и уеб адрес, орган или служба, 
издаващи документа, точно позоваване на документа);

- Част IV “Критерии за подбор”, буква Б „Икономическо и финансово 
състояние” не е попълнена.

Част IV “Критерии за подбор”, буква В „Технически и професионални 
способности” не е попълнена в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 
т. 10.2., т. 10.4. и т. 10.6. от документацията за участие в процедурата.

В Част IV “Критерии за подбор”, буква Г участникът не е посочил дали 
съответните документи са на разположение в електронен формат.

- Част VI „Заключителни положения“ от ЕЕДОП не е попълнена.
II. 40.9. Участникът не е представил ЕЕДОП от консорциум „ГАРАНЦИЯ”.
Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от ППЗОГ1 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол следните документи:



1. Попълнен и подписан ЕЕДОП от участника Консорциум „ВРЕ -  2016г”
2. Документ, съгласно г. II. 40.2 от настоящия протокол, за отстраняване на 

посочените недостатъци в договора за консорциум.
3. Коректно попълнен ЕЕДОП от „Вип Консулт Инженеринг' ООД с отстранени 

недостатъците, посочени в т. 11.40.3 от настоящия протокол
В случай, че съдружникът от консорциума правилно е попълнил ЕЕДОП и ще 

използва капацитета на други субекти, следва да бъдат представени ЕЕДОП-и, декларации 
Образец № 7 /ако е ЮЛ, за да се знае кои лица трябва да подпишат ЕЕДОП/ и Образец № 
7А за всеки от тях, както и документ за поетите от третите лица задължения, доказващ, че 
учатникът ще разполага с техните ресурси съгласно т. 11.3 от документация та за участие. 
А в случай, че има допусната грешка при попълването на тази част от ЕЕДОП и 
съдружникът няма да използва капацитета на други субекти, трябва да предостави нов 
ЕЕДОП с коректно попълнена информация в тази част.

4. Коректно попълнение Декларации образец 7 и 7А за „Вип Консулт Инженеринг”
ООД.

5. Декларации образец 7 и 7А и за останалите съдружници в консорциума.
6. Коректно попълнен ЕЕДОП от „РВ Инженеринг” ЕООД с отстранени 

недостатъците, посочени в т. 11.40.6 от настоящия протокол
В случай, че съдружникът от консорциума правилно е попълнил ЕЕДОП и ще 

използва капацитета на други субекти, следва да бъдат представени ЕЕДОП-и, декларации 
Образец № 7 /ако е ЮЛ, за да се знае кои лица трябва да подпишат ЕЕДОП/ и Образец № 
7А за всеки от тях, както и документ за поетите от третите лица задължения, доказващ, че 
учатникът ще разполага с техните ресурси съгласно т. 11.3 от документацията за участие. 
А в случай, че има допусната грешка при попълването на тази част от ЕЕДОП и 
съдружникът няма да използва капацитета на други субекти, трябва да предостави нов 
ЕЕДОП с коректно попълнена информация в тази част.

7. Удостоверение за добро изпълнение от „Камчия“ ЕАД, отговарящо на 
изискванията на възложителя и на чл. 64, ал.1, т. 1 от ЗОП, като съдържа информация за: 
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и 
дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

8. Коректно попълнен ЕЕДОП от от „РАЙПРОЕКТ" ЕООД -  съдружник в 
консорциум „ГАРАНЦИЯ" с отстранени недостатъците, посочени в т. II.40.8 от 
настоящия протокол.

В случай, че съдружникът от консорциума „ГАРАНЦИЯ” правилно е попълнил 
ЕЕДОП и ще използва капацитета на други субекти, следва да бъдат представени ЕЕДОП- 
и, декларации Образец № 7 /ако е ЮЛ. за да се знае кои лица трябва да подпишат ЕЕДОП/ 
и Образец № 7А за всеки от тях, както и документ за поетите от третите лица задължения, 
доказващ, че учатникът ще разполага с техните ресурси съгласно т. 11.3 от 
документацията за участие. А в случай, че има допусната грешка при попълването на тази 
част от ЕЕДОП и съдружникът няма да използва капацитета на други субекти, трябва да 
предостави нов ЕЕДОП с коректно попълнена информация в тази част.

9. Попълнени и подписан ЕЕДОП от консорциум „ГАРАНЦИЯ.



Достъп до протоколите и доклада на комисията за провеждане на процедурата е 
осигурен на профила на купувача на СО -  район „Младост“:

http://so-mladost.com/oi 1-2016-526-07-201 бг-открига-процедура/

На основание чл. 43, ал.1 от Закона за обществените поръчки настоящото 
решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците в 
процедурата.

Решението може да бъде обжалвано в 10 -  дневен срок от получаването му 
пред Комисия за защита на конкуренцията.

http://so-mladost.com/oi

