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Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://siman.tfideuropa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА 

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка 

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
□  Проект на обявление 
53 Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.i) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които 
отговарят за процедурата)
Официално наименование:
Столична община - район Младост

Национален регистрационен номер: 2
0006963270614

Пощенски адрес:
ул. "Свето Преображение" № 1
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1712

Държава:
BG

Лице за контакт:
Йоан Андреев - ст. юрисконсулт

Телефон:
+359 2877141

Електронна поща:
office§so-mladost.com

Факс:
+359 8772038

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
http://so-mladost.com/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://so-mladost.com/category/обществини- поръчки/
I.2) Съвместно възлагане
□  Поръчката обхваща съвместно възлагане

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави -  приложимото национално 
законодателство в сферата на обществените поръчки:

□  Поръчката се възлага от централен орган за покупки

I.4) Вид на възлагащия орган
□  Министерство или всякакъв друг национален 

или федерален орган, включително техни 
регионални или местни подразделения

□  Национална или федерална агенция/служба

53 Регионален или местен орган 
П  Регионална или местна агенция/служба____

□  Публичноправна организация

□  Европейска институция/агенция или 
международна организация 

□ Д руг тип:______________

1.5) Основна дейност
Общи обществени услуги

□  Отбрана
□  Обществен ред и безопасност
□  Околна среда
□  Икономически и финансови дейности
П  Здравеопазване_________________

□  Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура

□  Социална закрила
□  Отдих, култура и вероизповедание
□  Образование
□Д руга дейност:______________

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
II. l) Обхват на обществената поръчка_________________
II. 1.1) Наименование:
Обновяване за енергийна ефективнос тна многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с 
„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищн * II.
Референтен номер: 2________________

II. 1.2) Основен CPVкод: 45000000
Допълнителен CPV код: 1 2

УНП: dcfede8c-0d 1 e-4bc3-a34e-30fd74ed28ed 1
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II. 1.3) Вид на поръчка
БЗСтроителство_______ I |Доставки__________ | |Услуги __________________________

II.1.4) Кратко описание:
Предмет на настоящата поръчка са дейности пообновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична 
общинавъв връзка с „Националната програма за енергийна ефективност" по
обособени позиции.______________________________________________________
II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции______________________Да ЕЗ Не Щ

II. 1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност: 8571791.65
(Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно
индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения -  обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки -  стойност на поръчката/ите, която/които не е/са 
включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква -  стойност на 
поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

РАЗДЕЛ II: Описание /  Обособена позиция
II.2) Описание 1___ ________________________

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция №1 Инженеринг (проектиране и строителство) 
с административен адрес гр . София, ж.к. „Младост 4", бл.474
Обособена позиция №: 1 
2

за „Сграда

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 45000000 
Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, район "Младост", ж.к. „Младост 4", бл.474 . 
код NUTS:1 BG411
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 
адрес гр. София, ж.к. „Младост 4", бл.474 , находящ се в гр. София, 
ж.к. „Младост 4", въведен в експлоатация 1982 г., състоящ се от 89 
самостоятелни обекта, 10 етажа - 9 бр . надземни и 1 бр . полуподземен. 
Общата разгъната застроена площ е 8 107,68 кв.м.
II.2.5) Критерии за възлагане 1 2
Бд Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2°
1 технически показатели 

| | Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
БЗ Цена - Тежест: 21
60

40

И.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  Н еХ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Да П  Не Е
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II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II: Описание /  Обособена позиция
II.2) Описание 1_________________________________________________________
11.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция №2 Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда 
с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3", бл. 371
Обособена позиция №: 2
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 45000000
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, район "Младост", ж.к. „Младост 3", бл. 371 

код NUTS:1 BG411_______________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Обособена позиция №2 Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда 
с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3", бл. 371, находящ 
се в гр. София, ж.к. „Младост 3", въведен в експлоатация 1986, състоящ 
се от 126 самостоятелни обекта, 24 етажа- 22 надземни, 1 полуподземен,
1 подземен.Общата разгъната застроена площ е 13 405,97 кв.м.
И.2.5) Критерии за възлагане 1 2
^  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20
1 технически показатели 40

Q  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
^  Цена - Тежест: 21
60_______________________________________________________________________
II.2.11) Информация относно опциите
Опции Да П  Не ^
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да ЦЦ Не £3
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II: Описание /  Обособена позиция
11.2) Описание 1_________________________________________________________

И.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция №3 Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда 
с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 1", бл1Б
Обособена позиция №: 3
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 45000000
Допълнителен CPV код: 1 2

II. 2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: dcfede8c-0d 1 е-4ЬсЗ-аЗ4е-30fd74ed28ed 3
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гр. София, район "Младост", ж.к. „Младост 1", бл1Б 
код NUTS:1 BG411
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Обособена позиция №3 Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда 
с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 1", бл1Б., находящ се 
в гр. София, ж.к. „Младост 1", въведен в експлоатация 1981, състоящ се 
от 138 самостоятелни обекта, 23 етажа- 21 надземни, 1 полуподземен, 1 
подземен. Общата разгъната застроена площ е 13 360 кв.м.
И.2.5) Критерии за възлагане 1 2
53 Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2°
1 технически показатели 
| | Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2° 
53 Цена - Тежест: 21
60

