
„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН “МЛАДОСТ”

София 1712, ул.”Свето Преображение” 1 
факс (+359 2) 877 20 38, тел. (+359 2)974 62 30 

www.so-mladost.com

П Р О Т О К О Л №1  
на основание члЛОЗ, ал. 3 от ЗОП

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РМЛ 16-РД92 —17/31.08.201 бг.на
кмета на СО-район „Младост

Днес, 31 август 2016 година 
Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АДЕЛИНА ЛУКАРСКА- секретар на СО - район „Младост”; 
ЧЛЕНОВЕ: 1. ИНЖ. ДИМИТЪР СТОИЛОВ -  началник отдел „ИКС“ в район 
„Младост”;

2. РУМЕН ТОШКОВ -  началник отдел “ФСДЧР”;
3. ЕЛЕНА ФИЛИПОВА -  гл. експерт в отдел „ИКС”;
4. ИВЕЛИНА ЛИЧЕВА -  юрисконсулт в СО-район „Младост“;
5* ИНЖ. ИВАН ПОПОВ — външен експерт, с виеше образование, 

строителен инженер,
6. АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА -  външен експерт, с виеше образование,
юрист;

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

„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 
на територията на Столична община, район Младост, във връзка с 
„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради , приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по обособени позиции: 1. Обособена 
позиция Ш-Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. ”Младост 4”, бл. 474; 2. Обособена позиция 
№2- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 
адрес гр. София, ж.к. „Младост 3 ”, бл.371; 3. Обособена позиция №3- Инженеринг 
(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 
ж.к. Младост 1, бл. 1Б; 4. Обособена позиция №4- Инженеринг (проектиране и 
строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, 
бл.ЗОЗ; 5. Обособена позиция №5- Инженеринг (проектиране и строителство) за 
„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.380; 6. 
Обособена позиция №6 -  Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”
проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на 
строителен надзор по време на строителството на„Сграда с административен 
адрес гр. София, ж.к. „Младост 4”, бл.474 (по обособена позиция 1); 7. Обособена 
позиция №7 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 
надзор по време на строителството на„Сграда с административен адрес гр. 
София, ж.к. „Младост 3”, бл.371 (по обособена позиция 2); 8. Обособена позиция 
№8 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор 
по време на строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 
„Младост 1”, бл.1Б (по обособена позиция 3); 9. Обособена позиция №9 - Изготвяне 
оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 
строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 
3”, бл.303 (по обособена позиция 4); 10. Обособена позиция №10 - Изготвяне оценка 
на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 
строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството 
на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.380 (по 
обособена позиция 5); 11. Обособена позиция №11 - Инвеститорски контрол по 
време на проектирането и строителството на„Сграда с административен адрес 
гр. София, ж.к. „Младост 4”, бл.474 (по обособена позиция 1); 12. Обособена 
позиция №>12 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 
строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 
3 , бл.371 (по обособена позиция 2); 13. Обособена позиция №sl3 - Инвеститорски 
контрол по време на проектирането и строителството на„Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл.1Б(по обособена позиция 
3); 14. Обособена позиция №14 - Инвеститорски контрол по време на 
проектирането и строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, 
ж.к. „Младост 3”, бл.303 (по обособена позиция 4); 15. Обособена позиция №>15 - 
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството 
на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.380 (по 
обособена позиция 5), открита с Решение № РМЛ16 -  РД93 -  2/26.07.2016г. на кмета 
на СО район „Младост“, уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените 
поръчки на АОПО1264-2016-0002.

На заседанието на комисията присъстваха всички редовни членове и 
привличането на резервни членове от състава на комисията не бе необходимо.

Комисията започна своята работа в 10.00 часа. На отварянето на офертите 
присъстваха следните лица, представители на участниците в процедурата:

1. Павел Динчев Христов -  управител на „ВИП Консулт Инженеринг” ООД -  
водещ съдружник и управляващ консорциум „ВРГ -  2016г.”;

2. Стоян Евстатиев Манолов -  упълномощен представител на СВЕКО 
ЕНЕРЕОПРОЕКТ” АД;

3. Милтен Димитров Рътарев -  управител на ДЗЗД „Младост 2016”;
4. Елена Илиева Пейкова -  упълномощен представител на „Булинвест” ДЗЗД
5. Симона Ееоргиева Недялкова -  упълномощен представител на Булстрой 

Груп” ООД
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сградиприета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

6. Ангел Христов Ангелов -  упълномощен представител на „ЕН АР Консулт” 
ЕООД.

Председателят на комисията запозна членовете на комисията и присъстващите 
представители на участниците в процедурата със съдържанието на заповед Заповед № 
РМЛ 16-РД92 17/31.08.2016г. на Деница Николова -ВрИД кмет на Столична община - 
район „Младост“.

От деловодството на СО-район „Младост" бяха предадени на 
председателя на комисията списък на постъпилите оферти и 41 /  четиридесет и 
един/ броя оферти за участие в процедурата. За приемо-предаването на 
офертите бе съставен протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП.

Председателят на комисията уведоми присъстващите, че в обявения срок - 
до 17:00 часа на 30.08.2016 г., са постъпили следните оферти:

1. Оферта № РМЛ16-ТД26-1332/26.08.2016г., получена на 26.08.2016г. в 09:30ч., 
от „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД, ЕИК200701882, със седалище и адрес на 
управление, гр. София, бул. Шипченски проход № 65, ет. 4, представлявано 
от Димитър Христов Попов — изпълнителен директор, кандидатстващо за 
обособена позиция №11,

2. Оферта № РМЛ16-ДИ10-7/26.08.2016г., получена на 26.08.2016г. в 10:00ч„ от 
„СТИКО 2000” ООД, ЕИК 130286681, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, ул. „Алеко Константинов № 44, ет. 5, ап. 12, представляван от 
управителя Николай Димитров Колев, кандидатстващ за обособена позиция № 
8;

3. Оферта №РМЛ16-ТД26-1338/29.08.2016г„ получена на 29.08.2016г. в 10:29ч„
от „ЗИГ - Консулт” ООД, ЕИК 175162679 със седалище и адрес на 
управление: гр. София, ж.к. „Манастирски ливади -  запад”, ул. „Бяло поле” № 
14, представлявано от управителя Занко Асенов Димитров, кандидатстващо за 
обособена позиция №11;

4. Оферта РМЛ16-ТД26-1340/29.08.2016г., получена на 29.08.2016г. в 13:47ч от 
„БСК Инжинеринг“ АД, ЕИК130188559, със седалище и адрес ’на 
управление, гр. София, ул. „Лъвски рит” № 4, представлявано от Васил 
Иванов Вутов -  изпълнителен директор, кандидатстващо за обособена 
позиция № 8;

5. Оферта №РМЛ16-ТД26-1341/29.08.2016г„ получена на 29.08.2016г. в 14:30ч.
от ОБЕДИНЕНИЕ „МЛАДОСТ -  СН” ДЗЗД,със седалище и адрес на 
управление: гр. София, „Младост 3”, бл. 317, вх. 5, ет. 5, ап. 107, 
представлявано от Борислав Кирилов Терзийски -  управител на лидера „Еврит 
Консулт” ООД, упълномощен представител на обединението, кандидатстващо 
за обособена позиция № 9;

6. Оферта № РМЛ16-ТД26-1343/30.08.2016г„ получена на 30.08.2016г. в 09:27ч. 
от „ВМЛ - КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 131395468, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, бул. „Драган Цанков” № 59, вх. Е, ап. 6,представлявано
от управителя Владимир Лаков Петков, кандидатстващо за обособена позиция
№  10;

7. Оферта № РМЛ16-ТД26-1344/30.08.2016г„ получена на 30.08.2016г. в 10:32ч„ 
от „Гео -  Ник” ДЗЗД с адрес: гр. Петрич, ул. „Места” № 22, представлявано 
от Николай Борисов Влахов, кандидатстващо за обособена позиция № 4;
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8. Оферта № РМЛ16-ТД26-1345/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 10:38ч„ 
от ЕТ „Зоя Паскалева”, ЕИК 114653133, гр. Плевен, ж.к. „Дружба”, бл. 427, 
вх. А, ап. 17, представлявано от управителя Зоя Георгиева Паскалева, 
кандидатстващо за обособена позиция № 10;

9. Оферта № РМЛ16-ТД26-1346/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 10:42ч., 
от „АНИДИ” ЕООД, ЕИК 160088597, със седалище и адрес на управление:гр. 
Пловдив, ул. „Даме Груев” № 30, ет. 1, ап. 3, представлявано от Йордан 
Траянов Бабунски - управител, кандидатстващо за обособена позиция №11;

10. Оферта № РМЛ16-ТД26-1347/30.08.2016г„ получена на 30.08.2016г. в 10:50ч., 
от „Палазова” ООД,ЕИК 115543145, със седалище и адрес на управление: гр. 
Пловдив, район „Южен”, бул. „Никола Вапцаров” № 9, вх. Г, ет. 9, 
представлявано от Радка Ангелова Палазова -  управител, кандидатстващо за 
обособена позиция № 6;

1 1 . Оферта № РМЛ16-ТД26-1348/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 10:54ч., 
от „Балгериан Експерт Консулт -  БЕК” ЕООД, ЕИК 131199430 със 
седалище и адрес на управление: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, ет. 6, 
представлявано от Славчо Иванов Топалов — управител, кандидатстващо за 
обособена позиция № 7;

12. Оферта № РМЛ16-ТД26-1349/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 10:56ч., 
от „Солартрисити” ООД, ЕИК 200270763,със седалище и адрес на 
управление: гр. София, пл. „Света Неделя” № 16, представлявано от Стоян 
Петров Груев -  управител, кандидатстващо за обособена позиция № 12

13. Оферта № РМЛ16-ТД26-1350/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 11:02ч„ 
от „ЛИНК-КОНТРОЛ” ООД, ЕИК 130057645 със седалище и адрес на 
управление: гр. София, ж.к. „Младост 2”, бл. 235, вх. В, ет. 7, ап. 104, 
представлявано от управителя Георги Хараламбиев Линков, кандидатстващо 
за обособена позиция № 6;

14. Оферта № РМЛ16-ТД26-1355/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 12:25ч., 
от ЕТА КОНСУЛТ ДЗЗД, ЕИК 176778122, представлявано от Радостина 
Неделчева Нешева, с адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 205, ет. 3, 
офис А305, кандидатстващо за обособена позиция № 15;

15. Оферта № РМЛ16-ТД26-1356/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 12:28ч., 
от „ЕРОУ ООД, ЕИК 1^0375847, с адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски 
№ 205, ет. 3, офис А305, представлявано от Радостина Неделчева Нешева -  
управител , кандидатстващо за обособена позиция № 14;;

16. Оферта № РМЛ16-ТД26-1357/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 13:00ч„ 
от „ИКАР КОНСУЛТ” АД, ЕИК 131192254, седалище и адрес на 
управление: гр. София кв. „Витоша”, ул. Димитър Шишманов” № 11, 
представлявано от Пламен Василев Владимиров -  изпълнителен директор, 
кандидатстващо за обособена позиция № 7

17. Оферта № РМЛ16-ТД26-1358/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 13:01ч., 
от „Корект СК” ООД, гр. София, „Младост 4”, бл. 403, вх. 4, ет. 8, ап. 406, 
ЕИК 175192423, Симеон Александров Банишки — управител; обособена 
позиция №13;

18. Оферта № РМЛ16-ТД26-1361/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 13:39ч., 
от „Б.И.С. — ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 130140030, гр. София, ул. 
Будапеща № 20, ет. 1, ателие 5, Боряна Иванова Славева — управител, за 
обособена позиция № 10;
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19. Оферта № РМЛ16-ТД26-1362/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 13:53ч., 
от „АДВАНС -  2002” ЕООД, ЕИК 126615172, управител - Лъчезар Гочев 
Петев, гр. Хасково, ул. Преслав № 24, ет. 4, за обособена позиция № 1;

20. Оферта № РМЛ16-ТД26-1364/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 14:16ч., 
от „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Хасково, бул. „България -  над реката” № 
3, Богдана Владимирова Хасърджиева - управител, ЕИК 123720807, за 
обособена позиция 10;

