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Днес, 08 август 2016 година
Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕНИЦА НИКОЛОВА - секретар на СО-район „Младост”ЧЛЕНОВЕ: 1. ИНЖ. ДИМИТЪР СТОИЛОВ - началник отдел „ИКС“ в район „Младост”, с
виеше образование, специалност промишлено и гражданско строителство-конструкции
с
квалификация строителен инженер;
’
2-БОЙКО СЕКИРАНОВ - представител на Съвета за управление на
специализирания общински приватизационен фонд
3. ИНЖ. ЕЛЕНА ФИЛИПОВА - гл. експерт в отдел „ИКС” с

виеше

инжсне7мГгис^рСТЪР ^ СПеЦИаЛН0СТ пРомишлено и гражданско строителство, с квалификация

4. ВАНЯ ДИЛКОВА - гл. счетоводител на район „Младост”;
5. ИОАН АНДРЕЕВ - ст. юрисконсулт в СО-район „Младост”
6.
ИНЖ. ЗАРА ПЕТРОВА - гл. експерт в дирекция „ЖОСТЕЕ” н
оОщина, с виеше образование, квалификация строителен инженер;
ДИМИТРОВА т п ™
Н ТОШ КОВ - началник отдел „ФСДЧР“, заместващ ИНЖ. МАРИЯ
ДИМИТРОВА-ШОПОВА - гл. експерт „Ремонт и материална база” в дирекция „Образование”
на Столична община, с виеше образование, строителен инженер;
ИНЖсНбр,

8- И н ж - ИВАН ПОПОВ - външен експерт, с виеше образование, строителен

се събра да извърши подбор на участниците, разгледа, оцени и класира постъпилите
предложения за участие в процедура на публично състезание с предмет:

„Извършване „а строително-монтажна работи - ремонт на покрив, топлоизолации на
външни стени в бве общински детски заведения и доставка и монтаж „а абонатна станция в
едно средно общообразователно училище на територията „а Столична община, район
„Младост”
разделени
на
три
обособени
позиции:
Ооосооена позиция №
1:И звършване на строително-монтажни работи -топло
външни
стени
в
188
ОДЗ
„Вяра,
Надежда,
Любов“;
1

Обособена позиция № 2: Извършване на строително-монтажни работи -ремонт на покрив,
топлоизолация на външни стени и ремонт на тераси в 11 ОДЗ „Мики М аус“;
Обособена позиция № 3: Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и монтаж на
нова и въвеждане в експлоатация на абонатна станция в 131 СОУ „Климент Лркадиевич
Тимирязев“
Комисията започна своята работа в 11.00 часа. На отварянето на офертите не се явиха
участници в процедурата или техни упълномощени представители.
Поради ползване на годишния си отпуск, редовният член на комисията Мария Димитрова Шопова, не можа да присъства на заседанието, и същата бе заместена от Румен Тошков - началник
отдел „ФСДЧР“.
След прочитане на списъка с участниците всеки от членовете на комисията подписа декларация
по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във вр. с чл.51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП.
Комисията започна отварянето на офертите по реда на тяхното постъпване, като оповести
съдържанието им и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“, както следва:
1. Оферта № РМЛ16-ТД26-1222/03.08.2016г., получена на 03.08.2016г. в 15:56ч., от „НИКМАР
КЪНСТРАКШАН“ ЕООД, ЕИК 101105090, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич
2850, ул. България № 75, представлявано от Николай Борисов Влахов - управител,
кандидатстващо за обособена позиция № 2,
2. Оферта № РМЛ16-ТД26-1223/04.08.2016г. , получена на 04.08.2016г. в 10:06ч., от ЕТ „АС СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“, ЕИК 131204831, със седалище и адрес на управление: гр.
Самоков 2000, ул. Христо Максимов № 29, представляван от Янко Щерьов Славчев,
кандидатстващ за обособена позиция № 2
3. Оферта РМЛ16-ТД26-1229/04.08.2016г., получена на 04.08.2016г. в 14:12ч., от
„БУЛИНВЕСТСТРОЙ ТРУП“ ЕООД, ЕИК 101664165, със седалище и адрес на
управление, гр. София 1616, район Витоша, ж.к. Бояна, ул. Карамфил № 50, представлявано
от Владко Велчев Михалков - управител, кандидатстващо за обособена позиция № 1
4. Оферта № РМЛ16-ТД26-1230/04.08.2016г., получена на 04.08.2016г. в 14:37ч., от
„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, ЕИК 202357469, със седалище и адрес на управление: гр. София
1404, район Триадица, бул. България № 73, вх. Б, ет. 2, ап. Б6, представлявано от Десислав
Генчев Герданов —управител, кандидатстващо за обособена позиция № 1
5. Оферта № РМЛ16-ТД26-1231/04.08.2016г., получена на 04.08.2016г. в 16:05ч., от „ЕДЕМ
Д2“ ЕООД, ЕИК 131176905, със седалище и адрес на управление: с. Герман 1186, ул.
Манастирска воденица № 8, представлявано от Димитър Петров Бръндев, кандидатстващо за
обособена позиция № 2.
Комисията установи, че За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 няма получена нито една оферта.
Комисията констатира, че всички получени оферти съдържат отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри . При отварянето на офертите трима от членовете на комисията
подписаха техническото предложение и плика с надпис: „Предлагани ценови параметри“ от всяка
оф ерта.
С това действие приключи публичната част от заседанието на комисията и същата продължи
работата си в закрито заседание.
Комисията разгледа документите по чл. 39, ал.2 от ЗОП от офертите на участниците за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя и констатира следното:

2

f

I.

Относно участник „НИКМАР КЪНСТРАКШАН“ ЕООД, кандидатстващ за ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ № 2:

Участникът е представил всички необходими документи в съответствие с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
II. Относно участник ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“, кандидатстващ за ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ № 2:
Участникът е представил ЕЕДОП /образец №2/ със следните недостатъци:
ЕНепълнота и несъответствие на преставената информация в част IV „Критерий за подбор“
б. „А“, б. „Б“, б. „В“ и б. „Г“, както следва:
- По б. „А : Не е посочен уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно
позоваване на документа.
- По б. „Б“: Не е посочен уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване
на документа, ако съответните документи са на разположение в електронен формат.
- По б. „В“: Не е посочена информация за изпълнените видове работа, стойностите на
договора и период на изпълнение. Не е посочен уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа, ако съответните документи относно доброто
изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат
- По б. „Г“: Не е попълнена б. „Г“ „Стандарти за осигуряване качеството и стандарти за
екологично управление“. Не е посочен уеб адрес, орган или служба, издаващи документа,
точно позоваване на документа, ако съответните документи са на разположение в
електронен формат
2.Несъответствие на информацията в част V „Намаляване броя на квалифицираните
кандидати“
- Участникът декларира, че изпълнява целите и недискриминационните критерии или
правила, които трябва да се приложат, за да се ограничи броя на кандидатите по следния
начин: Сертификат ISO 9001:2008, Сертификат ISO 14001:2004, Сертификат OHSAS
18001:2007. Тези сертификати се отнасят към стандарти за осигуряване качеството и
стандарти за екологично управление. Не са посочени сертификати или други документални
доказателства за изпълнение на целите и недискриминационните критерии или правила,
които трябва да се приложат, за да се ограничи броя на кандидатите.
Не е посочен уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на
документа, ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на
разположение в електронен формат
Участникът следва да представи ЕЕДОП /Образец № 2/ с отстранени, посочените по-горе
недостатъци.
о Е , °™ °,С,Н0 участник ..БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП“ ЕООД, кандидатстващ за ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ № 1:
Участникът е представил всички необходими документи в съответствие с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
IV. Относно участник „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, кандидатстващ за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1.
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1. Участникът е представил ЕЕДОП /Образец №2/ със следните недостатъци:
Е Е Преставената информация в част IV „Критерий за подбор“, б. „В“, относно предложения
технически ръководител, не отговаря на изискванията на възложителя, съгласно т.13.3 за обособена
Позиция №1 от документацията за участие, а именно технически ръководител със строително —
инженерно образование с мин. 5г. стаж.
1.2. Непълнота на преставената информация в част IV „Критерий за подбор“,б. „Б“ и б. „Е“.
- Не са посочени в б. „Б“, т.5: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно
позоваване на документа,, ако съответните документи са на разположение в електронен формат.
- Посоченият в б. „В“, т.2 технически ръководител е строителен техник. А съгласно
изискванията на възложителя техническият ръководител трябва да бъде със строително инженерно образование с мин. 5г. стаж, съгласно изискването в Раздел II “Изисквания към
участниците , Подраздел II. 1 “Критерии за подбор“ относно „Изисквания към техническите и за
минимални технически възможности и квалификацията на участниците“ в т. 13. 3 от
^ документацията за участие в процедурата.
- Не е попълнена б. „Г“ „Стандарти за осигуряване качеството и стандарти за екологично
управление . Не е посочен уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно
позоваване на документа, ако съответните документи са на разположение в електронен
формат.
1.3. Непълнота на представената информация в част VI „Заключителни положения“.
- Не е посочена процедурата за възлагане на обществена поръчка, кратко описание.
Участникът следва да представи ЕЕДОП /Образец № 2/ с отстранени, посочените по-горе
недостатъци.
2. Участникът е представил Списък на персонала /образец N° 2.6/ със следните недостатъци:
2.1. Посоченият технически ръководител е строителен техник. А съгласно изискванията на
възложителя техническият ръководител трябва да бъде със строително —инженерно образование с
мин. 5г. стаж.
2.2. В образеца не е попълнена графа „Професионална компетентност“ за работниците.
Участникът следва да представи Списък на персонала (Образец № 2.6). в който е посочен
технически ръководител със строително - инженерно образование с мин. 5г. стаж и с попълнена
графа „Професионална компетентност“ и за работниците, съгласно изискването в Раздел II
“Изисквания към участниците“, Подраздел П.1 “Критерии за подбор“ относно „Изисквания към
техническите и за минимални технически възможности и квалификацията на участниците“ в т.
13. 3 от документацията за участие в процедурата.
V. Относно участник „ЕДЕМ Д2” ЕООД кандидатстващ за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:
Участникът е представил Списък на персонала /образец № 2.6/ със следния недостатък: Липсва
посочване на стажа на избрания технически ръководител -строителен инженер.