40

II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  Не Ю

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Да □  Н е ^

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II: Описание /  Обособена позиция
II. 2) Описание 1_____ ___________________________ _________________________
11.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция №4 Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда 
с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3", бл. 303 
Обособена позиция №: 4
2 _________________________ _________________________ __
11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 45000000
Допълнителен CPV код: 1 2__________________ ___________________________ _________
11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, район "младост", ж.к. „Младост 3", бл. 303 

код NUTS:1 BG411__________________ ____________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Обособена позиция №4 Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда 
с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3", бл. 303, находящ 
се в гр. София, ж.к. „Младост 3", въведен в експлоатация 1978, състоящ 
се от 126 самостоятелни обекта, 16 етажа- 15 надземни, 1 полуподземен. 
Общата разгъната застроена площ е 13 691 кв.м.__________________________
11.2.5) Критерии за възлагане 1 2
ЕЗ Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2 °
1 технически показатели 40
Q  Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2°
Е  Цена - Тежест: 21
60_____________________________ _________________________________________________
II.2.и) Информация относно опциите_______________________________________

УНП: dcfede8c-0dle-4bc3-a34e-30fd74ed28ed 4
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Опции
Описание на опциите:

Да |_| Не|*]

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

11.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II: Описание / Обособена позиция 
II. 2) Описание 1

Да □  Не|£|

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция №5 Инженеринг (проектиране и строителство) 
с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3", бл.380
Обособена позиция №: 5 
2

за „Сграда

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 4 5 0 0 0 0 0 0  
Допълнителен CPV код: 1 2

II. 2.з) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, ж.к. „Младост 3", бл.380 
код NUTS:1 BG411

И.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Обособена позиция №5 Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда 
с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3", бл.380, находящ се 
в гр. София, ж.к. „Младост 3", въведен в експлоатация 1988, състоящ се 
от 90 самостоятелни обекта, 16 етажа- 15 надземни, 1 полуподземен. 
Общата разгъната застроена площ е 11 732 кв.м.
И.2.5) Критерии за възлагане 1 2
^  Критерий за качество -  Име: Тежест: 1 2 2°
1 технически показатели 

□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
Цена - Тежест: 21

60

40

II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  Не|£!

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Да □  Не №

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: dcfede8c-0d 1 e-4bc3-a34e-30fd74ed28ed 5
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РАЗДЕЛ И: Описание /  Обособена позиция
II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция №6 Изготвяне оценка на съответствие на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 
упражняване на строителен надзор по време на строителството 
Обособена позиция №: б

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 45000000
Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, ж.к. „Младост 4' 
код NUTS:1 BG411_____

бл.4 7 4

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
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)
И.2.5) Критерии за възлагане 1 2
Ц Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2°

□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2° 
Цена - Тежест: 21 ____________________

II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  Не Н

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Да □  Н еК

Н.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II: Описание /  Обособена позиция
II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция №7Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 
проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на 
строителен надзор по време на строителството 
Обособена позиция №: 7

И.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 45000000
Допълнителен CPV код: 1 2

П.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр• София, ж.к. „Младост 3' 
код NUTS:1 BG411

бл.371

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания) ^

УНП: dcfede8c-0d 1 e-4bc3-a34e-30fd74ed28ed
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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).
II.2.5) Критерии за възлагане 1 2
□  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
Ц Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 

ЕЗ Цена - Тежест: 21_________________________________________

Н.2.11) Информация относно опциите
0n4™  Да □  Не ЕЗ
Описание на опциите:

Н.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не ЕЗ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II: Описание /  Обособена позиция
II.2) Описание 1___________________ _________________________

11.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция №8 - Изготвяне оценка на съответствие на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 
упражняване на строителен надзор по време на строителството
Обособена позиция №: 8
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 45000000
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, ж.к. „Младост 1", бл.1Б
код NUTS:1 BG412_______________________________________________ _______________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
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.1Б (по обособена позиция 3)
II.2.5) Критерии за възлагане 1 2
Q  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
ЕЗ Цена - Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  Не И

Н.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Да □  НеЦЗ

И.2.14) Допълнителна информация:

УНП: dcfede8c-0dle-4bc3-a34e-30fd74ed28ed 7
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РАЗДЕЛ II: Описание /  Обособена позиция
II.2) Описание 1____________________

11.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция №9 Изготвяне оценка на съответствие на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 
упражняване на строителен надзор по време на строителството
Обособена позиция №: 9
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 45000000
Допълнителен CPV код: 1 2

II. 2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, ж.к. „Младост 3", бл.ЗОЗ
код NUTS:1 BG411___________________ ______________ ________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
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)
11.2.5) Критерии за възлагане 1 2

Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2°
: Ц Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2°

м .  Цена - Тежест: 21__________________ ___________ ________________

II.2.11) Информация относно опциите
0пЧ™ Да □  He g]
Описание на опциите:

Н.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не ^
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II: Описание /  Обособена позиция
II.2) Описание 1_______________

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция №10 Изготвяне оценка на съответствие на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 
упражняване на строителен надзор по време на строителството 
Обособена позиция №: 10
2

Н.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 45000000
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, ж.к. „Младост 3", бл.380
код NUTS:1 BG411______________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и

УНП: dcfede8c-0dle-4bc3-a34e-30fd74ed28ed
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изисквания)
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)
И.2.5) Критерии за възлагане 1 2

Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2°
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2° 