21. Оферта № РМЛ16-ТД26-1365/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 14:18ч., 
от „Технострой -  Инвестконсулт” ЕООД, ЕИК 200907206, гр. София, ж.к. 
„Полигона”, ул. „Проф. Петър Мутафчиев”, бл. 13, партер,управител -  Гаврил 
Гаврилов, за обособена позиция № 9;

22. Оферта № РМЛ16-ТД26-1366/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 14:20ч„ 
от „АТИ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София, ж.к. Младост 2, бл. 208, вх. 2, ап. 33, 
управител -  Петър Атанасов Петров, ЕИК 175229925, за обособена позиция № 
6;

23. Оферта № РМЛ16-ТД26-1367/30.08.2016г„ получена на 30.08.2016г. в 14:23ч., 
от „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, управител -  Мартин Ашер Леви, ЕИК 
200388512, гр. София, бул. „Инж. Иван Иванов” № 63, за обособена позиция 
№  1 ;

24. Оферта № РМЛ16-ТД26-1368/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 14:25ч., 
от „Сити Билд Студио” ЕООД, ЕИК 201041482, управител - Тодор Якимов 
Митев, бул. Цариградско шосе № 131, АТМ Център, ет. 3, офис 327, за 
обособена позиция № 1;

25. Оферта № РМЛ16-ТД26-1370/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 14:39ч., 
от „ПСГ” АД, изпълнителен директор Александър Николов Николов, ЕИК 
131137959, София, ул. Цар Борис III № 136Б, за обособена позиция № 2;

26. Оферта № РМЛ16-ТД26-1371/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 15:02ч., 
от „Алфа Пи Проджект” ООД, ЕИК 203911957, представлявано от Камен 
Колев Белчев и Бояна Иванова Петкова -  управители заедно и поотделно, 
адрес: гр. София, ж.к. Лагера, ул. Боговец, бл. 38, вх. В, ап. 10, за обособена 
позиция № 12;

27. Оферта № РМЛ16-ТД26-1372/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 15:04ч., 
от „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД,
ЕИК203805808, гр. София, жк. „Младост 1”, бл. 41, вх. Б, ет. 13, ап. 42, 
представлявано от Марийка Костадинова Кръстева -  управител, за обособена 
позиция № 14;

28. Оферта № РМЛ16-ТД26-1373/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 15:07ч., 
от „Булинвест” ДЗЗД, представлявано от управителя -  Владко Велчев 
Михалков, адрес: гр. София, бул. „Черни Връх” № 155, за обособена позиция 
№5;

29. Оферта № РМЛ16-ТД26-1375/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 15:09ч., 
от „Енерджи Про ДМ” ООД, ЕИК 202088175, гр. София, ул. „Брегалница” № 
45, ет. 3, представлявано от Мирослав Олегов Мирчев -  управител, за 
обособена позиция №11;

30. Оферта № РМЛ16-ТД26-1376/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 15:11 ч., 
от „Плеядес България” ООД, ЕИК 131254649, гр. София, ул. „Брегалница” 
№ 45, ет. 3, представлявано от Румяна Викторова Павлова- Мирчева -  
управител, кандидатстващо за обособена позиция № 13;
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради “, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

31. Оферта № РМЛ16-ТД26-1377/30.08.2016г„ получена на 30.08.2016г. в 15:14ч., 
от „ЕП КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 175455625, представлявано от Красимира 
Еньова Запрянова -  Василева -  управител;адрес: гр. София, ул. „Бял Нарцис” 
№ 5, вх. В;за обособена позиция № 13;

32. Оферта № РМЛ16-ТД26-1378/30.08.2016г„ получена на 30.08.2016г. в 15:16ч., 
от „Българо-австрийска консултантска компания” АД, представлявано от 
Цветана Иванова Наньова -  изпълнителен директор; е адрес: гр. София, ул. 
Добруджа № 1, офис 7; ЕИК 175129384; за обособена позиция № 14;

33. Оферта № РМЛ16-ТД26-1379/30.08.2016г„ получена на 30.08.2016г. в 15:21ч., 
от „МБ Инженеринг 2001” ЕООД, представлявано от Ани Георгиева 
Станчева -  управител, ЕИК 201894833, адрес: гр. София, ул. „Христо 
Огнянов” № 2, за обособена позиция № 3;

34. Оферта № РМЛ16-ТД26-1380/30.08.2016г„ получена на 30.08.2016г. в 15:36ч„ 
от „Консултантска Инженерна Група” ООД, представлявано от Стоян 
Янков Янков -  управител, е адрес: гр. София, ул. „Дамян Груев” № 42 ет 6' 
ЕИК 131069757; за обособена позиция № 6;

35. Оферта № РМЛ16-ТД26-1382/30.08.2016г„ получена на 30.08.2016г. в 15:42 
ч., от „АТЛАСКОНТРОЛ” ЕООД, представлявано от Емил Лазаров Цветков 
-  управител, ЕИК 130025544, гр. София, ул. Вихрен № 15, ет. 6, ап. 21, за 
обособена позиция № 9;

36. Оферта № РМЛ16-ТД26-1383/30.08.2016г„ получена на 30.08.2016г в 15'45ч 
от „СТРОЙНОРМ” ЕООД, ЕИК 200285252, гр. София, ул. „Доспат” № 54̂  
ап. 3, управител -  Сава Богданов Тачев, за обособена позиция № 6;

37. Оферта № РМЛ16-ТД26-1384/30.08.2016г„ получена на 30.08.2016г. в 15:48ч 
от „Стройгарант 2005” ЕООД, ЕИК 131324300, гр. София, ул. Тунджа 15, ет!
4, представлявано от Васил Кирилов Драгомиров — управител, за обособена 
позиция № 8;

38. Оферта №РМЛ16-ТД26-1385/30.08.2016г„ получена на 30.08.2016г. в 16:28ч„
от „Булстрой Груп” ООД, представлявано от Георги Василев Ефтимов - 
управител, адрес: гр. София, ж.к. „Изгрев”, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 16, 
бл. 155, ет. 1; ЕИК 131086621 ;за обособена позиция № 1;

39. Оферта № РМЛ16-ТД26-1386/30.08.2016г„ получена на 30.08.2016г в 16 31ч 
от „КРАССТРОИ” ООД, представлявано от Красимир Иванов Милушев —
управител; ЕИК 122001277; гр. Самоков, ул. „Хан Кубрат” № 3, за обособена 
позиция № 4;

40. Оферта № РМЛ16-ТД26-1387/30.08.2016г„ получена на 30.08.2016г. в 16:34ч„ 
от ДЗЗД „Младост 2016 , представлявано от Милтен Димитров Рътаров гр
София, бул. „България” № 49А, вход офиси, ет. 3, ап. 20, за обособена позиция 
№ 5;

41. Оферта №РМЛ16-ТД26-1388/30.08.2016г„ получена на 30.08.2016г в 16’43ч
от Консорциум „ВРГ -  2016г.”, представлявано от Павел Гинчев Христов -  
управител на „ВИП Консулт Инженеринг” ООД -  водещ съдружник и 
управляващ консорциум „ВРГ -  2016г.”; ЕИК 201122703; адрес: гр. Варна 
ж.к. „Владислав Варненчик”, бл. 204, вх. 1, ет. 4; за обособена позиция № 1. ’

След запознаване със списъка е участниците всеки един от членовете на 
Комисията подписа декларация е изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОИ, във връзка с чл 
51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП.
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сградиприета с 
ПМС № 18/02.02.2015г.” по обособени позиции... ”
I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, 
КАКТО СЛЕДВА:

1. Оферта №1 с вх.№РМЛ16—ТД26—1332/26.08.2016г., получена на 
26.08.2016г. в 09:30ч., от „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД, ЕИК200701882, със 
седалище и адрес на управление: гр.София, бул. “Шипченски проход № 65, ет. 4, 
представлявано от Димитър Христов Попов-изпълнителен директор -  за участие по 
обособена позиция №11.

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри"

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът с надпис 
Предлагани ценови параметри"бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията.

2.Оферта №2 с вх. № РМЛ16-ДИ10-7/26.08.2016г., получена на 26.08 2016г в 
Ю:00ч„ от „СТИКО 2000” ООД, ЕИК 130286681, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, ул. „Алеко Константинов’ № 44, ет. 5, ап. 12, представляван от управителя 
Николай Димитров Колев- за участие по обособена позиция № 8.

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри"

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът с надпис
Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията.

№3 '  ВХ- № РМЛ16- ТД26-1338/29.08.2016г„ получена на 
29.08.2016г. в 10:29ч„ от „ЗИГ - Консулт” ООД, ЕИК 175162679 със седалище и адрес 
на управление: гр. София, ж.к. „Манастирски ливади -  запад”, ул. „Бяло поле” № 14,
представлявано от управителя Занко Асенов Димитров, - за участие по обособена 
позиция №11.
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради “, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При отваряне на опаковката се установи че липсва отделен запечатан плик 
е надпис „Предлагани ценови параметри“.

Комисията единодушно реши да предложи на възложителя офертата да бъде 
отстранена от участие в процедурата, тъй като същата не е изготвена в съответствие с 
поставените условия и изисквания. Съгласно разпоредбата на чл.107, т.2, б. а) от ЗОП 
участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените от 
възложителя условия, следва да бъде отстранена от участие в процедурата. В подточка 
14.3, от точка 14. „Подаване на оферта“, раздел Ш„Изисквания към участниците“ от 
документацията за участие в процедурата изрично е записано, че в опаковката 
задължително се поставя отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани 
ценови параметри", който съдържа ценовото предложение. Това условие, поставено от 
възложителя, напълно кореспондира с разпоредбата на чл.47, ал.З от ППЗОП.

Предвид гореизложеното, комисията предлага на възложителя да отстрани от 
процедурата участника „ЗИГ - Консулт” ООД на основание чл. 107, т. 2, буква а) от 
ЗОП във връзка с чл. 47, ал. 3 от ППЗОП и не допуска офертата на участника до 
етапанаразглеждане и оценка.

4. Оферта № 4 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1340/29.08.2016г., получена на 
29.08.2016г. в 13:47ч., от „БСК Инжинеринг“ АД, ЕИК130188559, със седалище и 
адрес на управление: гр. София, ул. „Лъвски рит” № 4, представлявано от Васил 
Иванов Вутов -  изпълнителен директор, за участие по обособена позиция № 8.

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

5. Оферта № 5 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1341/29.08.2016г., получена на 
29.08.2016г. в 14:30ч., от ОБЕДИНЕНИЕ „МЛАДОСТ — СН” ДЗЗД,със седалище и 
адрес на управление: гр. София, „Младост 3”, бл. 317, вх. 5, ет. 5, ап. 107, 
представлявано от Борислав Кирилов Терзийски — управител на лидера „Еврит 
Консулт” ООД, упълномощен представител на обединението, за участие по обособена 
позиция № 9.
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът с надпис 
Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията.

6. Оферта № РМЛ16-ТД26-1343/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. в 
09:27ч., от „ВМЛ - КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 131395468, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, бул. „Драган Цанков” № 59, вх. Е, ап. 6,представлявано от 
управителя Владимир Лаков Петков, за участие по обособена позиция № 10.

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри"

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът с надпис 
Предлагани ценови параметри бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията.

7,Оферта №7 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1344/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. 
в 10:32ч., от „Гео -  Ник” ДЗЗД с адрес: гр. Петрич, ул. „Места” № 22, представлявано 
от Николай Борисов Влахов, за участие по обособена позиция № 4.

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри"
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът е надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

8.0ферта № 8 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1345/30.08.2016г., получена на
30.08.2016г. в 10:38ч., от ЕТ „Зоя Паскалева”, ЕИК 114653133, гр. Плевен, ж.к. 
„Дружба”, бл. 427, вх. А, ап. 17, представлявано от управителя Зоя Георгиева 
Паскалева, за участие по обособена позиция № 10;

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри"

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

9,Оферта №9с вх.№ РМЛ16-ТД26-1346/30.08.2016г., получена на 30.08.2016г. 
в 10:42ч., от „АНИДИ” ЕООД, ЕИК 160088597, със седалище и адрес на 
управление:гр. Пловдив, ул. „Даме Груев” № 30, ет. 1, ап. 3, представлявано от Йордан 
Траянов Бабунски - управител, за участие по обособена позиция №11.