Участникът следва да представи Списък на персонала (Образец № 2.61. в който е посочел
стажа на техническия ръководител —строителен инженер, който трябва да бъде с мин. 5г. стаж,
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съгласно изискването в Раздел II “Изисквания към участниците“, Подраздел II.I “Критерии за
подбор“ относно „Изисквания към техническите и за минимални технически възможности и
квалификацията на участниците“ в т. 13. 3 от документацията за участие в процедурата
На основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, комисията определя срок от 5 работни дни, считано
от датата на получаване на настоящия протокол, на участниците ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО
СЛАВЧЕВ“, „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД и „ЕДЕМ Д2” ЕООД да представят на комисията нов
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация,
съгласно посочените по-горе изисквания на комисията. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок
за получаване на оферти или заявления за участие. След изтичането на срока комисията ще
пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието
на кандидатите/участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
За констатациите в настоящия протокол участниците ще бъдат уведомени по предоставените от
тях координати за кореспонденция - факс, електронна поща и/или телефон.
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„Извършване на строително-монтажни работи - ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени в две общински детски
заведения и доставка и монтаж на абонатна станция в едно средно общообразователно училище на територията на Столична
община,
район
„Младост”
разделени
на
три
обособени
позиции:
Обособена позиция № 1: Извършване на строително-монтажни работи -топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда,
Любов“'.Обособена позиция № 2: Извършване на строително-монтажни работи -ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени и
ремонт
на
тераси
в
11
ОДЗ
„Мики
М аус“;
Обособена позиция № 3: Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и монтаж на нова и въвеждане в експлоатация на
абонатна станция в 131 СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“
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София 1712, ул.’’Свето Преображение” 1
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УТВЪРЖ ДАВАМ !
ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ
КМЕТ НА РАЙОН МЛАДОСТ:

/Д-р
П Р О Т О К О Л №2 .

се.

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РМЛ 16-РД92 -11 /08.()^203&1дт13.а1!тЬвед № РМЛ16
- РД92 - 13/16.08.2016г.
'Ч А С О В А
Днес, 17 август 2016 година
Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВЕЛИНА ЛИЧЕВА АДЕЛИНА ЛУКАРСКА - началник отдел „РКТД”;

юрисконсулт в отдел „АИПО”, заместваща

ЧЛЕНОВЕ: 1. ИНЖ. ДИМИТЪР СТОИЛОВ - началник отдел „НКС“ в район „Младост”, с
виеше образование, специалност промишлено и гражданско строителство-конструкции, с
квалификация строителен инженер;
2. ИНЖ. РАДКА УЗУНОВА - ст. експерт отдел „ИКС” с виеше образование,
специалност промишлено и гражданско строителство, с квалификация строителен инженер,
заместваща БОЙКО СЕКИРАНОВ - представител на Съвета за управление на
специализирания общински приватизационен фонд;
3. ИНЖ. ЕЛЕНА ФИЛИПОВА - гл. експерт в отдел „ИКС” с виеше образование:
магистър по специалност промишлено и гражданско строителство, с квалификация инженер
магистър;
4. ВАНЯ ДИЛКОВА - гл. счетоводител на СО - район „Младост”;
5. ЙОАН АНДРЕЕВ - ст. юрисконсулт в СО-район „Младост”
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„ Извършване на строително-монтажни работи - ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени в две общински детски
заведения и доставка и монтаж на абонатна станция в едно средно общообразователно училище на територията на Столична
община,
район
,, Младост
разделени
на
три
обособени
позиции:
Обособена позиция Ns 1: Извършване на строително-монтажни работи -топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда,
Любов"-.Обособена позиция Ns 2: Извършване на строително-монтажни работи -ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени и
ремонт
на
тераси
в
11
ОДЗ
„Мики
Маус“;
Обособена позиция Ns 3: Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и монтаж на нова и въвеждане в експлоатация на
абонатна станция в 131 СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“

6. ИНЖ. СНЕЖАНА ВЪЛКАДИНОВА - началник отдел „ИБЕ”, заместваща ИНЖ.
ЗАРА ПЕТРОВА - гл. експерт в дирекция „ЖОСТЕЕ” на Столична община, с виеше образование,
квалификация строителен инженер;
7. ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА-ШОПОВА —гл. експерт „Ремонт и материална база”
в дирекция „Образование” на Столична община, с виеше образование, строителен инженер;
8. ИНЖ. ИВАН ПОПОВ - външен експерт, с виеше образование, строителен инженер,
след изтичането на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП се събра да разгледа допълнително
предствените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и след което да разгледа и оцени
техническите предложения от офертите на допуснатите участници относно критериите, различни от
тези, съдържащи се в ценовите предложения, за участие в процедура на публично състезание с
предмет:
„Извършване на строително-монтажни работи —ремонт на покрив, топлоизолация на
външни стени в две общински детски заведения и доставка и монтаж на абонатна станция в
едно средно общообразователно училище на територията на Столична община, район
„Младост”
разделени
на
три
обособени
позиции:
Обособена позиция № 1: Извършване на строително-монтажни работи -топлоизолация на
външни
стени
в
188
ОДЗ
„Вяра,
Надежда,
Любов“;
Обособена позиция № 2: Извършване на строително-монтажни работи -ремонт на покрив,
топлоизолация на външни стени и ремонт на тераси в 11 ОДЗ „Мики М аус“;
Обособена позиция № 3: Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и монтаж на
нова и въвеждане в експлоатация на абонатна станция в 131 СОУ „Климент Аркадиевич
Тимирязев“
Комисията започна своята работа в 1 Е00 часа.
Поради излизане в отпуск по болест председателят на комисията - Аделина Лукарска началник отдел „РКТД - се замества от резервния председател Ивелина Личева — юрисконсулт в
отдел „АИЕЮ . Поради ползване на годишни отпуски, редовните членове на комисията Бойко
Секиранов —представител на Съвета за управление на специализирания общински приватизационен
фонд и Зара Петрова - гл. експерт в дирекция „ЖОСТЕЕ” на Столична община, не можаха да
присъстват на заседанието и същите бяха заместени съответно от: инж. Радка Узунова - ст. експерт
отдел ,,ИКС’ и инж. Снежана Вълкадинова - началник отдел „ИБЕ”.
Резервният председател - Ивелина Личева, резервните членове - инж. Радка Узунова и инж.
Снежана Вълкадинова, и редовният член инж. Мария Димитрова-Шопова, която за пътви път взима
участие в работата на комисията, подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във вр с чл 51 ал 8 и
ал. 13 от ППЗОП.
I.
Комисията констатира, че в законоустановения срок, посочен в Протокол № 1 с per. №
РМЛ16 —РД92 —12/09.08.2016г. /съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП/ —в срок 5 /пет/ работни дни от
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„ Извършване на строително-монтажни работи - ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени в две общински детски
заведения и доставка и монтаж на абонатна станция в едно средно общообразователно училище на територията на Столична
община,
район
„Младост”
разделени
на
три
обособени
позиции:
Обособена позиция № 1: Извършване на строително-монтажни работи -топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда,
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ремонт
на
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11
ОДЗ
„Мики
Маус
Обособена позиция № 3: Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и монтаж на нова и въвеждане в експлоатация на
абонатна станция в 131 СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“