Цена - Тежест: 21

II.2. и) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  Не 53

Н.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Да □  Не Н

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II: Описание /  Обособена позиция 
И.2) Описание 1 

И.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция №11 - Инвеститорски контрол по време на проектирането 
и строителството
Обособена позиция №: 11
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 71521000 
Допълнителен CPV код: 1 2

И.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, ж.к. „Младост 4", бл.474 
код NUTS:1 BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
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)

II.2.5) Критерии за възлагане 1 2
П  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
П  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2° 
53 Цена - Тежест: 21

II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  Не 53

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Да □  Не 53

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: dcfede8c-0d 1 e-4bc3-a34e-30fd74ed28ed 9
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РАЗДЕЛ II: Описание /  Обособена позиция
II.2) О писание 1_____________________________________________________ ____
II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция №12 - Инвеститорски контрол по време на проектирането 
и строителството
Обособена позиция №: 12
2

И.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 71521000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, ж.к. „Младост 3", бл.371
код NUTS:1 BG411_______________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
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)________________________________________________

11.2.5) Критерии за възлагане 1 2
Критерий за качество -  Име: / Тежест: 122°

Q  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2°
^  Цена - Тежест: 21_____________________________________________________________

Н.2.11) Информация относно опциите
Опции Да □  Не ЕЗ
Описание на опциите:

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Q  Не ЕЗ
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Н.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II: Описание /  Обособена позиция
II. 2) Описание 1_________________________________________________________

И.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция №13 - Инвеститорски контрол по време на проектирането 
и строителството 
Обособена позиция №: 13

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 71000000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, ж.к. „Младост 1", бл.1Б
код NUTS:1 BG411____________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
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)

УНП: dcfede8c-0dle-4bc3-a34e-30fd74ed28ed 10
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II.2.5) Критерии за възлагане 1 2
Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 

Ц Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 2° 
Цена - Тежест: 21

II.2.п) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  Не 53

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Да П  Не Н

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II: Описание / Обособена позиция 
II. 2) Описание 1 

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция №14 - Инвеститорски контрол по време на проектирането 
и строителството
Обособена позиция №: 14
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 71000000 
Допълнителен CPV код: 1 2

II. 2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, ж.к. „Младост 3", бл.ЗОЗ 

код NUTS:1 BG411

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
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)

П.2.5) Критерии за възлагане 1 2
Ц Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 2°
Ц Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 

53 Цена - Тежест: 21

II.2.и) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  Не 53

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Да □  Не 53

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ II: Описание /  Обособена позиция
II. 2) Описание 1__________________

II.2.1) Наименование: 2
Обособена позиция №15 - Инвеститорски контрол по време на проектирането 
и строителството
Обособена позиция №: 15
2

Н.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 71000000
Допълнителен CPV код: 1 2

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр. София, ж.к. „Младост 3", бл.380
код NUTS:1 BG411________________ _______________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
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)

II.2.5) Критерии за възлагане 1 2
I 2  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
53 Цена - Тежест: 21

II. 2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да □  Не ^

И.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

Да □  Не й

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
TV.i) Описание
IV. 1.1) Вид процедура
£3 Открита процедура 

□Ускорена процедура 
Обосновка:

□  Ограничена процедура 
□Ускорена процедура

Обосновка:
□  Състезателна процедура с договаряне 

□Ускорена процедура
Обосновка:

I I Състезателен диалог 
I I Партньорство за иновации
□  Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален 

вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу (моля, попълнете приложение П)
□  Публично състезание
I |Пряко договаряне (моля, попълнете приложение Г5)___________

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за 
покупки

ПТази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение_________

УНП: dcfede8c-0dle-4bc3-a34e-30fd74ed28ed 12
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| ^Установена е динамична система за покупки _______________

IV.1.6) Информация относно електронния търг
~1 Използван е електронен търг____________

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да □  Не ЦЗ

ГУ.2) Административна информация_____________

1У.2Л) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 145-261258 
Номер на обявлението в РОП:741975
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за 
участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна 
прозрачност ех ante)_________

IV.2.8.) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
СИ Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с 

горепосоченото обявление за поръчка _______________

IV. 2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез 
обявление за предварителна информация
СИ Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за 

предварителна информация_____________________________________

РАЗДЕЛ V; ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА *_____________________________
Поръчка № (Договор №): РМЛ17-ДГ5 6-2 3
Обособена позиция №: 2 1
Наименование:
Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 
адрес гр. София, ж.к. "Младост 4", бл. 474
Възложена е поръчка/обособена позиция Да ^  Не СИ
V. i) Информация относно невъзлагане______________

Поръчката/обособена позиция не е възложена
□  Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
П  Други причини (прекратяване на процедурата) ________________

Оригинално обявление, изпратено чрез 7
□  eNotices
□TE D  eSender
□ Д р уго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: 7______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] 7 (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 дд/мм/гггг_____________________
V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
12.06.2017 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: з
Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(МСП -  както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави -  членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о
Брой на офертите, получени по електронен път: о

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да П  Не БЯ
V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
„БУЛСТРОЙ ГРУП" ООД Национален регистрационен номер: 2

131086621
Пощенски адрес:
ул. Фредерик Жулио Кюри №16, бл.15 5, ет.1
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1113

Държава:
BG

Електронна поща:
office@bulstroygroup.com

Телефон:
+359 9711100

УНП: dcfede8c-0d 1 e-4bc3-a34e-30fd74ed28ed
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Изпълнителят е МСП
+359 9733773