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри"

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

10. Оферта № 10 с вх.№ РМЛ16-ТД26—1347/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 10:50ч., от „Палазова” ООД,ЕИК 115543145, със седалище и адрес на 
управление: гр. Пловдив, район „Южен”, бул. „Никола Вапцаров” № 9, вх. Г, ет. 9, 
представлявано от Радка Ангелова Палазова -  управител, за участие по обособена 
позиция № 6.
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради “, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри"

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът с надпис 
Предлагани ценови параметри бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията.

11.Оферта № И с Вх.№ РМЛ16-ТД26-1348/30.08.2016г., получена на
30.08.2016г. в 10:54ч., от „Балгериан Експерт Консулт -  БЕК” ЕООД, ЕИК
131199430 със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. „Света Неделя”,№ 16,
ет. 6, представлявано от Славчо Иванов Топалов — управител, за участие по обособена 
позиция № 7.

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри"

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът с надпис
Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията.

,  *2- ° ферТа №П С Вх№ РМЛ16-ТД26-1349/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 10:56ч„ от „Солартрисити” ООД, ЕИК 200270763,със седалище и адрес 
на управление: гр. София, пл. „Света Неделя’’ № 16, представлявано от Стоян Петров 
Еруев -  управител, за участие по обособена позиция № 12.

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри"

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът с надпис
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради “, приета с 
ПМСМ 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

13.Оферта № 13 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1350/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 11:02ч„ от „ЛИНК-КОНТРОЛ” ООД, ЕИК 130057645 със седалище и 
адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 2”, бл. 235, вх. В, ет. 7, ап. 104, 
представлявано от управителя Георги Хараламбиев Линков, за участие по обособена 
позиция № 6;

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

14. Оферта № 14 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1355/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 12:25ч„ от ЕТА КОНСУЛТ ДЗЗД, ЕИК 176778122, представлявано от 
Радостина Неделчева Нешева, с адрес: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 205, ет. 
3, офис АЗ05, за участие по обособена позиция № 15;

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

15. Оферта № 15 с вх.№ РМЛ16—ТД26—1356/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 12:28ч„ от „ЕРОУ” ООД, ЕИК 130375847, с адрес: гр. София, бул. „Ал. 
Стамболийски № 205, ет. 3, офис А305, представлявано от Радостина Неделчева 
Нешева -  управител , за участие по обособена позиция № 14;

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради “, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

16. Оферта № 16 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1357/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 13:00ч., от „ИКАР КОНСУЛТ” АД, ЕИК 131192254, седалище и адрес 
на управление: гр. София кв. „Витоша”, ул. Димитър Шишманов” № 11, 
представлявано от Пламен Василев Владимиров -  изпълнителен директор, за участие 
по обособена позиция № 7

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът с надпис 
Предлагани ценови параметри бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията.

17. Оферта № 17 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1358/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 13:01 ч., от „Корект СК” ООД, гр. София, „Младост 4”, бл. 403, вх. 4, ет. 
8, ап. 406, ЕИК 175192423, Симеон Александров Банишки — управител; за участие по 
обособена позиция № 13;

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът с надпис
Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията.
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

18. Оферта № 18 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1361/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 13:39ч., от „Б.И.С. -  ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 130140030, гр. 
София, ул. Будапеща № 20, ет. 1, ателие 5, Боряна Иванова Славева -  управител, за 
участие по обособена позиция № 10;

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

19. Оферта № 19 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1362/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 13:53ч., от „АДВАНС -  2002” ЕООД, ЕИК 126615172, управител - 
Лъчезар Гочев Петев, гр. Хасково, ул. Преслав № 24, ет. 4, за участие по обособена 
позиция № 1;

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

20. Оферта № 20 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1364/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 14:16ч„ от „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Хасково, бул. „България -  
над реката” № 3, Богдана Владимирова Хасърджиева - управител, ЕИК 123720807, за 
участие по обособена позиция №10;

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради “, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

21. Оферта № 21 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1365/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 14:18ч., от „Технострой -  Инвестконсулт” ЕООД, ЕИК 200907206, гр. 
София, ж.к. „Полигона”, ул. „Проф. Петър Мутафчиев”, бл. 13, партер,управител -  
Гаврил Гаврилов, за участие по обособена позиция № 9;

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

22. Оферта № 22 с вх.№ РМЛ16—ТД26—1366/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 14:20ч., от „АТИ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София, ж.к. Младост 2, бл. 
208, вх. 2, ап. 33, управител -  Петър Атанасов Петров, ЕИК 175229925, за участие по 
обособена позиция № 6;

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът с надпис 
Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията.

23. Оферта № 23 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1367/30.08.2016г., получена на 
л0.08.2016г. в 14:23ч., от „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, управител -  Мартин Ашер Леви, 
ЕИК 200388512, гр. София, бул. „Инж. Иван Иванов’ № 63, за участие по обособена 
позиция № 1;
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът с надпис
Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията.

24. Оферта № 24 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1368/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 14:25ч., от „Сити Билд Студио” ЕООД, ЕИК 201041482, управител - 
Тодор Якимов Митев, бул. Цариградско шосе № 131, АТМ Център, ет. 3, офис 327, за 
участие по обособена позиция № 1;

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът с надпис
Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията.

ло *5- °Ф еРта № 25 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1370/30.08.2016г„ получена на 
30.08.2016г. в 14:39ч., от „ПСГ” АД, изпълнителен директор Александър Николов
Николов, ЕИК 131137959, София, ул. Цар Борис III № 136Б, за участие по обособена 
позиция № 2;

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът с надпис
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС М 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

26. Оферта № 26 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1371/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 15:02ч., от „Алфа Пи Проджект” ООД, ЕИК 203911957, представлявано 
от Камен Колев Белчев и Бояна Иванова Петкова -  управители заедно и поотделно, 
адрес: гр. София, ж.к. Лагера, ул. Боговец, бл. 38, вх. В, ап. 10, за участие по обособена 
позиция № 12;

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

27. Оферта № 27 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1372/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 15:04ч., от „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И
ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД, ЕИК203805808, гр. София, жк. „Младост 1”, бл. 41, вх. Б, 
ет. 13, ап. 42, представлявано от Марийка Костадинова Кръстева — управител, за 
участие по обособена позиция №14:

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

28. Оферта № 28 с вх.№ РМЛ16-ТД26—1373/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 15:07ч., от „Булинвест” ДЗЗД, представлявано от управителя -  Владко 
Велчев Михалков, адрес: гр. София, бул. „Черни Връх” № 155, за участие по обособена 
позиция № 5;
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

29. Оферта № 29 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1375/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 15:09ч., от „Енерджи Про ДМ” ООД, ЕИК 202088175, гр. София, ул. 
„Брегалница” № 45, ет. 3, представлявано от Мирослав Олегов Мирчев -  управител, за 
участие по обособена позиция №11;

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

30. Оферта № 30 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1376/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 15:11 ч., от „Плеядес България” ООД, ЕИК 131254649, гр. София, ул. 
„Брегалница” № 45, ет. 3, представлявано от Румяна Викторова Павлова- Мирчева -  
управител, за участие по обособена позиция № 13;

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи плика с надпис
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради “, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

31. Оферта № 31 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1377/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 15:14ч., от „ЕП КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 175455625, представлявано от 
Красимира Еньова Запрянова -  Василева -  управител;адрес: гр. София, ул. „Бял 
Нарцис” № 5, вх. В;за участие по обособена позиция № 13;

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

32. Оферта № 32 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1378/30.08.2016г., получена на
30.08.2016г. в 15:16ч., от „Българо-австрийска консултантска компания” АД,
представлявано от Цветана Иванова Наньова -  изпълнителен директор; с адрес: гр. 
София, ул. Добруджа № 1, офис 7; ЕИК 175129384; за участие по обособена позиция № 
14;

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

33. Оферта № 33 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1379/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 15:21ч., от „МБ Инженеринг 2001” ЕООД, представлявано от Ани 
Ееоргиева Станчева -  управител, ЕИК 201894833, адрес: гр. София, ул. „Христо 
Огнянов” № 2, за участие по обособена позиция № 3;

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС Ns 18/02.02.2015г.” по обособени позиции...”

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

34. Оферта № 34 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1380/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 15:36ч., от „Консултантска Инженерна Група” ООД, представлявано 
от Стоян Янков Янков -  управител, с адрес: гр. София, ул. „Дамян Груев” № 42, ет. 6; 
ЕИК 131069757; за участие по обособена позиция № 6;

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик е надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

35. Оферта № 35 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1382/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 15:42 ч., от „АТЛАСКОНТРОЛ” ЕООД, представлявано от Емил 
Лазаров Цветков -  управител, ЕИК 130025544, гр. София, ул. Вихрен № 15, ет. 6, ап. 21, 
за участие по обособена позиция № 9;

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие е изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

36. Оферта № 36 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1383/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 15:45ч., от „СТРОЙНОРМ” ЕООД, ЕИК 200285252, гр. София, ул.
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г.” по обособени позиции...”
„Доспат № 54, ап. 3, управител — Сава Богданов Тачев, за участие по обособена 
позиция № 6;

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи плика с надпис
Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията.

то no i  Оф1е??о № 37 С ВХ'№ РМЛ16-ТД26-1384/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 15:48ч„ от „Стройгарант 2005” ЕООД, ЕИК 131324300, гр. София ул
1 унджа 15, ет. 4, представлявано от Васил Кирилов Драгомиров -  управител за 
участие по обособена позиция № 8;

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи плика с надпис
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

° Ф7 ™ / ! 38 '  “ ■ № РМЛ16-ТД26-1385/30.08.2016Г., получена на 
304)8.2016г. в 16:28ч„ от „Булстрой Груп” ООД, представлявано от Георги Василев 
Ефтимов - управител, адрес: гр. София, ж.к. „Изгрев”, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 
16, бл. 155, ет. 1,ЕИК 131086621 ;за участие по обособена позиция № Г

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри"
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

В изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

39. Оферта № 39 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1386/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 16:31ч., от „КРАССТРОЙ” ООД, представлявано от Красимир Иванов 
Милушев -  управител; ЕИК 122001277; гр. Самоков, ул. „Хан Кубрат” № 3, за участие 
по обособена позиция № 4.

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

40. Оферта № 40 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1387/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 16:34ч., от ДЗЗД „Младост 2016”, представлявано от Милтен Димитров 
Рътаров, гр. София, бул. „България” № 49А, вход офиси, ет. 3, ап. 20, за участие по 
обособена позиция № 5;

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи плика с надпис 
Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията.

41.Оферта № 41 с вх.№ РМЛ16-ТД26-1388/30.08.2016г., получена на 
30.08.2016г. в 16:43ч„ от Консорциум „ВРГ -  2016г.”, представлявано от Павел 
Гинчев Христов -  управител на „ВИП Консулт Инженеринг” ООД -  водещ съдружник 
и управляващ консорциум „ВРГ -  2016г.”; ЕИК 201122703; адрес: гр. Варна, ж.к. 
„Владислав Варненчик”, бл. 204, вх. 1, ет. 4; за участие по обособена позиция № 1.
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и 
документацията за участие -  в запечатана непрозрачна опаковка.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал.З от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчкатаи плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

Комисията предложи на присъстващите представляващи или 
упълномощени представители на участниците да подпишат техническото 
предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на другите 
участници, но същите отказаха да упражнят правото си по чл. 54, ал 5 от ППЗОП.

След извършване на гореописаните действия, съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, 
приключи публичната част от заседанието на комисиятаи присъстващите 
представители на участници в процедурата напуснаха залата.