получаването на протокола, а именно до 17:00 ч на 16.08.2016г., са постъпили допълнителни
документи за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията, от
следните участници:
1. „ЕДЕМ Д2” ЕООД, ЕИК 131176905, със седалище и адрес на управление: гр. София , с.
„Герман”, ул. „Манастирска воденица” № 8, представлявано от Димитър Петров Бръндевуправител, допълнително представил документи, получени в деловодството на район
„Младост” на 11.08.2016 г. в 09:30 ч., с вх. № Към РМЛ16 - ТД26 - 1231 - [1]/11.08.2016 за
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2;
2. ЕТ „АС - СТРОЙ — ЯНКО СЛАВЧЕВ“, ЕИК 131204831, със седалище и адрес на
управление: гр. Самоков 2000, ул. Христо Максимов № 29, представляван от Янко Щерьов
Славчев, допълнително представил документи, получени в деловодството на район
„Младост” на 15.08.2016 г. в 14:20 ч., с вх. № Към РМЛ16 - ТД26 - 1223 - [ 1]/15.08.2016 за
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2.

II.
Комисията започна да разглежда допълнително представените документи
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Извършване на строително-монтажни работи -ремонт на
покрив, топлоизолация на външни стени и ремонт на тераси в 11 ОДЗ „Мики М аус“ и
констатира:
II. 1. Участникът „ЕДЕМ Д2” ЕООД допълнително е представил следния документ, получен в
деловодството на район „Младост” на 11.08.2016 г. с вх. № Към РМЛ16 - Т Д 2 6 - 1231 - [1]/11.08.2016:
-Списък на персонала (Образец № 2.6), в който е посочено, че предлаганият технически
ръководител Стефан Христов е с придобито виеше инженерно образование, съгласно диплома от
1988г. и има сключен Трудов договор с „ЕДЕМ Д2” № 130/12.08.2009г., доказващ над 7 години
стаж на техническия ръководител — строителен инженер, който отговаря на минимално
обявените изисквания за професионален стаж съгласно изискването в Раздел II “Изисквания към
участниците“, Подраздел II. 1 “Критерии за подбор“ относно „Изисквания към техническите и за
минимални технически възможности и квалификацията на участниците“ в т. 13. 3 от
документацията за участие в процедурата.
Считаме, че допълнително приложеният от „ЕДЕМ Д2” ЕООД документ отговаря на
допълнително изискания такъв с Протокол № 1 с per. РМЛ16 - РД92 - 12/09.08.2016г., поради
което Комисията приема, че участникът е представил всички изисквани документи за
допустимост на офертата в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя в документацията за участие за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №
2, съгласно указанията за подготовка на оферта за участие в публичното състезание.
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Обособена позиция № 3: Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и монтаж на нова и въвеждане в експлоатация на
абонатна станция в 131 СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“

II. 2. Участникът ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“ допълнително е представил следния
документ, получен в деловодството на район „Младост” на 15.08.2016 г. с вх. № Към РМЛ16 - ТД26 1223 - [1]/15.08.2016г.:
II. 2. 1. ЕЕДОП /Образец № 2/ с отстранени, посочените в Протокол № 1 с per. РМЛ16 РД92 - 12/09.08.2016г. недостатъци, а именно:
- Преставена е информация в част IV „Критерий за подбор“, както следва:
-

По б. „А“ - посочени са уеб адреси на търговския регистър и професионалния
регистър, където е вписан икономическият оператор, а именно:
https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/ActiveCondition.ra7guicN2el Idbbec64f41cd967f
Ь95Ь06056276 и http://register.ksb.bg/spravki.php;

-

По б. „Б” - участникът не е посочил интернет адрес с публикувани данни за оборота, тъй
като фирмата е едноличен търговец и не е задължен да публикува данни за оборота, е •
представил копия на ГФО за сведение.

-

По б. „В” - участникът е посочил изпълнените договори за строителство през последните
пет години, като е дал информация за възложителите, видовете работа, стойностите на
договорите и периода на изпълнението им. Участникът не е посочил уеб адрес, орган или
служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, което следва да бъде
посочено само, ако съответните документи са на разположение в електронен формат.

- По б. „Г “ „Стандарти за осигуряване качеството и стандарти за екологично
управление“- участникът коректно е посочил Сертификат ISO 9001:2008, Сертификат ISO
14001:2004, Сертификат ISO 18001:2007, които се отнасят към стандарти за осигуряване
качеството и стандарти за екологично управление. Не е посочен уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на документа, което следва да бъде посочено само, ако
съответните документи са на разположение в електронен формат.
'
- По част V. „Намаляване броя на квалифицираните кандидати“ - участникът не посочва
сертификати или други документални доказателства за изпълнение на целите и
недискриминационните критерии или правила, които трябва да се приложат, за да се ограничи
броя на кандидатите.
Считаме, че допълнително приложеният от ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“
ЕЕДОП отговаря на допълнително изискания такъв с Протокол № 1 с per. РМЛ16 - РД92 12/09.08.2016г., поради което Комисията приема, че участникът е представил всички изисквани
документи за допустимост на офертата в съответствие с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие за ОБОСОБЕНА
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ПОЗИЦИЯ № 2, съгласно указанията за подготовка на оферта за участие в публичното
състезание.
III.
Комисията констатира, че в законоустановения срок, посочен в Протокол № 1 с per. №
РМЛ16 - РД92 - 12/09.08.2016г. /съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП/ -5 /пет/ работни дни от
получаването на протокола, а именно до 17:00 ч на 16.08.2016г., участникът „ИНТЕРХОЛД“
ЕООД, кандидатстващ за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, не е представил допълително
изисканите документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, поради което комисията приема,
че неговата оферта не е в съответствие с критериите за подбор, обявени от възложителя в
документацията за участие и на основание чл. 107, ал. 1, т. 1 от ЗОИ предлага на възложителя, да
отстрани участника от по-нататъшно участие в процедурата за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
„Извършване на строително-монтажни работи -топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ
„Вяра, Надежда, Любов“.
Предвид гореизложеното на основание чл. 56, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 от ППЗОП комисията
няма да разглежда техническото предложение и ценовото предложение на участника
„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД.
IV.
Въз основа на така направените фактически констатции на комисията допуснатите
участници в по-нататъшно участие в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя са, както следва:
IV. 1. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Извършване на строително-монтажни работи топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов“:
„БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП“ ЕООД.
IV.2. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Извършване на строително-монтажни работи ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени и ремонт на тераси в 11 ОДЗ „Мики Маус“:
-

„НИКМАР КЪНСТРАКШАН“ ЕООД;
ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“;
„ЕДЕМ Д2“ ЕООД.

V. Комисията пристъпи към оценяване на техническите предложения от офертите на
допуснатите учасници относно критериите, различни от тези, съдържащи се в ценовите
предложения.
VI. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатия за
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 участник - „БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП“ ЕООД. След като
комисията установи, че техническата оферта на участника е подготвена и представена в
съответствие с изиксванията на документацията за участие в процедурата и техническите
спецификации, комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение на участника:
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1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П1 (МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖНИ 10 точки)

Участникът „БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП“ ЕООД предлага срок за изпълнение 30
календарни дни.