Да Ц  Не 1X1 ~
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 1199 93 6.64
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1090398.34
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид 
Валута: BGN
(за рамкови споразумения -  обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки — стойност на поръчката/ите за тази партида, 
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква -  стойност на 
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за 
възлагане на поръчки)_________

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
ЕЗ Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС: 29998.34 Валута: BGN
Дял:з %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:
Проектиране и Авторски надзор

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА i
РМЛ17-ДГ56-24
2

Поръчка № (Договор №):
Обособена позиция №: 2 
Наименование:
Инженеринг (проектиране и строителство) за 
адрес гр. София, ж.к. „Младост 3", бл. 371

,Сграда с административен

Възложена е поръчка/обособена позиция Да ЕЗ НеП
V.i) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособена позиция не е възложена
ЦН е са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
I |Други причини (прекратяване на процедурата)_________

Оригинално обявление, изпратено чрез 7 
□  eNotices 
Q]TED eSender
□ Д р уго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: 7______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] 7 (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 чл/мм/гггг_______
V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
12.06.2017 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(МСП -  както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави -  членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да 1 1 Не 53
V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
„ПСГ" АД Национален регистрационен номер: 2

175455625
Пощенски адрес:
ул. Бял Нарцис №5,вх. Б, ап.2
Град:
София код NUTS:

BG411
Пощенски код:
1619

Държава:
BG

Електронна поща: Телефон:

УНП: dcfede8c-0d 1 e-4bc3-a34e-30fd74ed28ed
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office@psg-ad.bg +359 29533542
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 29533542
Изпълнителят е МСИ Да LJ Не 1X1
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 1984083.
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1933296.70
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN

56

(за рамкови споразумения -  обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки -  стойност на поръчката/ите за тази партида, 
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква -  стойност на 
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления 
възлагане на поръчки)

за

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
ИЗ Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС: 104566.64 Валута: BGN
Дял:5 %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:
Проектиране и авторски надзор

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА *____________________________
Поръчка№ (Договор №): РМЛ17-ДГ56-25
Обособена позиция №: 2 3
Наименование:
Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 
адрес гр. София, ж.к."Младост 1, бл. 1Б '
Възложена е поръчка/обособена позиция Да ЕЦ Не □
Ул) Информация относно невъзлагане______

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Ц Н е са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
ПДруги причини (прекратяване на процедурата)_________________
Оригинално обявление, изпратено чрез 7 
I leNotices 
□TE D  eSender
□Друго _____________
Потребителско влизане в TED eSender: 7______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] 7 (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 дд/мм/гггг________
V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора
12.06.2017 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(МСП -  както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави -  членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да 1 1 Не 53
V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
„МБ Инженеринг 2001" ЕООД Национален регистрационен номер: 2

201894833
Пощенски адрес: ~ ' -----------------------------
УЛ. ХРИСТО ОГНЯНОВ №2
1 РОД: код NUTS: Пощенски код: Държава:

УНП: dcfede8c-0d 1 e-4bc3-а34е-30fd74ed28ed
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

СОФИЯ BG411 1220 BG
Електронна поща:
mb2OO10abv. bg

Телефон:
+ 35 9  8 9 9 8 8 1 8 7 7

Интернет адрес: (URL) Факс:
+ 3 5 9  2 9 3 6 0 9 5 3

Изпълнителят е МСП Да U  Не М
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 1 9 7 7 2 8 0
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 9 0 9 4 1 6 . 8 0
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения -  обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки -  стойност на поръчката/ите за тази партида, 
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква -  стойност на 
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за 
възлагане на поръчки)_____________________________________

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
□  Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:_______  Валута: BGN
Дял:________%
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА i_____________________________
Поръчка № (Договор №): РМЛ1 7 -Д Г 5 6 - 2  6
Обособена позиция №: 2 4
Наименование:
Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 
адрес гр. София, ж.к. „Младост 3", бл. 303
Възложена е поръчка/обособена позиция Да ^  НеЩ
Ул) Информация относно невъзлагане__________________________

Поръчката/обособена позиция не е възложена
□  Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
I |Други причини (прекратяване на процедурата)_________________________

Оригинално обявление, изпратено чрез 7 
I leNotices 
□TE D  eSender
□ Д р уго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: 7______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] 7 (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 дд/мм/гггг________

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
12.06.2017 дд/мм/гггг________________

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(МСП -  както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави -  членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да □  Не БЯ
V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 2
„Гео -  Ник" ДЗЗД 1 7 7 1 5 4 0 2 6

УНП: dcfede8c-0dle-4bc3-a34e-30fd74ed28ed 16



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Пощенски адрес:
УЛ. МЕСТА №22
Град:
ПЕТРИЧ

код NUTS:
BG413

Пощенски код:
2850

Държава:
BG

Електронна поща:
officeOnikmar.bg

Телефон:
+359 74560005

Интернет адрес: (URL) Факс:
+359 74560006

Изпълнителят е МСП_________________ Да |_| He Efl
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 2026268
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1965479.96
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за ралпсови споразумения -  обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки -  стойност на поръчката/ите за тази партида, 
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква -  стойност на 
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за 
възлагане на поръчки)_________________________________