Комисията продължи работата си в закрито заседание.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В 
ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА 
ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

В съответствие и в изпълнение на чл. 54, ал.7 и ал. 8 от ППЗОП, Комисията 
извърши проверка за съответствието на представените документи с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като провери и 
за пълнотата на представените документи, съобразно изискванията на документацията 
за участие в процедурата, въз основа на което подробно посочва констатираните липси, 
непълноти или несъответствия на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор, както следва:

II. 1.Оферта № 1 от „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД, за участие по обособена 
позиция № 11:

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

П.1.1.Участникът е представил ЕЕДОП със следните недостатъци:
- Част У1„3аключителни положения” не е попълнена.
- ЕЕДОП не е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл.

54, ал. 2 ЗОП, посочени в декларация /Образец № 7/ от офертата.
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„Обновяване за енергийна ефективност на много фамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. е ал. 9 от 
ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

1. Коректно попълнен и подписан ЕЕДОП в съответствие с условията и 
изискванията на възложителя.

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

II. 2. Оферта №2 от „СТИКО 2000” ООД за участие по обособена позиция
№ 8 ;

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

II. 2.1. В представения от участника „СТИКО 2000” ООД ЕЕДОП 
комисията констатира следните непълноти и недостатъци:

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

—ЕЕДОП не е подписан от участника.
II. 2.2. Участникът „СТИКО 2000” ООД не е представил доказателство за 

поетите от подизпълнителия „Ателие Димови” ЕООД задължения съгласно 
изискванията на т. 7.1.1 от документацията за участие.

II. 2.3. Относно представените от подизпълнителя „Ателие Димови” 
ЕООД комисията констатира следните недостатъци:

а/ подизпълнителят е представил ЕЕДОП, в който в Част II 
“Информация за икономическия оператор'” , буква а) е посочил данните на 
участника „СТИКО 2000” ООД вместо своите.

б/ подизпълнителят не е представил декларация Образец № 7.
Съгласно изискванията на т. 7.7.2. от документацията за участие е необходимо

за подизпълнителите “да не са налице основания за отстраняване от процедурата”. 

Следователно на основание чл. 41, ал. 1 от ППЗОП предоставения от подизпълнителя 
ЕЕДОП трябва да е подписан от всички лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. Ето защо е 

необходимо подизпълнителят да предостави декларация Образец № 7, от която да е 
видно кои лица следва да разпишат предоставения от него ЕЕДОП.
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. е ал. 9 от 
ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

1. Коректно попълнен ЕЕДОП от „СТИКО 2000” ООД в Част II, б. В 
„Информация относно използването на капацитета на други субекти” в 
съответствие с условията и изискванията на възложителя.

2. В случай, че участникът ще ползва капацитета на други субекти 
следва да представи отделен ЕЕДОП, декларации Образец № 7 /ако е ЮЛ, за да се 
знае кои лица трябва да подпишат ЕЕДОП/ и Образец № 7А за всеки от тях, 
както и документ за поетите ог третите лица задължения, доказващ, че учатникът 
ще разполага с техните ресурси съгласно т. 11.3 от документацията за участие.

3. Коректно попълнен ЕЕДОП от „Ателие Димови” ЕООД в Част II 
“Информация за икономическия оператор” , буква а) и представяне на 
Декларация Обрзец № 7 от „Ателие Димови” ЕООД.

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи 
на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти ши заявления за участие.

II. 3. Оферта№ 4 от „БСК Инжинеринг“ АД за участие по обособена 
позиция № 8.

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

- В част VI „Заключителни положения“ участникът не е посочил „част, 
раздел/точка/и от ЕЕДОП, информацията от които дава съгласие СО-район 
Младост да получи.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 
от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

1. Коректно попълнен ЕЕДОП в част IV Критерии за подбор, буква В, 
„Технически и професионални способности” и В част VI „Заключителни 
положения“ , в съответствие с условията и изискванията на възложителя.

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти ши заявления за участие.

II. 4,Оферта №5 от ОБЕДИНЕНИЕ „МЛАДОСТ -  СН” ДЗЗД за участие по 
обособена позиция № 9.
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради “, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

П-4-1. Не е представен ЕЕДОП от участника ОБЕДИНЕНИЕ „МЛАДОСТ 
-  СН” ДЗЗД.

П.4.2. Участникът е представил ЕЕДОП от „Еврид Консулт” ООД -  
участник в ОБЕДИНЕНИЕ „МЛАДОСТ -  СН” ДЗЗД -  със следните недостатъци:

- В част II, буква А “Информация за икономическия оператор“ относно 
формата на участие, подточка а) участникът не е посочил ролята на участника в 
групата.

П.4.3. Участникът е представил споразумение за обединението, в което не 
са посочени дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението в 
съответствие с изрично поставените изисквания от възложителя в т.7.4, раздел III. 
„Изисквания към участниците” от документацията за участие в процедурата.

П*4.4. Участникът е представил ЕЕДОП от „НЕЗАВИСИМ 
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР” ООД -  съдружник в ОБЕДИНЕНИЕ „МЛАДОСТ -  СН” 
ДЗЗД -  със следните недостатъци:

- В част II, буква А “Информация за икономическия оператор“ 
относно формата на участие, подточка а) участникът не е посочил ролята на 
участника в групата.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. е ал. 9 от 
ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

1. Попълнен и подписан ЕЕДОП от участника: ОБЕДИНЕНИЕ „МЛАДОСТ 
-  СН” ДЗЗД.

2. Коректно попълнен ЕЕДОП от „Еврид Консулт” ООД за част II, буква А 
Информация за икономическия оператор“ относно формата на участие,

подточка а) каква е ролята на участника в групата.
2. Документ, в който да са посочени дейностите, които ще изпълнява всеки 

член на обединението съгласно изискванията на възложителя в т.7.4, раздел III. 
„Изисквания към участниците” от документацията за участие в процедурата.

3. Коректно попълнен ЕЕДОП от „НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР” 
ООД за част II, буква А “Информация за икономическия оператор“ относно 
формата на участие, подточка а) каква е ролята на участника в групата.

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

И.5 Оферта № 6 от „ВМЛ - КОНСУЛТ“ ЕООД за участие по обособена 
позиция № 10;

Комисията констатира, че документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 
съдържащи се в офертата на участника, отговарят на изискванията към личното
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и офертата на участника 
следва да премине към следващия етап в процедурата на разглеждане и оценка на 
техническото предложение.

Водена от горните изводи, комисията единодушно реши да допусне участника 
до етапа на разглеждане и оценка на техническото предложение.

II. 6. Оферта №7 от „Гео -  Ник” ДЗЗД за участие по обособена позиция №
4;

След разглеждане на представените документи от оферта на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

II.6.1. Не е представен ЕЕДОП от участника „Гео -  Ник” ДЗЗД;

П.6.2. Относно документите, отнасящи се до съдружника „Геопроект 
инженеринг” ООД , участващ в „Гео -  Ник” ДЗЗД:

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

б/ съгласно представеното в офертата Споразумение за създаване на 
обединение, „Геопроект инженеринг” ООД е поел задължение да изпълнява 
дейностите по проектиране и авторски надзор, но в офертата не е представено 
доказателство за посочените в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически 
и професионални способности“, т. 1 б) на ЕЕДОП изпълнени услуги от „Геопроект 
инженеринг” ООД, сходни с предмета на обособената позиция, за която 
кандидадства участникът, съгласно изискванията на възложителя в т.10.2. от 
документацията за участие в процедурата.

в/ представеният ЕЕДОП от „Геопроект инженеринг” ООД не е подписан от 
всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, посочени в декларация 
/Образец № 7/ за дружеството.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 
комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол следните документи:

1. Попълнен и подписан ЕЕДОП от участника „Гео -  Ник” ДЗЗД:
2. Коректно попълнен ЕЕДОП от „Геопроект инженеринг” ООД в Част II,

б. В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” в 
графата „Използване на чужд капацитет”. В случай, че съдружникът от 
обединението правилно е попълнил ЕЕДОП и ще използва капацитета на други 
субекти, следва да бъдат представени ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 /ако е 
ЮЛ, за да се знае кои лица трябва да подпишат ЕЕДОП/ и Образец № 7А за всеки 
от тях, както и документ за поетите от третите лица задължения, доказващ, че
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”
учатникът ще разполага с техните ресурси съгласно т. 11.3 от документацията за 
участие. А в случай, че има допусната грешка при попълването на тази част от 
ЕЕДОП и съдружникът няма да използва капацитета на други субекти, трябва да 
предостави нов ЕЕДОП с коректно попълнена информация в тази част.

2. ЕЕДОП от „Геопроект инженеринг” ООД, подписан от всички лица по чл. 
54, ал. 2 от ЗОП на дружеството.

3. Доказателство за посочените в част IV „Критерии за подбор“, буква В 
„Технически и професионални способности“, т. 1 б) на ЕЕДОП изпълнени 
услуги от „Геопроект инженеринг” ООД, сходни с предмета на обособената 
позиция, за която кандидадства участникът, съгласно изискванията на 
възложителя в т.10.2. от документацията за участие в процедурата. 
Комисията напомня, че за всяка посочена в ЕЕДОП изпълнена услуга е 
необходимо да бъде предоставено доказателство съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 
от ЗОП.
Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОПучатникът може да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

II. 7.0ферта № 8 от ЕТ „Зоя Паскалева”, за участие по обособена позиция №
Ю;

Комисията констатира, че документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, 
съдържащи се в офертата на участника, отговарят на изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и офертата на участника 
следва да премине към следващия етап в процедурата на разглеждане и оценка на 
техническото предложение.

Водена от горните изводи, комисията единодушно реши да допусне участника 
до етапа на разглеждане и оценка на техническото предложение.

II.8.Оферта № 9 от „АНИДИ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 11.

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

II.8.1.У частникът е представил ЕЕДОП със следните недостатъци:
В част IV Критерии за подбор, буква В, „Технически и професионални 

спосооности , т. 6 не е описана образователната и професионална квалификация 
на лицата, в съответствие с изрично поставените от възложителя в т.10.15. от 
документацията за участие в процедурата условия и изисквания, а именно:

- Ръководител на екип: минимална образователно-квалификационна степен 
магистър,инженер специалност,,ПГС/ССС’ или архитект,специалност „Архитектура” 
или еквивалентна, опит в осъществяване на инвеститорски контрол 
самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 /един/ 
сходен обект:

28



„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

- Двама експерти: с минимална образователно-квалификационнастепен -  
средно или виеше строително-техническо образование, опит в осъществяване на 
инвеститорски контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор 
на минимум 1 /един/ сходен обект.

*Под сходен обект /за доказване опита на експертите/следва да се разбира 
обект с въвеждане на енергоефективни мерки в съществуващиили новопостроени 
жилищни и/или обществени сгради, вкл. ремонтни строителни работи по полагане на 
хидро и топло изолация и поставяне на дограма /отнася се за всички обособени 
позиции/.

- В част VI „Заключителни положения“, неправилно като възложител е 
посочена Столична община район „Триадица“.

IL8.2. Участникът не е представил доказателство за извършената услуга, 
посочена в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални 
способности“, т. 1 б) на ЕЕДОП, сходна с предмета на обособената позиция, за 
която кандидадства участникът.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

1. Коректно попълнен ЕЕДОП в част IV Критерии за подбор, буква В, 
„Технически и професионални способности” и В част VI „Заключителни 
положения“, в съответствие с условията и изискванията на възложителя.

2. Доказателство за посочената в част IV „Критерии за подбор“, буква В 
„Технически и професионални способности“, т. 1 б) на ЕЕДОП изпълнена услуга 
от „АНИДИ” ЕООД, сходна с предмета на обособената позиция, за която 
кандидадства участникът, съгласно изискванията на възложителя в т.10.14. от 
документацията за участие в процедурата. Комисията напомня, че за всяка 
посочена в ЕЕДОП изпълнена услуга е необходимо да бъде предоставено 
доказателство съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

П.9.Оферта №10 от „Палазова” ООД, за участие по обособена позиция № 6;

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

П.9.1. Участникът е представил ЕЕДОП със следните недостатъци:

- Част II „Информация за икономическия оператор”, б. Б „Информация 
за представителите на икономическия оператор” не е попълена.
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична оощина, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради “, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

- В част VI „Заключителни положения“, неправилно като възложител е 
посочена Столична община район „Триадица“ вместо възложителят на 
поръчката: СО-район „Младост“

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

1. Коректно попълнен ЕЕДОП за част II „Информация за 
икономическия оператор” и част VI „Заключителни положения, б. Б 
„Информация за представителите на икономическия оператор”, в съответствие с 
условията и изискванията на възложителя.