Съгласно формулата за оценка по показателя „Срок за изпълнение“, отразена в
Приложение № 2:
П1= 30/30x10 = 1x10 = 10 точки.
Участникът „БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД получава по показателя „СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П1 - максимален брой точки - 10 точки.
2. По Показател „ТЕХНИЧЕСКО
ВЪЗМОЖНИ40 ТОЧКИ):

ПРЕДЛОЖЕНИЕ”

-

П2-

(МАКСИМАЛНО

Участникът е представил концепция за изпълнение, включваща обхват на дейностите, описание
на отделните етапи на изпълнение, описание на видовете СМР и тяхната последователност,
организация и подход за изпълнение и управление.
Предложението съдържа подробна обосновка за избраната организация, методология и
етапност на изпълнение на обекта, описание на технологичната последователност за изпълнение на
строително-монтажните работи, мерки и изисквания за осигуряване на качеството на изпълнение.
Подробно са описани отделните етапи на изпълнениена СМР в организационно отношение и
със съответните обезопасителни мерки и технологията на изпълнение., организацията за доставка
на материалите, както и мерките и изискванията за осигуряване на качеството на изпълнение и
системата за поетапен и текущ контрол, мерките за опазване на околната среда и управление на
отпадъците.
Изготвена е програма за управление на риска и оценка за вероятността и въздействието на
рискови фактори, като са отчетени съответните категории рискове при изпълнение и са предвидени
мерки за недопускане, предотвратяване и намаляване на риска.
Приложен е линеен график и диаграма на работната ръка. В графика са отразени всички видове
дейности и работи по количествено-стойностната сметка, времетраенете на всяка една от тях,
технологичната последователност и взимосвързаност между отделните работи. Отразено е и
необходимото време за подготовка и демобилизация на строителната площадка. Диаграмата на
работната ръка съответства напълно на приложения график.
2.1. От така представената концепция за изпълнение на поръчката на участника
комисията констатира следното:
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„Извършване на строително-монтажни работи —ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени в две общински детски
заведения и доставка и монтаж на абонатна станция в едно средно общообразователно училище на територията на Столична
община,
район
„Младост"
разделени
на
три
обособени
позиции:
Обособена позиция № 1: Извършване на строително-монтажни работи -топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда,
Любов“;Обособена позиция № 2: Извършване на строително-монтажни работи -ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени и
ремонт
на
тераси
в
11
ОДЗ
„Мики
М аус“;
Обособена позиция Ne 3: Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и монтаж на нова и въвеждане в експлоатация на
абонатна станция в 131 СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“

- Участникът последователно и детайлно е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката.
- Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си
предложение видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с
изискванията на техническите спецификации,
в оптимална комбинация с предвидените за
използване технически и човешки ресурси;
.
- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на
технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните
сертификати/декларации за съответствие, приложени към техническата оферта.
- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение
на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната
ръка.
2.2. Вследствие на така направените фактически констатации и в съответсетвие с
Приложение № 2 от документацията комисията оцени участника „БУЛИНВЕСТСТРОЙ
ГРУП“ ЕООД по показател П2 - техническо предложение - с максималния брой точки - 40
точки.
З.Общо полученият резултат от оценяването на показателите, различни от ценовото
предложение, за участника „БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП“ ЕООД е П1+П2= 10 + 40= 50 точки

VII.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите
за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 участници. След като установи, че техническите им оферти
са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в
процедурата и техническите спецификации, комисията пристъпи към оценяване на
техническите предложения на участниците.
Комисията констатира, че участниците предлагат следните срокове за изпълнение на
обособената позиция, както следва:
1. „НИКМАР КЪНСТРАКШАН“ ЕООД - 50 календарни дни;
2. ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“ - 33 календарни дни;
3. „ЕДЕМ Д2“ ЕООД - 70 календарни дни.
Съгласно писмено становище с наш вх. № към РМЛ16-ДИ04-228-[1]/18.07.2016г и с изх. № 0800-25/13.07.2016г. от Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки относно
приложното поле на чл. 72 от ЗОП и на основание чл. 72, ал. 1-5, показателят „срок- за
изпълнение“ не попада в обхвата на чл. 72 от ЗОП и комисията не следва да прави преценка
дали някое от предложенията е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите
предложения.
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Извършване на строително-монтажни работи —ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени в две общински детски
заведения и доставка и монтаж на абонатна станция в едно средно общообразователно училище на територията на Столична
община,
район
„Младост”
разделени
на
три
обособени
позиции:
Обособена позиция № 1: Извършване на строително-монтажни работи -топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда,
Любов“:Обособена позиция Ns 2: Извършване на строително-монтажни работи -ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени и
ремонт
на
тераси
в
11
ОДЗ
„Мики
Маус ,
Обособена позиция № 3: Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и монтаж на нова и въвеждане в експлоатация на
абонатна станция в 131 СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев"

И пристъпи към оценяването, както следва:
VII. 1. „НИКМАР КЪНСТРАКШАН“ ЕООД:
1. По Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П1 (МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖНИ 10
точки)
Участникът предлага срок за изпълнение 50 календарни дни.
Съгласно формулата за оценка по показателя „Срок за изпълнение“, отразена в
Приложение № 2:

П1= 33/50x10 = 0,66x10 = 6,6 точки.

Участникът „НИКМАР КЪНСТРАКШАН“ ЕООД получава по показателя „СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П1 - 6,6 точки.
2. Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” - П2- (МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖНИ 40
ТОЧКИ)
В обяснителната записка към техническото предложение за изпълнение на поръчката са
описани видовете СМР и последователност на тяхното изпълнение, в съответсвие с изискванията
на техническата спецификация. Предложението за зпълнение на строителство не съответства на
спецификата на обекта предмет на поръчката, а се отнася за ново строитество. Участникът е
предвидил време за изпълнение на дейности, които не се отнасят за предмета на поръчката, а
именно: откриване на строителната площадка, подписване на акт обр.15 и съгласувателни дейности
с консултант и общинска администрация, за полуаване на разрешителни и съгласувателни
документи.
Предвидени са мерки за контрол на качеството на доставяните материали, контрол по време на
строителния процес и съответните отговорности на ръководния и изпълнителски персонал при
извършване на дейностите и постигане на по-качествен краен продукт.
Предвидени са и мерки и изисквания за осигуряване на безопастност и здраве при
изпълняваните видове работи, опазване на околната среда и управление на отпадъците.
В предствения линеен график са отразени всички видове дейности и работи по количественостойностната сметка, времетраенете на всяка една от тях и технологичната последователност.
Началната и крайна дата за изпълнение на СМР маркирани като откриване на строителната
площадка и подписване на акт обр. 15.
От така представената концепция за изпълнение на поръчката на участника,
комисията констатира следното:
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„ Извършване на строително-монтажни работи - ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени в две общински детски
заведения и доставка и монтаж на абонатна станция в едно средно общообразователно училище на територията на Столична
община,
район
„Младост"
разделени
на
три
обособени
позиции:
Обособена позиция № 1: Извършване на строително-монтажни работи -топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „ Вяра, Надежда,
Любов , Обособена позиция № 2: Извършване на строително-монтажни работи -ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени и
ремонт
на
тераси
в
11
ОДЗ
„Мики
Маус":
Обособена позиция № 3: Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и монтаж на нова и въвеждане в експлоатация на
абонатна станция в 131 СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“
•

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии не са приложими
към предмета на поръчката и съдържат частични несъответствия. Участникът е предвидил
време, заложено в линейния график и дейности, които не се отнасят за обекта - предмет на
поръчката, а за ново строителство: откриване на строителната площадка, подписване на акт обр.15
и съгласувателни дейности с консултант и общинска администрация, за получаване на
разрешителни и съгласувателни документи.
Вследствие на така направените фактически констатации и в съответсетвие с
Приложение № 2 от документацията комисията оцени участника „НИКМАР
КЪНСТРАКШАН“ ЕООД по показател П2 - техническо предложение - с 20 точки.
З.Общо полученият резултат от оценяването на показателите, различни от ценовото
предложение, за участника „НИКМАР КЪНСТРАКШАН“ ЕООД е П1+П2= 6,6 + 20= 26.6 точки.
VH.2. ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“:
1. По Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П1 (МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖНИ 10
точки)
Участникът предлага срок за изпълнение 33 календарни дни.
Съгласно формулата за оценка по показателя „Срок за изпълнение“, отразена в
Приложение № 2:
П1= 33/33x10 = 1x10

10 точки.