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
□  Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:________ Валута: BGN
Дял:_______ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА *_____________________________
Поръчка № (Договор №): РМЛ17-ДГ56-27
Обособена позиция №: 2 5
Наименование:
Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 
адрес гр. София, ж.к. „Младост 3", бл.380,
Възложена е поръчка/обособена позиция Да Eg Не □
V.i) Информация относно невъзлагане________________

Поръчката/обособена позиция не е възложена
□  Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
ПДруги причини (прекратяване на процедурата) __________________________________

Оригинално обявление, изпратено чрез 7
□  eNotices 
□TE D  eSender
□ДРУГО______________
Потребителско влизане в TED eSender: 7______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] 7 (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 д д / м м / г г г г _________________
V.2) Възлагане на поръчката_______________

V.2.1) Дата на сключване на договора
12.06.2017 дд/мм/гггг______________________

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(МСП -  както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави -  членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о_________

Поръчката е възложена на група от икономически оператори ___________________ Да □  Не ^

УНП: dcfede8c-0d 1 e-4bc3-a34e-30fd74ed28ed 17



Партида. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1 _________________
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 2
ДЗЗД „Младост 2016" 177167116
Пощенски адрес:
БУЛ. БЪЛГАРИЯ №4 9А, ЕТ. 3, АП. 20
Град:
СОФИЯ

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1404

Държава:
BG

Електронна поща:
radmi90@gmail.com

Телефон:
+359 29581891

Интернет адрес: (URL) Факс:
+359 28562923

Изпълнителят е МСП ДаШ He IX
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 1736336
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1561318.25
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения -  обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки -  стойност на поръчката/ите за тази партида, 
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква -  стойност на 
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за 
възлагане на поръчки)_____________________

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
□  Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:________ Валута: BGN
Дял:________%
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА * __________________________
Поръчка № (Договор №): РМЛ17-ДГ56-28
Обособена позиция №: 2 6
Наименование:
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 
надзор по време на строителството
Възложена е поръчка/обособена позиция д а Не Г~
V.i) Информация относно невъзлагане_________

Поръчката/обособена позиция не е възложена
□  Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
ПДРУги причини (прекратяване на процедурата)_____________________

Оригинално обявление, изпратено чрез 7
□  eNotices 
□ TE D  eSender
□ Д р уго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: 7______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] 7 (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 дд/мм/гггг________
V.2) Възлагане на поръчката_____________
V.2.1) Дата на сключване на договора
12.06.2Q17 дд/мм/гггг__________________

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 5
Брой на офертите, постъпили от МСП: о_______________

УНП: dcfede8c-0d 1 e-4bc3-a34e-30fd74ed28ed
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

(МСП -  както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави -  членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о________

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а Р  Не Ю
V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
СТРОЙНОРМ" ЕООД Национален регистрационен номер: 2

200285252
Пощенски адрес:
УЛ. ДОСПАТ №54
Град:
СОФИЯ

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1463

Държава:
BG

Електронна поща:
stroynormgabv.bg

Телефон:
+369 28510046

Интернет адрес: (URL) Факс:
+369 28510046

Изпълнителят е МСП Да Ц  Не£4
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 30403.38
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 10 641
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рсшкови споразумения -  обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки -  стойност на поръчката/ите за тази партида, 
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква -  стойност на 
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за 
възлагане на поръчки)__________

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
□  Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:________ Валута: BGN
Дял:_______ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Поръчка № (Договор №): РМЛ17-ДГ56-29
Обособена позиция №: 2 7
Наименование:
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със
съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен
надзор по време на строителството
Възложена е поръчка/обособена позиция Да|£| НеП
Ул) Информация относно невъзлагане ____________

Поръчката/обособена позиция не е възложена
□  Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
ПДруги причини (прекратяване на процедурата)____________

Оригинално обявление, изпратено чрез 7
□  eNotices 
□TE D  eSender
□Друго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: 7______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] 7 (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 дд/мм/гггг________
V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора □

УНП: dcfede8c-0dle-4bc3-a34e-30fd74ed28ed



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

12.ио.2017 АД/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави -  членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о_________

Поръчката е възложена на група от икономически оператори____________________ Да □  Не Efl
V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
„Балгериан Експерт Консулт - БЕК" ЕООД

Национален регистрационен номер: 2
131199430

Пощенски адрес:
пл. Света Неделя №16, ет.6
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Електронна поща:
bee.ood@gmail.com

Телефон:
+359 887651076

Интернет адрес: (URL) Факс:
+359 887651076

Изпълнителят е МСП ДаШ Н е ^
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 50272.39
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 17 50 0
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения -  обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки -  стойност на поръчката/ите за тази партида, 
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква -  стойност на 
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за 
възлагане на поръчки)_________________

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
□  Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:_______  Валута: BGN
Дял:________%
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА *_________________________
Поръчка № (Договор №): РМЛ17-ДГ56-30
Обособена позиция №: 2 8
Наименование:
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 
надзор по време на строителството
Възложена е поръчка/обособена позиция Да X  НеП
V.i) Информация относно невъзлагане ___________
Поръчката/обособена позиция не е възложена

□  Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
I 1ДРУги причини (прекратяване на процедурата)______________

Оригинално обявление, изпратено чрез 7
□  eNotices 
□TE D  eSender
□ Д р уго______________
Потребителско влизане в TED eSender: 7