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

И. 10.Оферта №11 от „Балгериан Експерт Консулт -  БЕК” ЕООД за участие 
по обособена позиция № 7;

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

II.10.1. Участникът не е представил доказателства за посочените в част IV 
„Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, т. 1 б) 
на ЕЕДОП изпълнени услуги от „Балгериан Експерт Консулт -  БЕК” ЕООД, 
сходни с предмета на обособената позиция, за която кандидадства участникът, в 
съответствие с изискванията на възложителя, посочени в т.10.12. от
документацията за участие в процедурата.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

1. Доказателства за извършените услуги, посочени в част IV „Критерии за 
подбор“, буква В „Технически и професионални способности", т. 1 б) на ЕЕДОП, 
сходни с предмета на обособената позиция, за която кандидадства участникът, в 
съответствие с изискванията на възложителя, посочени в т.10.12. от
документацията за участие в процедурата.

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

П' J 1- °Ф ерта №12 от „Солартрисити” ООД за участие по обособена позиция № 12
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради “, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

П.11.1. Участникът е представил ЕЕДОП със следните недостатъци:

- В част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални 
способности“, т. 1 б), участникът не е изпълнил изискването на възложителя от 
т.10.14. от документацията за участие в процедурата да посочи датите на 
изпълнените, сходни с предмета на поръчката услуги през последните три години, 
считано от датата на подаване на оферта за участие в настоящата процедура^

- В част IV „Критерии за подбор”, буква В, „Технически и професионални 
способности , т. 6 не е описана образователната и професионална квалификация 
на лицата, в съответствие с изрично поставените от възложителя в т.10.15. от 
документацията за участие в процедурата условия и изисквания, а именно 
участникът да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на 
поръчката, включващ най-малко:

= Ръководител на екип: минимална образователно-квалификационна степен 
магистър,инженер специалност„ПГС/ССС”или архитект,специалност „Архитектура“ 
или еквивалентна, опит в осъществяване на инвеститорски контрол 
самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 /един/ 
сходен обект:

= Двама експерти: с минимална образователно-квалификационнастепен -  
средно или виеше строително-техническо образование, опит в осъществяване на 
инвеститорски контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор 
на минимум 1 /един/ сходен обект.

хПод сходен обект /за доказване опита на експертите/следва да се разбира 
обект с въвеждане на енергоефективни мерки в съществуващиили новопостроени 
жилищни и/или обществени сгради, вкл. ремонтни строителни работи по полагане на 
хидро и топло изолация и поставяне на дограма /отнася се за всички обособени 
позиции/.

- Некоректно в Част VI „Заключителни положения” като възложител е 
посочена СО - район „Триадица“.

И*11.2- Участникът не е представил доказателства за извършените услуги, 
посочени в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални 
способности , т. 1 б) на ЕЕДОП, сходни с предмета на обособената позиция, за 
която кандидадства, в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 
т.10.14. от документацията за участие в процедурата.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

1. Коректно попълнен ЕЕДОП за част IV „Критерии за подбор”, буква 
В, „Технически и професионални способности”, т. 1 б) с посочване на датите на 
извършените услуги и т. 6 с посочване на образователната и професионална

31



„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”
квалификация на лицата и Част VI „Заключителни положения'1', в съответствие с 
условията и изискванията на възложителя.

2. Доказателство за извършените услуги, посочени в част IV „Критерии 
за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, т. 1 б) на ЕЕДОП, 
сходни с предмета на обособената позиция, за която кандидадства, в съответствие 
с изискванията на възложителя, посочени в т.10.14. от документацията за участие 
в процедурата.

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

II. 12.Оферта №13 от „ЛИНК-КОНТРОЛ” ООД, за участие по обособена 
позиция № 6.

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

II. 12.1. Участникът не е представил декларация за всички задължени 
лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП - Образец № 7, съгласно т. 13.1.7. от 
документацията за участие в процедурата.

П.12.2. В част VI „Заключителни положения“ участникът не е посочил 
„част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, информацията от които дава съгласие СО-район 
Младост да получи.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

1. Декларация съгласно т. II. 12.1. от настоящия протокол. В случай, че 
в декларацията се съдържат повече лица от тези, които са подписали ЕЕДОП към 
офертата, участникът следва да представи ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, 
ал. 2 от ЗОП, които не са разписали първоначалния ЕЕДОП, входиран с офертата 
за участие.

2.Коректно попълнен ЕЕДОП, включително в част VI „Заключителни 
положения" с посочване на „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП.

Забележка. Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

П. 13.0ферта №14 от ЕТА КОНСУЛТ ДЗЗД, за участие по обособена 
позиция № 15:

След разглеждане на представените документи от офертата на участника ,ЕТА 
КОНСУЛТ“ ДЗЗД, БУЛСТАТ 176778122, представлявано от Радостина Нешева -
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”
управител, кандидатстващ по обособена позиция № 15 и документите от офертата на 
участника „ЕРОУ“ ООД, ЕИК 130375847, представляван от Радостина Нешева -  
управител, кандидатстващ по обособена позиция № 14 и направена справка в Агенция 
по вписвания, Справка за субект по БУЛСТАТ 176778122, комисията установи, че 
„ЕРОУ“ ООД е съдружник с 70 % /процента/ собственост в обединението: „ЕТА 
КОНСУЛТ“ ДЗЗД, поради което двамата участника представляват свързани лица по 
смисъла на§ 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа във връзка с т. 45 от § 2 от Допълнителните разпоредби на 
ЗОП. Но с оглед на факта, че всеки от участниците кандидатства по различна обособена 
позиция, и като взе предвид изричната разпоредба на чл. 101, ал. 13 от ЗОП, че “Когато 
обществената поръчка има обособени позиции, условията по ал. 8 - 11 се прилагат 
отделно за всяка от обособените позиции.”, комисията приема, че не е налице 
хипотезата на чл. 107, т. 4 от ЗОП за отстраняване на участниците в процедурата, тъй 
като всеки от тях е подал оферта за кансидатстване по различна обособена позиция. В 
тази насока е и досегашната практика на КЗК, като в аналогична открита процедура с 
право на подаване на оферта само по една обособена позиция, КЗК е възприела, че: В 
разглежданата хипотеза, трябва да се отчете факта, че дори и да са свързани лица, 
правната им обвързаност в настоящата поръчка е неотносима, „Щ...“ ЕАД и „С... АГ 
Австрия са участници по различни обособени позиции, доказано с коплект документи 
приложени по преписката.“/РЕШЕНИЕ № 529/30.06.2015г. по преписка №КЗК- 
297/2015г./.Посоченото Решение на КЗК е потвърдено като правилно и 
законосъобразно съгласно окончателно Решение № 11831/10.11.2015г. на ВАС, IV 
отделение, адм. д. № 8397/2015г.: Всяко от дружествата е участвало по различна 
обособена позиция, поради което забраната по чл.55, ал.7 от ЗОП /отм. —аналогична на 
чл. 107, т. 4 от ЗОП/ е неприложима. Правното положение на тези дружества в този 
случай по нищо не се отличава от положението, което биха имали при участието в две 
отделни процедури, а не съществува забрана свързани лица да участват в отделни 
правното положение на тези дружества в този случай по нищо не се отличава от 
положението, което биха имали при участието в две отделни процедури, а не 
съществува забрана свързани лица да участват в отделни процедури.”

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

11.13.1. Участникът е представил ЕЕДОП от „ЕТА КОНСУЛТ” ДЗЗД със 
следните недостатъци:

- В част II, буква А “Информация за икономическия оператор“ относно формата 
на участие, подточка а) участникът не е посочил ролята на участника в групата.
- Част IV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, 
т. 6 не е попълнена коректно в съответствие с изискванията на възложителя, 
посочени в т.10.15. от документацията за участие в процедурата. Участникът не е 
изпълнил изискването на възложителя да разполага с инженерно-технически 
персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:

■ Ръководител на екип: минимална образователно-квалификационна степен 
магистър,инженер специалност„ПГС/ССС”или архитект,специалност „Архитектура“ 
или еквивалентна, опит в осъществяване на инвеститорски контрол

33



„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сградиприета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”
самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 /един/ 
сходен обект;

- Двама експерти: с минимална образователно-квалификационнастепен -  
средно или виеше строително-техническо образование, опит в осъществяване на 
инвеститорски контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор 
на минимум 1 /един/ сходен обект.

*Под сходен обект /за доказване опита на експертите/следва да се разбира 
обект с въвеждане на енергоефективни мерки в съществуващиили новопостроени 
жилищни и/или обществени сгради, вкл. ремонтни строителни работи по полагане на 
хидро и топло изолация и поставяне на дограма /отнася се за всички обособени 
позиции/.

- В част VI „Заключителни положения“ участникът не е посочил „част, 
раздел/точка/и от ЕЕДОП, информацията от които дава съгласие СО-район 
Младост да получи.

П.13.2. Участникът не е представил ЕЕДОП от всеки един от участниците в 
обединението.

С оглед разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от ЗОП, според която на отстраняване 
от процедурата подлежи и участник, който е обединение, за чийто член е налице 
основание за отстраняване, е необходимо участникът да представи ЕЕДОП, 
декларация образец № 7 /относно задължените лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, които 
следва да подпишат ЕЕДОП/ и декларация Образец 7А -  ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОТ 
УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЕДИНЕНИЕТО.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

1. Коректно попълнен ЕЕДОП от участника в част IV „Критерии за подбор“ 
б. В „Технически и професионални способности", т. 6 и част VI „Заключителни 
положения“ в съответствие с условията и изискванията на възложителя.

2. ЕЕДОП и декларации по Образец 7 и Образец 7А от всеки от 
участниците в обединението.

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОПучатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

П.14.0ферта № 15 от „ЕРОУ” ООД за участие по обособена позиция № 14:
След разглеждане на представените документи от офертата на участника „ЕТА 

КОНСУЛТ“ ДЗЗД, БУЛСТАТ 176778122, представлявано от Радостина Нешева -  
управител, кандидатстващ по обособена позиция № 15 и документите от офертата на 
участника „ЕРОУ“ ООД, ЕИК 130375847, представляван от Радостина Нешева -  
управител, кандидатстващ по обособена позиция № 14 и направена справка в Агенция 
по вписвания, Справка за субект по БУЛСТАТ 176778122, комисията установи, че 
„ЕРОУ“ ООД е съдружник с 70 % /процента/ собственост в обединението: „ЕТА 
КОНСУЛТ" ДЗЗД, поради което двамата участника представляват свързани лица по 
смисъла на§ 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа във връзка с т. 45 от § 2 от Допълнителните разпоредби на 
ЗОП. Но е оглед на факта, че всеки от участниците кандидатства по различна обособена 
позиция, и като взе предвид изричната разпоредба на чл. 101, ал. 13 от ЗОП, че “Когато
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради “, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”
обществената поръчка има обособени позиции, условията по ал. 8 - 11 се прилагат 
отделно за всяка от обособените позиции.”, комисията приема, че не е налице 
хипотезата на чл. 107, т. 4 от ЗОП за отстраняване на участниците в процедурата, тъй 
като всеки от тях е подал оферта за кансидатстване по различна обособена позиция. В 
тази насока е и досегашната практика на КЗК, като в аналогична открита процедура е 
право на подаване на оферта само по една обособена позиция, КЗК е възприела, че: В 
разглежданата хипотеза, трябва да се отчете факта, че дори и да са свързани лица, 
правната им обвързаност в настоящата поръчка е неотносима, „Щ...“ ЕАД и „С... АГ 
Австрия са участници по различни обособени позиции, доказано с коплект документи 
приложени по преписката.“/РЕШЕНИЕ № 529/30.06.2015г. по преписка №КЗК- 
297/2015г./.Посоченото Решение на КЗК е потвърдено като правилно и 
законосъобразно съгласно окончателно Решение № 11831/10.11.2015г. на ВАС, IV 
отделение, адм. д. № 8397/2015г.: Всяко от дружествата е участвало по различна 
обособена позиция, поради което забраната по чл.55, ал.7 от ЗОП /отм. -аналогична на 
чл. 107, т. 4 от ЗОП/ е неприложима. Правното положение на тези дружества в този 
случай по нищо не се отличава от положението, което биха имали при участието в две 
отделни процедури, а не съществува забрана свързани лица да участват в отделни 
правното положение на тези дружества в този случай по нищо не се отличава от 
положението, което биха имали при участието в две отделни процедури, а не 
съществува забрана свързани лица да участват в отделни процедури.”