Участникът ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“ получава по показателя „СРОК ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П1 - максимален брой точки - 10 точки.
1

Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” - П2- (МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖНИ
ТОЧКИ)
'

Участникът е представил линеен график и диаграма на работната ръка, работна програма,
включваща: организация на площадката, описание на видовете строително-монтажни работи, етапи
и хронология, технология на изпълнение на основните видове СМР, съгласно изискванията на
възложителя, организационна структура на персонала, управление на отпадъците, система за
контрол на качеството, анализ на риска, мерки за спазване на правилата за безопасни условия на
труд, мерки и изисквания за основните изисквания за пожарна безопастност на обектите.
В предствения линеен график са отразени всички видове дейности и работи по количественостойностната сметка, времетраенете на всяка една от тях, но етапносгга и технологичната
последователност между отделните работи не е спазена- полагането на покривна хидроизолация с
посипка е предвидено да се изпълни след доставката и монтажа на обшивки по бордове.
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„ Извършване на строително-монтажни работи - ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени в две общински детски
заведения и доставка и монтаж на абонатна станция в едно средно общообразователно училище на територията на Столична
община,
район
„Младост"
разделени
на
три
обособени
позиции:
Обособена позиция № 1: Извършване на строително-монтажни работи - топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда,
Любов".Обособена позиция № 2: Извършване на строително-монтажни работи -ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени и
ремонт
на
тераси
в
11
ОДЗ
„Мики
Маус";
Обособена позиция № 3: Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и монтаж на нова и въвеждане в експлоатация на
абонатна станция в 131 СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев “

Представената работна програма за изпълнение на строителство не съответства на спецификата
на обекта предмет на поръчката, а се отнася за ново строитество. Участникът предвижда да съставя
всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 и обекта да бъде
въведен в експлоатация съгласно чл. 176, 177 и 178 от ЗУТ. Преди започване на работата предлага
да бъдат направени допълнителни замервания за да се увери участника в точността на проектните
коти. Предвидено е да бъде открита строителна площадка и уведомени съответно Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда” и ДНСК.
Представен е анализ на риска.
От така представената концепция за изпълнение на поръчката на участника,
комисията констатира следното:
- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии не са приложими към
предмета на поръчката и съдържат частични несъответствия. Участникът предвижда дейности,
които не се отнасят до обекта предмет на поръчката и засягат ново строителство, а именно
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 и обекта да
бъде въведен в експлоатация съгласно чл. 176, 177 и 178 от ЗУТ. Преди започване на работата
предлага да бъдат направени допълнителни замервания, за да се увери участникът в точността на
проектните коти. Предвидено е да бъде открита строителна площадка и уведомени съответно
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и ДНСК.

Вследствие на така направените фактически констатации и в съответсетвие с Приложение №
2 от документацията комисията оцени участника ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“ по
показател П2 - техническо предложение - 20 точки.
З.Общо полученият резултат от оценяването на показателите, различни от ценовото
предложение, за участника ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“е П1+П2= 10 + 20= 30 точки

VII.3. „ЕДЕМ Д2“ ЕООД:
1. По Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П1 (МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖНИ 10 точки)
Участникът предлага срок за изпълнение 70 календарни дни.
Съгласно формулата за оценка по показателя „Срок за изпълнение“, отразена в Приложение №
2:
П1= 33/70x10 = 0,47x10 = 4,7 точки.
Участникът „ЕДЕМ Д2“ ЕООД получава по показателя „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П1
- 4,7 точки.

„Извършване на строително-монтажни работи - ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени в две общински детски
заведения и доставка и монтаж на абонатна станция в едно средно общообразователно училище на територията на Столична
община,
район
„Младост”
разделени
на
три
обособени
позиции:
Обособена позиция № 1: Извършване на строително-монтажни работи -топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда,
Любов”.Обособена позиция № 2: Извършване на строително-монтажни работи -ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени и
ремонт
на
тераси
в
11
ОДЗ
„Мики
Маус
Обособена позиция № 3: Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и монтаж на нова и въвеждане в експлоатация на
абонатна станция в 131 СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“

2,Показател
ТОЧКИ)

„ТЕХНИЧЕСКО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ” -

П2- (МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖНИ

Участникът е предствил линеен график, мрежови график в линеен вид, мрежови график и
диаграма на работната ръка. Графикът отразява всички видове дейности и работи по количественостойностната сметка, времетраенете на всяка една от тях, технологичната последователност и
взимосвързаност между отделните работи. Диаграма на работната ръка съответства напълно на
приложените графици.
Предложението за изпълнение на поръчката на участника съдържа описание на видовете СМР,
тяхната последователнот на изпълнение, организация и подход за изпълнение, индентификация на
критичните за качеството и навременното изпълнение точки и мерки за тяхното предотвратяване,
вкл. индентифициране на евентуални рискове.
Подробно е описана организацията и подхода за изпълнение и е приложена диаграма на
процесите.Описани за правила за изпълнение и съответните отговорности на ръководния и
изпълнителски персонал при извършване на дейностите.
Представени са мерки и изисквания за осигуряване на безопастност и здраве при извършване на
СМР, включително местата със специфични рискове.
Представени са и мерки и изисквания за осигуряване на качеството при изпълнение на видивете
СМР в отделните етапи. Подробно са описани изискванията към изпълнението и влаганите
материали на предвидените видове работи.
От така представената концепция за изпълнение на поръчката на участника
комисията констатира следното:
- Участникът последователно и детайлно е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката;
- Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си
предложение видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с
изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за
използване технически и човешки ресурси;
- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на
технологичните изисквания към предложените видове материали, придружени със съответните
сертификати/декларации за съответствие, приложени към техническата оферта;
- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение
на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната
ръка;
Вследствие на така направените фактически констатации и в съответсетвие с
Приложение № 2 от документацията комисията оцени участника „ЕДЕМ Д2“ ЕООД по
показател П2 - техническо предложение - с максималния брой точки - 40 точки.
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„ Извършване на строително-монтажни работи - ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени в две общински детски
заведения и доставка и монтаж на абонатна станция в едно средно общообразователно училище на територията на Столична
община,
район
„Младост”
разделени
на
три
обособени
позиции:
Обособена позиция № 1: Извършване на строително-монтажни работи -топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда,
Любов“.Обособена позиция № 2: Извършване на строително-монтажни работи -ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени и
ремонт
на
тераси
в
11
ОДЗ
„Мики
Маус“;
Обособена позиция Ns 3: Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и монтаж на нова и въвеждане в експлоатация на
абонатна станция в 131 СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев“

З.Общо полученият резултат от оценяването на показателите, различни от ценовото
предложение, за участника „ЕДЕМ Д2“ ЕООД е П1+П2= 4,7 + 40= 44,7 точки
.