УНП: dcfede8c-0dle-4bc3-a34e-30fd74ed28ed 20
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Партида:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Справка за обявления: [][] [] []-[] [] [] [] [] [] 7 (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 _ .дд/мм/гггг
V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
12.06.2017 дд/мм/гггг________________

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: з
Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави -  членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а Р  НеМ
У-2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
Стройгарант 2005" ЕООД Национален регистрационен номер: 2

131324300
Пощенски адрес:
УЛ. ТУНДЖА №15, ЕТ. 4, АП. 8
Град:
СОФИЯ

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1606

Държава:
BG

Електронна поща:
stoigarantggmail.com Телефон:

+359 888509367
Интернет адрес: (URL)

Изпълнителят е МСП

Факс:
+359 888509367

Да Ц He [X]
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 5 0 1 0 0
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1628 0
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид 
Валута: BGN
(за рамкови споразумения -  обща максшмална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки -  стойност на поръчката/ите за тази партида, 
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква -  стойност на 
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за 
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
□  Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:_______  Валута: BGN
Дял:________%
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА i
РМЛ17-ДГ5 6-31 
9

Поръчка № (Договор №):
Обособена позиция №: 2 
Наименование:
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 
надзор по време на строителството
Възложена е поръчка/обособена позиция 

V.i) Информация относно невъзлагане
Да Н  Не □

Поръчката/обособена позиция не е възложена
□  Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
□Други причини (прекратяване на процедурата)__________
Оригинално обявление, изпратено чрез

УНП: dcfede8c-0d 1 e-4bc3-а34е-30fd74ed28ed
21



Партида.
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

□  eNotices 
□ TE D  eSender 
□ Д р уго.
Потребителско влизане в TED eSender: 7______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] 7 (Г0Дина и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 дд/мм/гггг
V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
12.06.2017 дд/мм/гггг_______________

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(МСП -  както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брои на офертите, постъпили от оференти от други държави -  членки на ЕС: о 
Брои на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а Д  Н е й
у .2.з) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
„АТЛАСКОНТРОЛ" ЕООД Национален регистрационен номер: 2

130025544
Пощенски адрес:
ул Вихрен №15, ет.6, ап. 21
Град:
София код NUTS:

BG411
Пощенски код:
1618

Държава:
BG

Електронна поща:
treskoniOabv.bg Телефон:

+359 88871275!
Интернет адрес: (URL)

Изпълнителят е МСП

Факс:
+359 88871275!

Да [
в^ючваНД Д с Г ЦИЯ ° ТНОСНО стойносгга «а поръчката/обособената позиция (без да се

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 5 1 3 4 1 . 2 5
Обща стойност на поръчката/обособената позиция ' 1 6 3 2  0
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид 
Валута: BGN
(за рамкови споразумения -  обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки -  стойност на поръчката/ите за тази партида 
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчш) ’
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква -  стойност на

e ^ Z e t n o Z Z 3UnaPmUda‘ е™»чена/и в „редишни обявления за

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
и  Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:_______  Валута-BGN нишли
Дял:________%

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 1
РМЛ17-ДГ56-32
10

Поръчка № (Договор №):
О бособена позиция № : 2 
Наименование:
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със
съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството строителен
Възложена е поръчка/обособена позиция 

V.i) Информация относно невъзлагане
Да ^  Не □

УНП: dcfede8c-0d 1 e-4bc3-a34e-30fd74ed28ed
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Партида:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Поръчката/обособена позиция не е възложена
Ц Н е са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
□Други причини (прекратяване на процедурата)___________
Оригинално обявление, изпратено чрез 7 

□  eNotices 
□TED eSender
□Друго _ _ _ ____________
Потребителско влизане в TED eSender: 7________
Справка за обявления: [] [][] []-[] [] [] [] [] [ ] 7 (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 лп/мм/гпт
V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
12.0б.2017дд/мм/гггг________________
V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(МСП -  както е определено в Препоръка 2003/ 361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави -  членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а Д  НеЕЗ
V-2-3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
„Б.И .С. - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Национален регистрационен номер: 2

130140030
Пощенски адрес:
УЛ БУДА ПЕЩА №20, ЕТ.1, АТ.5
Град:
СОФИЯ код NUTS:

BG411
Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Електронна поща:
bis_di@abv.bq Телефон:

+359 29875423
Интернет адрес: (URL)

Изпълнителят е МСП

Факс:
+359 29879712

Д а Д  Не [ХГ-------------------------------------- ----------- --------------------- ------------------------------------------------------I I H v  1У

шиючваДДС)1а1'ИЯ ° ТНОСНО стойността на поръчката/обособената позиция (без да се

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 4 3 9 95
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 14 30 0
или Най-ниска оферта: ' /  Най-висока оферта:
които са взети предвид 
Валута: BGN
(за рамкови споразумения -  обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки -  стойност на поръчката/ите за тази партида 
която/коитоне е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) ’
(за поръчки базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква -  стойност на
Т ъзл ^ н еанапоер3ъч1ъ Г  коя™ / к™ ™  не е/са включена/и в предишни обявления за

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
□  Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители +
Стойност, без да се включва ДДС:_________  Валута-BGN
Д ял:_________ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

УНП: dcfede8c-0dle-4bc3-a34e-30fd74ed28ed
23

mailto:bis_di@abv.bq


Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 1_____________________________
Поръчка№ (Договор №): РМЛ17-ДГ56-33
Обособена позиция №: 2 11
Наименование:
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)