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

JI.14.1. Участникът е представил ЕЕДОП със следните недостатъци:

Част IV „Критерии за подбор1'1’, б. В „Технически и професионални 
способности“, т. 6 не е попълнена коректно в съответствие с изискванията на 
възложителя, посочени в т.10.15. от документацията за участие в процедурата. 
Участникът не е изпълнил изискването на възложителя да разполага с 
инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най- 
малко:

' Ръководител на екип: минимална образователно-квалификационна степен 
магистър,инженер специалност„ПЕС/ССС”или архитект,специалност „Архитектура“
или еквивалентна, опит__ в осъществяване на инвеститорски контрол

самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 /един/ 
сходен обект:

- Двама експерти: с минимална образователно-квалификационнастепен -  
средно или виеше строително-техническо образование, опит в осъществяване на 
инвеститорски контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзоп 
на минимум 1 /един/ сходен обект.

Под сходен обект /за доказване опита на експертите/следва да се разбира 
обект е въвеждане на енергоефективни мерки в съществуващиили новопостроени 
жилищни и/или обществени сгради, вкл. ремонтни строителни работи по полагане на
хидро и топло изолация и поставяне на дограма /отнася се за всички обособени 
позиции/.

35



”Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сградиприета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

- В част VI „Заключителни положения“ участникът не е посочил „част, 
раздел/точка/и от ЕЕДОП, информацията от които дава съгласие СО-район 
Младост да получи.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

Коректно попълнен ЕЕДОП от участника в част IV „Критерии за подбор“, 
б. В „Технически и професионални способности“, т. 6 и част VI „Заключителни 
положения“ в съответствие с условията и изискванията на възложителя.

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

II. 15. Оферта №16 от „ИКАР КОНСУЛТ” АД, за участие по обособена 
позиция № 7.

Комисията констатира, че документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 
съдържащи се в офертата на участника, отговарят на изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и офертата на участника 
следва да премине към следващия етап в процедурата на разглеждане и оценка на 
техническото предложение.

Водена от горните изводи, комисията единодушно реши да допусне участника 
до етапа на разглеждане и оценка на техническото предложение.

И. 16.Оферта № 17 от „Корект СК” ООД, за участие по обособена позиция
№ 13.

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

IL16.1. В представения от участника ЕЕДОП в Част II, б. В „Информация 
относно използването на капацитета на други субекти” в графата „Използване на 
чужд капацитет” участникът е посочил, че ще използва капацитета на други 
субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, но в офертата си 
не е представил за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и поппигяи 
— тях ЕЕД ° П> съгласно условието на чл. 67, ал. 2 от ЗОП и в съответствие с 
изискванията на възложителя, посочени в т.11 от документацията за участие в 
процедурата.

П.16.2. Участникът е представил ЕЕДОП със следните недостатъци:

- В Част IV „Критерии за п о д б о р буква В: „Технически и 
професионални способности”, т. 16) участникът не е посочил т п ч ,„ „ ,  дахите на  

извършените услуги в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 
т.10.13. от документацията за участие в процедурата.
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

И. 16.3. В част VI „Заключителни положения“ участникът не е посочил 
„част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, информацията от които дава съгласие СО-район 
Младост да получи.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

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

2.Коректно попълнен ЕЕДОП в Част IV „Критерии за подбор“, буква В: 
„Технически и професионални способности”, т. 16) с посочване на точните дати на 
извършените услуги и част VI „Заключителни положения“ с посочване на „част, 
раздел/точка/и от ЕЕДОП.

II. 17. Оферта № 18 от „Б.И.С. -  ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, за участие по 
обособена позиция № 10.

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

П.17.1. Участникът е представил ЕЕДОП със следните недостатъци:
- В Част II „Информация за икономическия оператор“, буква А

„Информация за икономическия оператор” не е попълнена формата на участие;
- В Част II „Информация за икономическия оператор“, буква А

„Информация за икономическия оператор” участникът не е посочил обособената 
позиция, за която желае да направи оферта;

- Част II „Информация за икономическия оператор“, раздел Г „Информация 
за подизпълнители“ не е попълнена.

- В част III „Основания за изключване“, т. В „Основания, свързани с 
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение” 
учасникът не е попълнил шестата графа.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

1. Коректно попълнен ЕЕДОП в съответствие с условията и 
изискванията на възложителя и с отстраненеи неродовностите, посочени в т. II.
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради “, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

II. 18.0ферта №19 от „АДВАНС -  2002” ЕООД, за участие по обособена 
позиция № 1.

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

II.18.1. Участникът е представил ЕЕДОП със следните недостатъци:
- В част IV „Критерии за подбор”, буква В, „Технически и професионални 

способности , т.6 не е описана образователната и професионална квалификация 
на лицата, в съответствие с изрично поставените от възложителя в т. 10.6.1. и т. 
10.6.2. от документцаията за участие в процедурата.

-В част VI „Заключителни положения“ участникът не е посочил „част, 
раздел/точка/и“ от ЕЕДОП, информацията от които дава съгласие СО-район 
Младост да получи.

П.18.2. Участникът е представил Референция от Община “Маджарово”, 
която не отговаря на изискванията на т.10.4 от изискванията на възложителя, 
посочени в документацията за участие, както и на чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а 
именно да съдържа информация относно датата, на която е приключило 
изпълнението на строителството.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. е ал. 9 от 
ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

1. Коректно попълнен ЕЕДОП в съответствие с условията и изискванията на 
възложителя и при отстраняване на недостатъците, посочени в т. Н.18.1.

2. Удостоверение за добро изпълнение за изпълнения договор с община 
Маджарово, от което да е видна дата на изпълнение на договора.

Забележка. Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

И. 19.0ферта № 20 от „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, за участие по обособена 
позиция№ 10.

Комисията констатира, че документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, 
съдържащи се в офертата на участника, отговарят на изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и офертата на участника 
следва да премине към следващия етап в процедурата на разглеждане и оценка на 
техническото предложение.
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програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради “, приета с 
ПМСМ 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

Водена от горните изводи, комисията единодушно реши да допусне участника 
до етапа на разглеждане и оценка на техническото предложение.

II. 20.Оферта № 21 от „Технострой -  Инвестконсулт” ЕООД, за участие по 
обособена позиция № 9.

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

11.20.1. Участникът е представил ЕЕДОП със следните недостатъци:

- Част VI “Заключителни положения” от ЕЕДОП не е попълнена.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

I. Коректно попълнен ЕЕДОП в съответствие с условията и изискванията 
на възложителя и при отстраняване на недостатъка, посочен в т. П.20.1.

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

II. 21. Оферта № 22 от „АТИ КОНСУЛТ” ЕООД за участие по обособена 
позиция № 6;

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

11.21.1. Участникът е представил ЕЕДОП със следните недостатъци:

- Част VI „Заключителни положения“ не е попълнена.

II.21.2. Участникът не е представил доказателства за извършените услуги, 
посочените в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални 
способност ит. 1 б) на ЕЕДОП в съответствие с изискванията на възложителя, 
ппредвидени в т.10.12. от документацията за участие в процедурата.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

1. Коректно попълнен ЕЕДОП за част Част VI „Заключителни положения“
2. Доказателство за посочените в част IV „Критерии за подбор“, буква В 

„Технически и професионални способности“, т. 1 б) на ЕЕДОП изпълнени услуги, 
сходни с предмета на обособената позиция, за която кандидадства участникът, 
съгласно изискванията на възложителя в т.10.12. от документацията за участие в
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради “, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”
процедурата. Комисията напомня, че за всяка посочена в ЕЕДОП изпълнена 
услуга е необходимо да бъде предоставено доказателство съгласно чл. 64, ал 1 т 2 
отЗОП. '

Забележка. Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

II. 22.Оферта № 23 от „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, за участие по обособена 
позиция № 1.

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

11.22.1. Участникът е представил ЕЕДОП от „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД със 
следните недостатъци:

- Част II, буква Г, графа „Възлагане на подизпълнител«” не е попълнена.

П.22.2. В Част II, б. В „Информация относно използването на капацитета 
на други субекти” в графата „Използване на чужд капацитет” участникът е 
посочил, че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите 
за подбор, посочени в част IV, но в офертата си не е ппелставил за всеки от 
съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях EE/ТОП, съгласно 
условието на чл. 67, ал. 2 от ЗОИ и в съответствие с изискванията на възложителя, 
посочени в т.11 от документацията за участие в процедурата.

П.22.3. В Част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и 
професионални способности”, т.9 участникът е посочил, че за изпълнение на 
договора ще използва наето скеле -  1 000м2, за което съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗОИ 
следва да представи отделен ЕЕДОП, декларации Образец № 7 /ако е ЮЛ, за да се 
знае кои лица трябва да подпишат ЕЕДОП/ и декларация обпазеп 7А за липетп пт 
което е наето съоръжението и в съответсвие с изискванията на възложителя в т 11 
и т.11.3. от документацията за участие в процедурата следва да представи 
документи за поетите от третите липа задължения.

11.22.4. Участникът е представил ЕЕДОП от „АТМ “ ЕООД 
подизпълнител - със следните недостатъци:

- В Част II, б. А „Информация за икономическия оператор“ участникът е 
посочил, че участва в процедурата заедно с други икономически оператори - 
некоректно е попълнена формата на участие.

0Д£На 0Т горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

ЕКоректно попълнен ЕЕДОП от „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД за Част II 
буква Г, графа „Възлагане на подизпълнит елиВ Част И, б. В „Информация

40



„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради “, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”
относно използването на капацитета на други субекти” в графата „Използване на 
чужд капацитет” и Част IV „Критерии за п о д б о р буква В „Технически и 
професионални способности” в съответствие с условията и изискванията на 
възложителя.

-Относно попълнената информация в Част II, б. В „Информация относно 
използването на капацитета на други субекти” в графата „Използване на чужд 
капацитет”. В случай, че участникът правилно е попълнил ЕЕДОП и ще 
използва капацитета на други субекти, следва да бъдат представени ЕЕДОП-и, 
декларации Образец № 7 /ако е ЮЛ, за да се знае кои лица трябва да подпишат 
ЕЕДОП/ и декларации образец 7А от тези лица, както документ за поетите от 
третите лица задължения, доказващ, че учатникът ще разполага с техните ресурси 
съгласно т. 11.3 от документацията за участие.

А в случай, че има допусната грешка при попълването на тази част от 
ЕЕДОП и участникът няма да използва капацитета на други субекти, трябва да 
предостави нов ЕЕДОП с коректно попълнена информация в тази част.

2. Коректно попълнен ЕЕДОП от „АТМ “ ЕООД в Част II, б. А 
„Информация за икономическия оператор“ съответствие с условията и 
изискванията на възложителя.

3. Коректно попълнени ЕЕДОП-и съгласно точка Н.22.2. от настоящия 
протокол.

4. Документи съгласно точка Н.22.3. от настоящия протокол, а именно: 
отделен ЕЕДОП, декларации Образец № 7 /ако е ЮЛ, за да се знае кои лица 
трябва да подпишат ЕЕДОП/ и декларация образец 7А за лицето, от което е наето 
съоръжението -  скеле, както документ за поетите от третите лица задължения, 
доказващ, че учатникът ще разполага с техните ресурси съгласно т. 11.3 от 
документацията за участие.