VIII.
След направените констатции комисията обявява крайните резултати от
оценяването на офертите относно критериите, различни от ценовите предложения и
съдържащи се в техническите оферти:
-

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Извършване на строително-монтажни работи топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов“:
УЧАСТНИК
ПОКАЗАТЕЛ ПОКАЗАТЕЛ ПОКАЗАТЕЛ
П1 - „Срок за П2
- П1+П2
изпълнение“
„Техническо
предложение“
„БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП“ ЕООД 10 точки
40 точки
50 точки

-

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Извършване на строително-монтажни работи ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени и ремонт на тераси в 11 ОДЗ
„Мики М аус“:

УЧАСТНИК

„НИКМАР
КЪНСТРАКШАН“
ЕООД;
ЕТ „АС - СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ“;
„ЕДЕМ Д2“ ЕООД

ПОКАЗАТЕЛ П1 „Срок за изпълнение“
6,6 точки

ПОКАЗАТЕЛ
„Техническо
предложение“
20 точки

П2

-

10 точки

20 точки

30 точки

4,7 точки

40 точки

44,7 точки

ПОКАЗАТЕЛ П1+П2

26,6 точки

IX.
Комисията приема, че е налице основание за насрочване на публично заседание за
отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници, което ще се състои на 22.08.2016
г. /понеделник/ от 10:00 часа в заседателната зала на СО-район “Младост”, на трети етаж, ул.
“Свето Преображение” № 1.
Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,
както и представители на средствата за масово осведомяване.
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„ Извършване на строително-монтажни работи - ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени в две общински детски
заведения и доставка и монтаж на абонатна станция в едно средно общообразователно училище на територията на Столична
община,
район
„Младост"
разделени
на
три
обособени
позиции:
Обособена позиция № 1: Извършване на строително-монтажни работи -топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда,
Любов“. Обособена позиция № 2: Извършване на строително-монтажни работи -ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени и
ремонт
на
тераси
в
11
ОДЗ
„Мики
Маус ,
Обособена позиция № 3: Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и монтаж на нова и въвеждане в експлоатация на
абонатна станция в 131 СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев

На основание 57, ал. 3 от ППЗОП съобщението за дата, мястото и часа на отваряне на ценовите
оферти следва да се публикува на профила на купувача най-малко два работни дни преди насрочената
дата, т.е. следва да бъде публикувано най-късно на 17.08.2015г. /сряда/.
Настоящият протокол е съставен на 17.08.2016г. в 15:00 ч.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ИВЕЛИНА ЛИЧЕВА

13

„Извършване на ст роит елно-монт аж ни работ и - ремонт на покрив, т оплоизолация на външ ни стени в две
общински детски заведения и дост авка и монт аж на абонатна станция в едно средно общ ообразователно
училищ е на т ерит орият а на Ст олична община, район „М ладост " разделени на три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: И звърш ване на ст роит елно-монт аж ни работ и -т оплоизолация на външ ни стени в
188 ОДЗ „Вяра, Надеж да, Л ю бов"; Обособена позиция № 2: Извърш ване на строит елно-монт аж ни
работ и -ремонт на покрив, т оплоизолация на външ ни стени и рем онт на т ераси в 11 ОДЗ „Мики М а у с “;
Обособена позгщия № 3: Проектиране, демонт аж на съществуваща, изработ ка и монт аж на нова и
въвеж дане в експлоат ация на абонат на станция в 131 С О У „Климент Аркадиевич Тим ирязев“

СТОЛИЧНА
Р А Й О Н

ОБЩИНА

“М Л А Д О С Т ”

София 1712, ул.’’Свето Преображение” 1
факс (+359 2) 877 20 38, тел. (+359 2) 974 62 30
www.so-mladost.com

УТВЪРЖДАВАМ!
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ВрИД КМЕТ НА РАЙОН „МЛАД

„,

ПРОТОКОЛ № 3

„
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г

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РМД 16-РД92 —11/08.08.2016г. и
Заповед №. Р М Л 1 6 -Р Д 9 2 - 13/16.08.2016г.
Днес, 22 август 2016 година,
Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АДЕЛИНА ЛУКАРСКА - секретар на район „Младост“ и началник
отдел „РКТД”;
ЧЛЕНОВЕ: 1. ИНЖ. ДИМИТЪР СТОИЛОВ - началник отдел „ИКС“ в район
„Младост”, с виеше образование, специалност промишлено и гражданско строителствоконструкции, с квалификация строителен инженер;
2. РУМЕН ТОШКОВ - началник отдел „ФСДЧР”, заместващ БОЙКО
СЕКИРАНОВ - представител на Съвета за управление на специализирания общински
приватизационен фонд;
3. ИНЖ. ЕЛЕНА ФИЛИПОВА - гл. експерт в отдел „ИКС” с виеше
образование: магистър по специалност промишлено и гражданско строителство, с
квалификация инженер магистър;
4. ВАНЯ ДИЛКОВА - гл. счетоводител на СО - район „Младост”;
5. ЙОАН АНДРЕЕВ - ст. юрисконсулт в СО-район „Младост”

„ Извършване на ст роит елно-монт аж ни работ и - ремонт на покрив, топлоизолация на външ ни стени в две
общински дет ски заведения и дост авка и монт аж на абонат на станция в едно средно общ ообразователно
училищ е на т ерит орият а на Столична община, район „ М ладост ” разделени на три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: И звърш ване на строит елно-монт аж ни работ и - т оплоизолация на външ ни стени в
188 ОДЗ „Вяра, Надеж да, Л ю бов"; Обособена позиция № 2: Извършване на строит елно-монт аж ни
работ и -ремонт на покрив, т оплоизолация на външни стени и рем онт на т ераси в 11 ОДЗ „М ики М а ус“;
Обособена позиция № 3: Проектиране, демонт аж на съществуваща, изработ ка и монт аж на нова и
въвеж дане в експлоат ация на абонат на ст анция в 131 СО У „Климент Аркадиевич Тимирязев"

6. ИВЕЛИНА ЛИЧЕВА - юрисконсулт в отдел „АИПО”, заместваща ИНЖ.
ЗАРА ПЕТРОВА - гл. експерт в дирекция „ЖОСТЕЕ” на Столична община, с виеше
образование, квалификация строителен инженер;
7. ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА-ШОПОВА - гл. експерт „Ремонт и
материална база” в дирекция „Образование” на Столична община, с виеше образование,
строителен инженер;
8. ИНЖ. ИВАН ПОПОВ - външен експерт, с виеше образование,
строителен инженер,
се събра, за да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите
участници, като преди това оповести резултатите от оценяването на допуснатите оферти
по критериите, различни от цената; след което да класира участниците в процедура по
публично състезание с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени в две общински детски заведения и
доставка и монтаж на абонатна станция в едно средно общообразователно училище на
територията на Столична община, район „Младост” разделени на три обособени
позиции: Обособена позиция № 1: Извършване на строително-монтажни работи топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда, Л ю бов”; Обособена позиция
№ 2: Извършване на строително-монтажни работи -ремонт на покрив, топлоизолация
на външни стени и ремонт на тераси в 11 ОДЗ „Мики М аус”; Обособена позиция № 3:
Проектиране, демонтаж на съществуваща, изработка и монтаж на нова и въвеждане в
експлоатация на абонатна станция в 131 СОУ „Климент Аркадиевич Тимирязев”.
Комисията започна своята работа в 10:00 часа, като на заседанието не се явиха
представители на участниците. Поради ползване на годишен отпуск - редовните членове
на комисията Бойко Секиранов и инж. Зара Петрова се заместват от резервните членове на
комисията съответно Румен Тошков - началник отдел „ФСДЧР“ и Ивелина Личева юрисконсулт.
Председателят на комисията - Аделина Лукарска - която за пътви път взима
участие в работата на комисията, след като се запозна със списъка на участниците,
подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във вр. с чл.51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП.
I.
Комисията оповести резултатите от оценяването на допуснатите офертите
по показателите, различни от цената и съдържащи се в техническите оферти на
участниците, съгласно съдържанието на Протокол № 2 с per. № РМЛ16 - РД92 14/17.08.2016г. от дейността на комисията, както следва:

„Извършване на ст роит елно-монт аж ни работ и - рем онт на покрив, топлоизолация на външ ни стени в две
общински дет ски заведения и дост авка и монт аж на абонат на станция в едно средно общ ообразователно
училищ е на т ерит орият а на Ст олична община, район „ М ладост ” разделени на т ри обособени позиции:
Обособена позиция № 1: И звърш ване на ст роит елно-монт аж ни работ и -т оплоизолация на външ ни стени в
188 ОДЗ „Вяра, Надеж да, Л ю б о в ”; Обособена позиция № 2: Извършване на строит елно-монт аж ни
работ и -ремонт на покрив, т оплоизолация на външни стени и рем онт на т ераси e l l ОДЗ „ М ики М а ус“;
Обособена позиция № 3: Проектиране, демонт аж на съществуваща, изработ ка и монт аж на нова и
въвеж дане в експлоат ация на абонат на станция в 131 СО У „Климент А ркадиевич Т им ирязев“

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1; „Извършване на строителномонтажни работи -топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда,
Любов“:
УЧАСТНИК