Възложена е поръчка/обособена позиция Да ^  Не □
V.i) Информация относно невъзлагане ___________________

Поръчката/обособена позиция не е възложена
р И е  са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
ПДРУГИ причини (прекратяване на процедурата)_________________________

Оригинално обявление, изпратено чрез 7 
□  eNotices 
□TE D  eSender
□ Д р уго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: 7______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] 7 (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 дд/мм/гггг________
V.2) Възлагане на поръчката
V.2.1) Дата на сключване на договора
12.06.2QX7 дд/мм/гггг________________

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: з
Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(МСП -  както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави -  членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о______________

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Д а Р  Не ЦЦ
V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
.СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД

Национален регистрационен номер: 2
200701882

Пощенски адрес:
ул. Шипченски проход №65, ет . 4
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1574

Държава:
BG

Електронна поща:
office@sweko.bg

Телефон:
+359 28072600

Интернет адрес: (URL) Факс:
+359 29719596

Изпълнителят е МСП Да Ц  Не£4 ~
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 10134.60
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 9100
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения -  оЪща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки -  стойност на поръчката/ите за тази партида, 
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква — стойност на 
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за 
възлагане на поръчки)__________________

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
□  Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN____________________

УНП: dcfede8c-0dle-4bc3-a34e-30fd74ed28ed 24
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Дял:.
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 1
РМЛ17-ДГ56-34
12

Поръчка № (Договор №):
Обособена позиция №: 2 
Наименование:
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) *

Възложена е поръчка/обособена позиция 

V.i) Информация относно невъзлагане
Да К! НеП

Поръчката/обособена позиция не е възложена
О Н е са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
СПДруги причини (прекратяване на процедурата)__________

Оригинално обявление, изпратено чрез 7 
□  eNotices 
□TE D  eSender
□ Д р уго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: 7
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] 7 (ГОдина и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление:7 дд/мм/гггг
V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
12.06.2017 ДД/ММ/ГГГГ________________
V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(МСП -  както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави -  членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да □  НеЕЗ
V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование:
,Солартрисити" ООД Национален регистрационен номер: 2

200270763
Пощенски адрес:
ПЛ. СВЕТА НЕДЕЛЯ №16
Град:
СОФИЯ код NUTS:

BG411
Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Електронна поща:
solartricity@gmail.com Телефон:

+359 888476186
Интернет адрес: (URL)

Изпълнителят е МСП

Факс:
+359 888476186

Да Ц  Не 1X1
юотнт!1НДДС)1аЦИЯ ° ТНОСНО СТОЙНОС1'1а на поръчката/обособената позиция (без да се

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 16757.46
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5800
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид 
Валута: BGN
(за рамкови споразумения -  обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки -  стойност на поръчката/ите за тази партида 
която/коитоне е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки) ’
(за поръчки базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква -  стойност на
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за 
възлагане на поръчки)________
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V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
□  Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:________ Валута: BGN
Дял:_______ %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА i
Поръчка № (Договор №): РМЛ17-ДГ56-35
Обособена позиция №: 2 13
Наименование:
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)

Възложена е поръчка/обособена позиция 

V .i)  Информация относно невъзлагане
Да ЦЗ Не □

Поръчката/обособена позиция не е възложена
□  Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
□Други причини (прекратяване на процедурата)

Оригинално обявление, изпратено чрез 7 
□  eNotices 
□ TE D  eSender
□ Д р уго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: 7______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] 7 (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 дд/мм/гггг
V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
12.06.2017 ДД/ММ/ГГГГ
V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(МСП -  както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави -  членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да П  Небй
V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
„ЕП КОНСУЛТ" ЕООД Национален регистрационен номер: 2

1 7 5 4 5 5 6 2 5
Пощенски адрес:
пл . Бял Нарцис №5, вх. В, ап . 2
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
16 1 9

Държава:
BG

Електронна поща:
ер.consult. projectggmail.com

Телефон:
+ 3 5 9  8 7 8 9 8 7 4 6 8

Интернет адрес: (URL) Факс:
+ 359  8 7 8 9 8 7 4 6 8

Изпълнителят е МСП Да I I  Не №
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 167  00
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 108  2 1 . 6 0
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рам кови споразум ения  -  общ а м аксим ална ст ойност  за т ази обособена позиция)
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(за динамични системи за покупки -  стойност на поръчката/ите за тази партида, 
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква -  стойност на 
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за 
възлагане на поръчки)__________

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
□  Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:_______  Валута: BGN
Дял:________%
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА *
Поръчка № (Договор №): РМЛ17-ДГ5 6-3 6 
Обособена позиция №: 2 14 
Наименование:
Инвеститорски контрол по време на проектирането и 
на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 
(по обособена позиция 4)

строителството 
„Младост 3", бл.ЗОЗ

Възложена е поръчка/обособена позиция 

V.i) Информация относно невъзлагане
Да Н Не □

Поръчката/обособена позиция не е възложена
I I   — -V i  И  и и л о ^ и ^ п п л  о а  у  ч а с .  1 у

ПДругп причини (прекратяване на процедурата)

Оригинално обявление, изпратено чрез 7 
□  eNotices 
□TE D  eSender
□ Д р уго ______________
Потребителско влизане в TED eSender:7
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] 7 (година и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 лл/мм/гггг
V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
12.06.2017 дд/мм/ггст