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

II. 23. Оферта № 24 от „Сити Билд Студио” ЕООД, за участие по обособена 
позиция № 1;

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

11.23.1. Участникът е представил удостоверения за добро
изпълнение/референции за строителство, сходно с предмета на поръчката, 
изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на оферта 
за учасзие в процедурата, чието съдържание е непълно, тъй като представените 
удостоверения/референции не отговарят на изискванията на възложителя в точка
10.4. от документацията за участие и чл. 64, ал. 1, т.1 от ЗОП, а именно да 
съдържат цялата информация относно стойността, датата, на която е ппиключилп
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изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие е 
нормативните изисквания.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

1. Удостоверения за добро изпълнение за изпълненото строителство, 
посоченото в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални 
способности“, т. 1 а) на ЕЕДОП, съдържащи липсващата информация от
представените__удостоверения за добро изпълнение/пеферениии съгласно
изискванията на чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно: информация относно 
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, 
както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, за всеки от 
посочените договори.

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

П.24,Оферта № 25 от „ПСГ” АД, за участие по обособена позиция № 2;
След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 

комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

II. 24.1. Участникът е представил ЕЕДОП от „ПСГ” АД със следните 
недостатъци:

- В част IV „Критерии за подбор”, буква В, „Технически и 
професионални способности'1'1, не е изпълнено изискването на възложителя в т.
10.6.2. от документацията за участие специалистът по ЗБУТ за изпълнение на 
строителството да има професионален опит в осигуряване на задравословни и 
безопасни условия на труд най-малко на един въведен в експлоатация обект.

- Е ЕДОП не е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 
2 ЗОП, посочени в декларация /Образец JN* 7/ от офертата.

II. 24.2. Не са представени декларации обрзец 7А от всички задължени лица 
по чл. 54, ал. 2 ЗОП в „ПСГ“ АД, посочени в декларация /Образец № 7/ от 
офертата. Декларация образец 7А е представена само от изпълнителния директор.

II. 24.3. Участникът не е предаставил доказателство за поетите от 
подизпълнителите задължения в съответствие с поставените от възложителя 
изисквания в т. 7.7.1. от документацията за участие в процедурата.
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територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради “, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

1. Коректно попълнен ЕЕДОП с отстранени недостатъците, 
посочените изисквания в т. Н.24.1.

2. Декларации образец 7А от всички задължени лица по смисъла на 
чл. 54, ал. 2 ЗОП в „ПСГ“ АД, с изключение от изпълнителния 
директор, тъй като той е представил.

3. Документ съгласно т. II. 24.3. от настоящия протокол.

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОПучатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

11.25. Оферта № 26 от „Алфа Пи Проджект” ООД, за участие по обособена 
позиция № 12.

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

II. 25.1. Участникът е представил ЕЕДОП със следните недостатъци:
- В част IV „Критерии за подбор”, буква В, „Технически и професионални 

способности , т.6 не е описана образователната и професионална квалификация 
на лицата, в съответствие с изрично поставените от възложителя в т.10.15. от 
документацията за участие в процедурата условия и изисквания. Участникът не е 
изпълнил изискването на възложителя да разполага с инженерно-технически 
персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:

' Ръководител на екип: минимална образователно-квалификационна степен 
магистър,инженер специалност,,ПГС/ССС'нли архитект,специалност „Архитектура“ 
или еквивалентна, опит в осъществяване на инвеститорски контрол 
самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 /един/ 
сходен обект:

- Двама експерти: с минимална образователно-квалификационнастепен -  
средно или виеше строително-техническо образование, опит в осъществяване на 
инвеститорски контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор 
на минимум 1 /един/ сходен обект.

Под сходен обект /за доказване опита на експертите/следва да се разбира 
обект с въвеждане на енергоефективни мерки в съществуващиили новопостроени 
жилищни и/или обществени сгради, вкл. ремонтни строителни работи по полагане на
хидро и топло изолация и поставяне на дограма /отнася се за всички обособени 
позиции/.

- В част VI „Заключителни положения“ участникът не е посочил „част, 
раздел/точка/и от ЕЕДОП, информацията от които дава съгласие СО-район 
Младост да получи.
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

II. 25.2. В Част II, б. В „Информация относно използването на 
капацитета на други субекти” в графата „Използване на чужд капацитет” 
участникът е посочил, че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни 
критериите за подбор, посочени в част IV, но в офертата си не е представил за 
всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП. 
съгласно условието на чл. 67, ал. 2 от ЗОИ и в съответствие с изискванията на 
възложителя, посочени в т.11 от документацията за участие в процедурата.

II. 25.3. В Част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и 
професионални способности“, т. 16) участникът е посочил 4 (четири) услуги по 
изпълняване на инвеститорски контрол през последните три години от датата на 
получаване на офертата по настоящата процедура, но е представил доказателство 
за извършена услуга само с „РУТЕКС“ ООД.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 
комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 
настоящия протокол следните документи:

1. Коректно попълнен ЕЕДОП от участника, като са отстранени посочените в 
т. П.25.1 недостатъци.

2. ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 /ако е ЮЛ, за да се знае кои лица 
трябва да подпишат ЕЕДОП/ и декларации Образец 7А от третите лица, чиито 
капацитет участникът ще използва, както документ за поетите от третите лица 
задължения, доказващ, че учатникът ще разполага с техните ресурси съгласно т. 
11.3 от документацията за участие.

3. Доказателства и за останалите /освен за «РУТЕКС» ООД/ от посочените в 
част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални 
способности , т. 1 б) на ЕЕДОП изпълнени услуги, сходни с предмета на 
обособената позиция, за която кандидадства участникът. Комисията 
напомня, че за всяка посочена в ЕЕДОП изпълнена услуга е необходимо да 
бъде предоставено доказателство съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие. .

П.26.1. Оферта № 27 от „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И 
ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД за участие по обособена позиция № 14.

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

II. 26.1. В представения от участника ЕЕДОП в Част II, б. В 
„Информация относно използването на капацитета на други субекти” в графата 
„Използване на чужд капацитет” участникът е посочил, че ще използва 
капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част 
IV, но в офертата си не е представил за всеки от съответните субекти натлежнп
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”
попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, съгласно условието на чл. 67, ал. 2 от ЗОП и 
в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в т.11 от 
документацията за участие в процедурата.

II. 26.2. Участникът е представил ЕЕДОП със следните недостатъци:

- В Част II „Информация за икономическия оператор“, буква А 
„Информация за икономическия оператор” участникът не е посочил обособената 
позиция, за която желае да направи оферта.

- В част IV „Критерии за подбор”, буква В „Технически и професионални

способности”, т. 6 не е описана образователната и професионална квалификация

на лицата в съответствие с изрично поставените от възложителя изисквания,

съгласно изискванията в т.10.15. от документацията за участие в процедурата.
Участникът не е изпълнил изискването на възложителя да разполага с експерти,

които да имат опит в осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно
или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 /един/ сходен обект.

*Под сходен обект /за доказване опита на експертите/ следва да се разбира 
обект с въвеждане на енергоефективни мерки в съществуващи или новопостроени 
жилищни и/или обществени сгради, вкл. ремонтни строителни работи по полагане на 
хидро- и топлоизолация и поставяне на дограма /отнася се за всички обособени 
позиции/.

- В част VI „Заключителни положения“ участникът не е посочил „част, 
раздел/точка/и от ЕЕДОП, информацията от които дава съгласие СО-район 
Младост да получи.

II. 26.3. Участникът не е представил доказателство за извършената услуга , 
посочена в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални 
способности“, т. 1 б) на ЕЕДОП в съответствие с изискванията на възложителя, 
посочени в т.10.14. от документацията за участие в процедурата.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. е ал. 9 от 
ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

1. В случай, че участникът ще ползва капацитета на други субекти следва да 
представи отделен ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 /ако е ЮЛ, за да се 
знае кои лица трябва да подпишат ЕЕДОП/ и декларации Образец 7А от 
третите лица, чиито капацитет участникът ще използва, както документ за 
поетите от третите лица задължения, доказващ, че учатникът ще разполага 
с техните ресурси съгласно т. 11.3 от документацията за участие.

2. Коректно попълнен ЕЕДОП, като са отстранени посочените в т. П.26.2 
недостатъци.

3. Доказателство за за извършена услуга, посочена в част IV „Критерии за 
подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, т. 1 б) на ЕЕДОП в 
съответствие с изискванията на възложителя, и сходна с предмета на обособената 
позиция, посочени в т.10.14. от документацията за участие в процедурата.
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради “, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да 
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 
получаване на оферти или заявления за участие.

II. 27. Оферта №28 от „Булинвест” ДЗЗД, за участие по обособена позиция
№ 5 .

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

II. 27.1. Попълнен и подписан ЕЕДОП от участника „Булинвест” ДЗЗД.
П* 27.2. Участникът е представил ЕЕДОП от „Булинвестстрой труп” 

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

II. 27.3. Участникът е представил ЕЕДОП от „Р-студио” ЕООД, в който в 
Част II, б. В „Информация относно използването на капацитета на други 
субекти ’ в графата ,,Използване на чужд капацитет'1 2'1 участникът е посочил, че 
ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, 
посочени в част IV, но в офертата си не е представил за всеки от съответните 
субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП. съгласно условието на чл. 
67, ал. 2 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в т.11 
от документацията за участие в процедурата.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 
от ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

1. Попълнен и подписан ЕЕДОП от участника „Булинвест” ДЗЗД
2. В случай, че съдружниците от обединението правилно са попълнили 

ЕЕДОП-ите и ще използват капацитета на други субекти, следва да бъдат 
представени ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 /ако е ЮЛ, за да се знае кои лица 
трябва да подпишат ЕЕДОП/ и Образец № 7А за всеки от тях, както и документ за 
поетите от третите лица задължения, доказващ, че учатникът ще разполага с 
техните ресурси съгласно т. 11.3 от документацията за участие. А в случай, че има 
допусната грешка при попълването на тази част от ЕЕДОП-ите и съдружниците 
няма да използва капацитета на други субекти, трябва да представят нови 
ЕЕДОПи с коректно попълнена информация в тази част.
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС№ 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информагщя може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

II. 28. Оферта № 29 от „Енерджи Про ДМ” ООД за участие по обособена 
позиция № 11.

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

II. 28.1. Участникът е представил ЕЕДОП със следните недостатъци:
- В част IV „Критерии за подбор”, буква В, „Технически и професионални 

способности", т.1 б) не са посочени изпълнени сходни с предмета на поръчката 
услуги през последните три години, считано от датата на подаване на офертата за 
участие в настоящата процедура за избор на изпълнител - изискване изрично 
поставено от възложителя в т.10.14. от документацията за участие в процедурата.

- В част IV „Критерии за подбор”, буква В, „Технически и 
професионални способности”, т.6 не е описана образователната и професионална 
квалификация на лицата, в съответствие с изрично поставените от възложителя в 
т.10.15. от документацията за участие в процедурата условия и изисквания. 
Участникът не е изпълнил изискването на възложителя да разполага с 
инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най- 
малко:

- Ръководител на екип: минимална образователно-квалификационна степен 
магистър,инженер специалност„ПГС/ССС”или архитект,специалност „Архитектура“ 
или еквивалентна, опит в осъществяване на инвеститорски контрол 
самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 /един/ 
сходен обект;

- Двама експерти: с минимална образователно-квалификационнастепен -  
средно или виеше строително-техническо образование, опит в осъществяване на 
инвеститорски контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор 
на минимум 1 /един/ сходен обект.

*Под сходен обект /за доказване опита на експертите/следва да се разбира 
обект с въвеждане на енергоефективни мерки в съществуващиили новопостроени 
жилищни и/или обществени сгради, вкл. ремонтни строителни работи по полагане на 
хидро и топло изолация и поставяне на дограма /отнася се за всички обособени 
позиции/.

- Некоректно в част VI. „Заключителни положения” като възложител е 
посочен СО - район „Триадица“.

II. 28.2. Участникът не е представил доказателство за извършена услуга в 
съответствие с изискванията на възложителя, посочени в т.10.14. от 
документацията за участие в процедурата.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

1. Коректно попълнен ЕЕДОП, като са отстранени недостатъците, 
посочени в т. II.28.1 от протокола.