ПОКАЗАТЕЛ ПОКАЗАТЕЛ
П1 - „Срок за П2
изпълнение“
„ Техническо
предложение“
„БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП“ 10 точки
40 точки
ЕООД

ПОКАЗАТЕЛ
П1+П2

50 точки

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Извършване на строителномонтажни работи -ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени и ремонт на
тераси в 11 ОДЗ „Мики М аус“:
УЧАСТНИК

„НИКМАР
КЪНСТРАКШАН“
ЕООД;
ЕТ „АС - СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ“;
„ЕДЕМ Д2“ ЕООД

ПОКАЗАТЕЛ П1 - ПОКАЗАТЕЛ П2 „Срок
за „Техническо
изпълнение“
предложение“
6,6 точки
20 точки

26,6 точки

10 точки

20 точки

30 точки

4,7 точки

40 точки

44,7 точки

ПОКАЗАТЕЛ
П1+П2

II.
След това комисията отвори ценовите предложения на допуснатите
участници по реда на постъпването им, като при отварянето им оповести
предлаганите цени, както следва :
Н.1. Участникът „НИКМАР КЪНСТРАКШАН“ ЕООД, кандидатстващ за
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2, предлага обща цена за изпълнение на поръчката в
размер на:
-

207 056, 69 лв. /двеста и седем хиляди, петдесет и шест лева и шестдесет и
девет стотинки/ без вкл. ДДС и
248 468, 03 лв. /двеста четиредесет и осем хиляди, четиристотин шестдесет
и осем лева и три стотинки/ с вкл. ДДС.

„ Извършване на ст роит елно-монт аж ни работ и —ремонт на покрив, топлоизолация на външ ни стени в две
общински детски заведения и дост авка и монт аж на абонат на станция в едно средно общ ообразователно
училищ е на т ерит орият а на Столична община, район „М ладост " разделени на три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: И звърш ване на ст роит елно-монт аж ни работ и -т оплоизолация на външ ни стени в
188 ОДЗ „Вяра, Надеж да, Л ю б о в “; О бособена позиция № 2: Извърш ване на строит елно-монт аж ни
работ и -ремонт на покрив, т оплоизолация на външни стени и рем онт на т ераси в 11 ОДЗ „ М ики Маус
Обособена позиция № 3: Проектиране, демонт аж на съществуваща, изработ ка и монт аж на нова и
въвеж дане в експлоат ация на абонат на станция в 131 СО У „Климент Аркадиевич Тим ирязев“

II.2. Участникът ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“, кандидатстващ за
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2, предлага обща цена за изпълнение на поръчката ш
размер на:
-

203 090,05 лв. /двеста и три хиляди, деветдесет лева и пет стотинки/ без вкл.
ДДС и

-

243 708, 06 лв. /двеста четиредесет и три хиляди, седемстотин и осем лева и
шест стотинки/ с вкл. ДДС.

II. 3. Участникът „БУЛИНВЕСТСТРОЙ ТРУП“ ЕООД, кандидатстващ за
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, предлага обща цена за изпълнение на поръчката в
размер на:
-

103 351, 27 лв. /сто и три хиляди, триста петдесет и един лева и двадесет и
седем стотинки/ без вкл. ДДС и
124 021, 52 лв. /сто двадесет и четири хиляди лева, двадесет и един лева и
петдесет и две стотинки/ с вкл. ДДС.

II. 4. Участникът „ЕДЕМ Д2“ ЕООД, кандидатстващ за ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ № 2, предлага обща цена за изпълнение на поръчката ш размер на:
-

208 067,92 лв. /двеста и осем хиляди, шестдесет и седем лева и деветдесет и
две стотинки/ без вкл. ДДС и

-

249 681,50 лв. /двеста четиредесет и девет хиляди, шестстотин осемдесет и
един лева и петдесет стотинки/ с вкл. ДДС.

III. Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи в
ценовите предложения на допуснатите участници за съответствията им с
изискванията на възложителя. Комисията констатира, че документите в ценовите
предложения на всички участници съдържат всички документи в съответствие с
изискванията на възложителя.
IV. Комисията извърши проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. 1 от
ЗОИ по отношение на предложените ценови предложения, а именно за наличие на
предложение с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка - ИЗ „Ценово предложение и не констатира необходимост от искане на писмена
обосновка за някое от тях, поради следното:
IV.
1. Предвид обстоятелството, че за изпълнение на предмета на поръчката за
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 до оценяване по ПОКАЗАТЕЛ ИЗ - „Ценово

„ Извършване на ст роит елно-монт аж ни работ и - рем онт на покрив, топлоизолация на външ ни стени в две
общински детски заведения и дост авка и монт аж на абонат на ст анция в едно средно общ ообразователно
училищ е на т ерит орият а на Столична община, район „ М ладост ” разделени на три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: И звърш ване на ст роит елно-монт аж ни работ и - т оплоизолация на външ ни стени в
188 ОДЗ „Вяра, Надеж да, Л ю б о в ”; Обособена позиция № 2: Извършване на строит елно-монт аж ни
работ и -ремонт на покрив, т оплоизолация на външни стени и рем онт на т ераси e l l ОДЗ „Мики М а ус”;
Обособена позиция № 3: Проектиране, демонт аж на съществуваща, изработ ка и монт аж на нова и
въвеж дане в експлоатация на абонат на станция в 131 СО У „Климент Аркадиевич Тим ирязев“

предложение” от методиката за определяне на комплексната оценка на офертите е допусната само 1 (една) оферта, разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП е
неприложима, тъй като, за да бъде определена средна стойност на предложената
обща цена за изпълнение на останалите участници, е необходимо наличието на наймалко 3 (три) ценови предложения, които да бъдат разгледани от Комисията.
IV.
2. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 по ПОКАЗАТЕЛ ИЗ - „Ценово
Предложение” съгласно Приложение № 2 от утвърдената от възложителя
документация:
IV. 2.1. „НИКМАР КЪНСТРАКШАН“ ЕООД предлага обща цена за
изпълнение на поръчката - 207 056, 69 лева без вкл. ДДС - не е по-благоприятно
предложение от средната стойност на предложената на останалите участници и не
слева да се изисква подробна писмена обосновка за начина на образуването му.
IV. 2.2. ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“ предлага обща цена за
изпълнение на поръчката - 203 090,05 лева без вкл. ДДС — не е по-благоприятно
предложение с повече от 20 на сто от средната стойност на предложената на
останалите участници и не слева да се изисква подробна писмена обосновка за
начина на образуването му.
IV. 2.3. „ЕДЕМ Д2“ ЕООД предлага обща цена за изпълнение на поръчката 208 067,92 лева без вкл. ДДС - не е по-благоприятно предложение от средната
стойност на предложеията на останалите участници и не слева да се изисква
подробна писмена обосновка за начина на образуването му.
V. Комисията пристъпи към оценяване на ценовите
участниците съгласно Приложение № 2 от утвърдената
документация, както следва:

предложения на
от възложителя

V. 1. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
V.
1.1. По ПОКАЗАТЕЛ ПЗ „Ценово предложение“ участникът
„БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП“ ЕООД предлага обща цена за изпълнение на
поръчката 103 351, 27 лева без вкл. ДДС.
Съгласно Приложение № 2 от утвърдената от възложителя документация:
ПЗ = (103 351, 27/103 351, 27) х 50 = 1 х 50 = 50 точки

„ Извършване на ст роит елно-монт аж ни работ и - ремонт на покрив, топлоизолация на външ ни стени в две
общински дет ски заведения и дост авка и монт аж на абонат на ст анция в едно средно общ ообразователно
училищ е на т ерит орият а на Столична община, район „М ладост " разделени на три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: И звърш ване на ст роит елно-монт аж ни работ и -т оплоизолация на външ ни стени в
188 ОДЗ „Вяра, Надеж да, Л ю б о в “; О бособена позиция № 2: Извършване на строит елно-монт аж ни
работ и -ремонт на покрив, т оплоизолация на външни стени и рем онт на т ераси в 11 ОДЗ „Мики М а у с “;
Обособена позиция № 3: П роект иране, демонт аж на съществуваща, изработ ка и монт аж на нова и
въвеж дане в експлоат ация на абонат на станция в 131 С О У „Климент Аркадиевич Тгш ирязев"