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(МСП -  както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави -  членки на ЕС: о 
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брой на офертите, получени по електронен път: о

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да П  Не 53
V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
„ЕРОУ" ООД Национален регистрационен номер: 2

130375847
Пощенски адрес:
бул. Александър Стамболийски №205, ет.З, офис А305
Град:
София код NUTS:

BG411
Пощенски код:
1309

Държава:
BG

Електронна поща:
arrow_ood@abv.bg Телефон:

+359 88820711]
Интернет адрес: (URL) Факс:

+359 888207111
Изпълнителят е МСП Да |—| Не ^

включва ДДС) " «ucndid ии^иция

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 17113.75
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5 98 9

да се
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/ Най-висока оферта:или Най-ниска оферта: 
които са взети предвид 
Валута: BGN
(за рамкови споразумения -  обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки -  стойност на поръчката/ите за тази партида 
която/коитоне е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчт) ’
(за поръчки базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква -  стойност на

Л°Р" 1“ а°' К™ ПО/КО,т°  *  е/“  е предишни о б л е н и я  „

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Lj  Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:________ Валута: BGN
Дял:________%

Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

Р А З Д Е Л  V : В Ъ З Л А Г А Н Е  Н А  П О Р Ъ Ч К А Т А  i

Поръчка№ (Договор №): РМЛ17-ДГ56-22 
Обособена позиция №: 2 1 5  
Наименование:
Инвеститорски контрол по време на проектирането и 
на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 
(по обособена позиция 5)

строителството 
„Младост 3", бл.380

Възложена е поръчка/обособена позиция 

V .i)  Информация относно невъзлагане
Д а ^  Н еП

__  1 ' -------------— “ « и ч ц н л  ч у -  у- п о о л и ж с п а

□  Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени 
|__| Други причини (прекратяване на процедурата)_________

Оригинално обявление, изпратено чрез 7 
□  eNotices 
□TE D  eSender
□ Д р уго______ _______
Потребителско влизане в TED eSender: 7______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] 7 (Г0Дина и номер на документа) 
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7 дд/мм/ггп
V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора
12.o6.2Q17 дд/мм/гггг_______

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: о
(МСП -  както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брои на офертите, постъпили от оференти от други държави -  членки на ЕС- о 
Брои на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о 
Брои на офертите, получени по електронен път: о______

Поръчката е възложена на група от икономически оператори______
Д а Р  НеЕЗ

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално-----наименование
ЕТА КОНСУЛТ ДЗЗД 
Пощенски адрес:
бул. Александър Стамболийски № 205, ет . 3 огЬтле дчпя 
Град

Национален регистрационен номер- 2
176778122

София
Електронна поща:

код NUTS:
BG411 Пощенски код:

1309
Държава:
BG

et a_consul10 abv.bg 
Интернет (

Телефон:
+359 888207111

- адрес: (URL) 

Изпълнителят е МСП

Факс:
+359 888207111

Да I
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V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 14 665
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 51 30
или Най-ниска оферта: / Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута: BGN
(за рамкови споразумения -  обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки -  стойност на поръчката/ите за тази партида, 
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква — стойност на 
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за 
възлагане на поръчки)__________________

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
□  Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:_______  Валута: BGN
Дял:________%
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.3) Допълнителна информация: 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша №18
Град:
София Пощенски код:

1000
Държава:
BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща:
cpcadminOcpc.bg

Факс:
+359 29807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование:

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
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VI.4 -4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 10.07.2017 дд/мм/гггг_______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ Г1 -  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление 

за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/ЕС
(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за 
поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС
Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на

□  открита процедура
□  ограничена процедура

□ З а  услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в 
директивата (само за доставки)

Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен 
икономически оператор поради следната причина:

□  отсъствие на конкуренция по технически причини
□  обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството 

или творческо изпълнение
□защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост

□  Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган 
събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата

□Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани 
в директивата ..........

□  Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи 
строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в 
директивата

□  Поръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в 
конкурса за проект правила на победителя или на един от победителите в него

□  Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса 
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия

□  от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
□  от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна 

процедура съгласно националните правила и разпоредби
2- Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие 
в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз

□  Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата 
3. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително 
публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е законосъобразно, като посочите 
съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие с директивата- 
(максимум 500 думи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г5 -  ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ
Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)
1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен 
икономически оператор поради следната причина:

□  отсъствие на конкуренция поради технически причини
□  обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството 

или творческо изпълнение
_□  защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
□  За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в 

ЗОП (само за доставки)
□Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при условията, указани в ЗОП
□  Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, 

одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия

□  от доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
□  от ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна 

процедура съгласно националните правила и разпоредби
□  Поръчката е за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в 

конкурса за проект правила, на победителя или на един от победителите в него
□  Необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства, 

предизвикани от събития, които не могат да бъдат предвидени от възложителя и не е възможно 
спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3 от ЗОП

□  Процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени 
оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са 
съществено променени

□  За много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги, при особено 
изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени

□  Необходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/и на 
първоначалния изпълнител, при наличие на условията, посочени в ЗОП

□  Обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП
2. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е 
законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в 
съответствие със ЗОП: (максимум 500 думи) * 1 2

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи

ако тази информация е известна 
задължителна информация, която не се публикува 
може да бъде присъдена значимост вместо тежест
може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият 
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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