Участникът „БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП“ ЕООД получава максимален
брой точки по ПОКАЗАТЕЛ ПЗ - 50 точки.
V.2. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:
V.2.I. По ПОКАЗАТЕЛ ПЗ „Ценово предложение“ участникът „НИКМАР
КЪНСТРАКШАН“ ЕООД предлага обща цена за изпълнение на поръчката - 207
056, 69 лева без вкл. ДДС.
Съгласно Приложение № 2 от утвърдената от възложителя документация:
ПЗ - (203 090,05 /207 056, 69) х 50 = 49,04 точки
Участникът „НИКМАР КЪНСТРАКШАН“ ЕООД получава по ПОКАЗАТЕЛ
ПЗ - 49,04 точки.
V.
2.2. По ПОКАЗАТЕЛ ПЗ „Ценово предложение“ участникът ЕТ „АС СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“ предлага обща цена за изпълнение на поръчката - 203
090,05 лева без вкл. ДДС.
Съгласно Приложение № 2 от утвърдената от възложителя документация:
ПЗ = (203 090,05/203 090,05) х 50 = 1 х 50 = 50 точки
Участникът ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“ получава по ПОКАЗАТЕЛ
ПЗ максимален брой точки - 50 точки.
V.2.3. По ПОКАЗАТЕЛ ПЗ „Ценово предложение“ участникът „ЕДЕМ Д2“ ЕООД
предлага обща цена за изпълнение на поръчката - 208 067,92 лева без вкл. ДДС.
Съгласно Приложение № 2 от утвърдената от възложителя документация:
ПЗ = (203 090,05/208 067,92) х 50 = 48,8 точки
Участникът „ЕДЕМ Д2“ ЕООД получава по ПОКАЗАТЕЛ ПЗ - 48,8 точки.
VI. Комисията пристъпи към изчисляване на комплексната оценка на
офертите на допуснатите участници, както следва:

„ Извършване на ст роит елно-монт аж ни работ и - ремонт на покрив, топлоизолация на външ ни стени в две
общински дет ски заведения и дост авка и монт аж на абонат на станция в едно средно общ ообразователно
училищ е на т ерит орият а на Ст олична община, район „ М ладост " разделени на три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: И звърш ване на ст роит елно-монт аж ни работ и -т оплоизолация на външ ни стени в
188 ОДЗ „Вяра, Надежда, Л ю б о в “: О бособена позиция № 2: Извършване на строит елно-монт аж ни
работ и -ремонт на покрив, т оплоизолация на външни стени и рем онт на т ераси в 11 ОДЗ „М ики М а у с “;
Обособена позиция № 3: Проектиране, демонт аж на съществуваща, изработ ка и монт аж на нова и
въвеж дане в експлоат ация на абонат на станция в 131 СО У „Климент А ркадиевич Т им ирязев“

VI.
1. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Извършване на строително-монтажни
работи -топлоизолация на външни стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов“:
УЧАСТНИК

„БУЛИНВЕСТСТРОЙ
ГРУП“ ЕООД

ПОКАЗАТЕЛ ПОКАЗАТЕЛ
П1 - „Срок за П2
„Техническо
изпълнение“
предложение“

ПОКАЗАТЕЛ
ИЗ - „Ценово
предложение“

КО = П1+
П2+ ИЗ
„Комплекси
а оценка” '

10 точки

50 точки

100 точки

40 точки

VI.2. За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Извършване на строително-монтажни
работи -ремонт на покрив, топлоизолация на външни стени и ремонт на тераси в 11
ОДЗ „Мики Маус“:
ПОКАЗАТЕЛ
ИЗ - „Ценово
предложение“

6,6 точки

ПОКАЗАТЕЛ
П2
„Техническо
предложение“
20 точки

49,04 точки

КО = П1+
П2+ ИЗ
„Комплексна
оценка”
75,64 точки

10 точки

20 точки

50 точки

80 точки

4,7 точки

40 точки

48,8 точки

93,5 точки

УЧАСТНИК

ПОКАЗАТЕЛ
П1 - „Срок за
изпълнение“

„НИКМАР
КЪНСТРАКШАН“
ЕООД
ЕТ „АС - СТРОЙ
ЯНКО
СЛАВЧЕВ“
„ЕДЕМ Д2“ ЕООД

VII.
След оценка на допуснатите оферти комисията класира допуснатите
участници по следния начин:
VII.
1. За изпълнение на предмета на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
№ 1: „Извършване на строително-монтажни работи -топлоизолация на външни
стени в 188 ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов“:
I МЯСТО - „БУЛИНВЕСТСТРОИ ГРУП“ ЕООД - 100 (сто) точки.

„ Извършване на ст роит елно-монт аж ни работ и - рем онт на покрив, топлоизолация на външ ни стени в две
общински детски заведения и дост авка и монт аж на абонат на станция в едно средно общ ообразователно
училищ е на т ерит орият а на Столична община, район „М ладост " разделени на три обособени позиции:
Обособена позиция № 1: И звърш ване на ст роит елно-монт аж ни работ и -т оплоизолация на външ ни стени в
188 ОДЗ „Вяра, Надеж да, Л ю бов"; Обособена позиция № 2: Извършване на строит елно-монт аж ни
работ и -ремонт на покрив, т оплоизолация на външ ни стени и рем онт на т ераси e l l ОДЗ „М ики М аус";
Обособена позиция № 3: Проектиране, демонт аж на съществуваща, изработ ка и монт аж на нова и
въвеж дане в експлоат ация на абонат на станция в 131 СО У „ Климент Аркадиевич Тимирязев “

VII. 2. За изпълнение на премета на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
№ 2: „Извършване на строително-монтажни работи -ремонт на покрив,
топлоизолация на външни стени и ремонт на тераси в 11 ОДЗ „Мики Маус“:
1-во МЯСТО - „ЕДЕМ Д2” ЕООД - 93,5 точки;
Н-ро МЯСТО - ЕТ „АС - СТРОЙ - ЯНКО СЛАВЧЕВ“ - 80 (осемдесет) точки;
Ш-то МЯСТО - „НИКМАР КЪНСТРАКШАН“ ЕООД - 75,6 (седемдесет и пет
цяло и шест) точки.
VIII. Комисията предлага на кмета на СО - район „Младост“ да утвърди
настоящия протокол и да издаде решение, с което да определи за изпълнители класираните на първо място участници за изпълнение на предмета на поръчката по
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2.
IX. Предвид факта, че не е получена нито една оферта за участие в
процедурата за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Проектиране, демонтаж на
съществуваща, изработка и монтаж на нова и въвеждане в експлоатация на
абонатна станция в 131 СОУ „Климент Аркадиевич Т и м и р я з е в комисията
предлага на кмета на СО - район „Младост“ да утвърди настоящия протокол и да
издаде решение за прекратяване на процедурата по отношение на ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ № 3, на основание чл. 110, ал. 1, т. 1, предложение 1 от ЗОИ.
Настоящият протокол е съставен на 23.08.2016г. в 16:00ч. и цялата
документация от процедурата по публично състезание се предава на възложителя за
утвърждаване.
КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АДЕЛИНА ЛУКАРСКА
ЧЛЕНОВЕ: 1
ИНЖ.

В

„Извършване на ст роит елно-монт аж ни работ и - рем онт на покрив, топлоизолация на външ ни стени в две
общински детски заведения и дост авка и монт аж на абонат на станция в едно средно общ ообразователно
училищ е на т ерит орият а на Ст олична община, район „ М ладост ” разделени на три обособени позиции:
Обособена позиция № 1; И звърш ване на ст роит елно-монт аж ни работ и -т оплоизолация на външ ни стени в
188 ОДЗ „Вяра, Надеж да, Л ю б о в “; Обособена позиция № 2: Извършване на строит елно-монт аж ни
работ и -ремонт на покрив, топлоизолация на външ ни стени и рем онт на т ераси в 11 ОДЗ „М ики М а у с “;
Обособена позиция № 3: Проектиране, демонт аж на съществуваща, изработ ка и монт аж на нова и
въвеж дане в експлоат ация на абонат на станция в 131 С О У „Климент А ркадиевич Тим ирязев“ ?
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