2. Доказателство за извършена услуга/и съгласно т. II. 28.2. от 
настоящия протокол. Комисията напомня, че за всяка посочена в В част IV 
„Критерии за подбор”, буква В ,,,Технически и професионални способности”, т.1 б) 
в ЕЕДОП изпълнена услуга е необходимо да бъде предоставено доказателство 
съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Забележка. Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

II. 29. Оферта № 30 от „Плеядес България” ООД, за участие по обособена 
позиция № 13.

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

II. 29.1. Участникът е представил ЕЕДОП със следните недостатъци:

- В част IV „Критерии за подбор”, буква В „Технически и професионални 
способности”, т.6 не е описана образователната и професионална квалификация 
на лицата, в съответствие с изрично поставените от възложителя в т.10.15 от 
документацията за участие в процедурата условия и изисквания. Участникът не е 
изпълнил поставеното от възложителя изискване да разполага със:

'  Рьководител на екип: минимална образователно-квалификационна степен 
магистър,инженер специалност„ПГС/ССС”или архитект,специалност „Архитектура“ 
или еквивалентна, опит в осъществяване на инвеститорски контрол 
самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 /един/ 
сходен обект:

" Двама експерти-  с минимална образователно-квалификационнастепен — 
средно или виеше строително-техническо образование, опит в осъществяване на 
инвеститорски контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор 
на минимум 1 /един/ сходен обект.

хПод сходен обект /за доказване опита на експертите/следва да се разбира 
обект с въвеждане на енергоефективни мерки в съществуващиили новопостроени 
жилищни и/или обществени сгради, вкл. ремонтни строителни работи по полагане на
хидро и топло изолация и поставяне на дограма /отнася се за всички обособени 
позиции/.

- Некоректно в част VI. „Заключителни положения” като 
възложител е посочен СО район „Триадица“ вместо СО-район „Младост“;

- ЕЕДОП не е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 
54, ал. 2 ЗОП, съгласно представената декларация образец № 7 в офертата.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

1. Коректно попълнен ЕЕДОП с отстранени недостатъците, посочени в 
т. П.29.1 от протокола, подписан от всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
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Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти ти заявления за участие.

II. 30. Оферта № 31 от „ЕП КОНСУЛТ” ЕООД, за участие по обособена 
позиция № 13.

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

II. 30.1. Участникът е представил ЕЕДОП със следните недостатъци:
- В част IV „Критерии за подбор”, буква А „Годност” е посочено, че не е 

приложимо вписване, а участникът е търговец и подлежи на вписване в 
търговския регистър.

- Част VI „Заключителни положения'''1 не е попълнена.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. е ал. 9 от 
ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

I. Коректно попълнен ЕЕДОП е отстранени недостатъците, посочени в 
т. П.30.1.

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/ти други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

II. 31. Оферта № 32 от „Българо-австрийска консултантска компания” АД, 
за участие по обособена позиция № 14;

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

II. 31.1. Участникът е представил ЕЕДОП със следните недостатъци:

- В част IV „Критерии за подбор”, буква А „Годност” е посочено, че не е 
приложимо вписване, а участникът е търговец и подлежи на вписване в 
търговския регистър.

- Част VI Заключителни положения” не е попълнена.

II. 31.2. Участникът не е представил декларации по Образец № 7А, съгласно 
т. 13.1.8. от документацията за участие в процедурата, от всички задължени лица 
по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. е ал. 9 от 
ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:
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1. Коректно попълнен ЕЕДОП е отстранени недостатъците, посочени в т. 11.31.1.
2. Документите съгласно т. II. 31.2. от настоящия протокол.

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

11.32. Оферта №33 от „МБ Инженеринг 2001” ЕООД, за участие по 
обособена позиция № 3;

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

II. 32.1. Участникът е представил ЕЕДОП със следните недостатъци:
- Част II „Информация за икономическия оператор“, б. Б не е 

попълнена.
- Част III “Основания за изключване”, буква В, втора графа от 

„Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или 
професионално нарушение” не е попълнена.

II. 32.2. У частникът не е представил удостоверения за добро изпълнение на 
строителство, посочено В част IV „Критерии за подбор”, буква В, „Технически и 
професионални способности” в ЕЕДОП, сходно с предмета на поръчката, 
изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на оферта 
за участие в процедурата, в съответствие с изискванията на възложителя в точка
10.4. от документацията за участие. Комисията напомня, че за всяко посочено в 
ЕЕДОП изпълнено строителство е необходимо да бъде предоставено удостоверение 
за добро изпълнение, съдържащ необходимата информация съгласно чл. 64, ал. 1, 
т. 1 от ЗОП, а именно: които съдържат стойността, датата, на която е приключило 
изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 
нормативните изисквания;

II. 32.3. Участникът не е представил доказателства за извършените услуги, 
посочени в част IV ,Дритерии за подбор”, буква В, „Технически и професионални 
способности” в ЕЕДОП, съгласно изискванията на възложителя в т.10.2. от 
документацията за участие в процедурата. Комисията напомня, че за всяка 
посочена в ЕЕДОП изпълнена услуга е необходимо да бъде предоставено 
доказателство съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

1. Коректно попълнен ЕЕДОП, в който са отстранени недостатъцте, 
посочени в т. 32.1 от протокола.

2. Удостоверения за добро изпълнение па яшидсшеяшудшдр посочени в 
част IV „Критерии за подбор”, буква В, „Технически и професионални
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ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”
способности в ЕЕДОГ1 в съответствие с условията и изискванията на 
възложителя в т. II.32.1. от протокола.

З.Доказателство за извършените услуги, посочени в част IV „Критерии за 
подбор”, буква В, „Технически и професионални способности” в ЕЕДОП в 
съответствие с условията и изискванията на възложителя в т. II.32.3 от 
протокола.

Забележка. Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

II. 33. Оферта № 34 от „Консултантска Инженерна Група” ООД, за участие 
по обособена позиция № 6.

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

II. 33. 1. Представеният от участника ЕЕДОП не е подписан от всички 
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 ЗОП.

II. 33. 2. Участникът не е представил декларации по Образец № 7А от 
всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

1. Подписан ЕЕДОП от всички лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
2. Декларации съгласно т. II. 33. 2. от настоящия протокол.

Забележка. Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти ши заявления за участие.

II. 34. Оферта №35 от „АТЛАСКОНТРОЛ” ЕООД, за участие по обособена 
позиция № 9;

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

II. 34.1. Участникът е представил ЕЕДОП със следните недостатъци:

- В Част II „Информация за икономическия оператор“, буква А 
„Информация за икономическия оператор” участникът не е посочил обособената 
позиция, за която желае да направи оферта.

В Част IV „Критерии за подбор”, буква В „Технически и 
професионални способности”, т.1б) участникът е посочил, че е приложил списък с 
обекти към офертата, но същият не е подписан от участника.
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Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

I. Коректно попълнен ЕЕДОП с отстранени посочените в т. 11.34.1 от 
протокола недостатъци.

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

II. 35. Оферта №36 от „СТРОЙНОРМ” ЕООД, за участие по обособена 
позиция № 6.

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

II. 35.1. В представения ЕЕДОП в част VI „Заключителни положения“ 
участникът не е посочил „част, раздел/точка/и от ЕЕДОП, информацията от които 
дава съгласие СО-район Младост да получи.

II. 35.2. Участникът не е представил декларация за всички задължени лица 
по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП - Образец № 7, съгласно т. 13.1.7. от 
документацията за участие в процедурата. В случай, че в декларацията се 
съдържат и други лица извън управителя, който е подписал ЕЕДОП към 
офертата, е необходимо да се представи нов ЕЕДОП, подписан и от другите лица 
по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

1. Коректно попълнен ЕЕДОП с отстранен посочения в т. П.35.1 
недостатък.

2. Декларация съгласно т. II. 35.2. от настоящия протокол.
Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти ши заявления за участие.

II. 36. Оферта № 37 от „Стройгарант 2005” ЕООД, за участие по 
обособена позиция № 8;

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил изискуемите от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

II. 36.1. Участникът е представил ЕЕДОП със следните недостатъци:
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- В част III „Основания за изключване“, т. В „Основания, свързани с 
несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение'1’’ 
учасникът не е попълнил шестата графа.

- В Част IV „Критерии за подбор”, буква В „Технически и 
професионални способности”, т.16) участникът е посочил, че е приложил списък с 
обекти към офертата, но същият не е подписан от участника и не отговаря на 
изискванията на възложителя, посочени в т. 10.12 от документацията за участие в 
процедурата -  не са посочени стойностите и датите.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

2. Коректно попълнен ЕЕДОП с отстранени недостатъците, посочени в т.
11.36.1 от настоящия протокол.

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти ши заявления за участие.

II. 37. Оферта № 38 от „Булстрой Груп” ООД, за участие по обособена 
позиция № 1;

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

II. 37.1. Участникът е представил ЕЕДОП от „Булстрой Груп” ООД със 
следните недостатъци:

- В част IV „Критерии за подбор”, буква В, „Технически и 
професионални способности”, т.6 участникът не е изпълнил всички изисквания на 
възложителя съгласно т.10.5.2 от документацията за участие в процедурата, а 
именно да разполага с лице, което да има професионален опит като технически 
ръководител минимум 5 /пет/ години.

- В Част IV „Критерии за подбор”, буква Г „Стандарти за осигуряване 
на качеството и стандарти за екологично управление” не са попълнени уеб адрес, 
орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

I. Коректно попълнен ЕЕДОП с отстранени, посочените в т. 11.37.1 от
настоящия протокол недостатъци.

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗИИ. ОП учатникът може да представи 
на комисията нов ЕЕДОП и/ши други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

II. 38. Оферта № 39 от „КРАССТРОЙ” ООД, за участие по обособена 
позиция № 4.
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

II. 38.1. Участникът е представил ЕЕДОП от „КРАССТРОЙ” ООД със 
следните недостатъци:

- ЕЕДОП не е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 
2 ЗОП съгласно представената декларация образец № 7 в офертата.

- В Част II „Информация за икономическия оператор", буква А относно 
формата на участие е посочено, че икономическият оператор участва в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически 
оператори, но в офертата не са представени ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7 
/ако е ЮЛ, за да се знае кои лица трябва да подпишат ЕЕДОП/ и Образец № 7А за 
всеки от тях, както и документ за поетите от тях задължения.

- Участникът некоректно е изброил третите лица, чиито капацитет ще 
използва, и подизпълнителя в част II „Информация за икономическия оператор“, 
буква А, в която би следвало да се съдържа информация относно формата на 
участие.

- Част II „Информация за икономическия оператор“, буква Г не е 
попълнена, а видно от съдържащите се в офертата документи, участникът ще 
използва подизпълнител.

- В Част IV „Критерии за подбор”, буква Г „Стандарти за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление” не са попълнени уеб адрес, 
орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, но 
участникът е представил сертификати - Сертификат за внедрена система за 
управление на качеството ISO 9001:2008 и Система за управление по отношение 
на околната среда ISO 14001:2004 -  на хартиен носител, от които е видно, че 
същите са изтекла валидност към настоящия момент, а именно: до 17 октомври 
2016г., поради което е необходимо да се попълни уеб адрес, орган или служба, 
издаващи документа, точно позоваване на документа или да се представи на 
хартиен носител актуален такъв.

II. 38.2. Участникът е представил удостоверения за добро 
изпълнение/референции за строителство, сходно е предмета на поръчката, 
изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на оферта 
за участие в процедурата, и референции, като три от тях не отговарят на 
изискванията на възложителя в точка 10.4. от документацията за участие и чл. 64, 
ал. 1, т.1 от ЗОП, а именно: да съдържат датата, на която е приключило 
изпълнението, както следва:

- Референция № 16/20.06.2014 от Министерство на образованието и 
науката:

- Референция № КС 1661, екз. № 2/07.04.2014г. от МВР
- Референция от община Самоков

II. 38.3. Участникът е представил ЕЕДОП от подизпълнителя 
„Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД със следните недостатъци:

- В Част II „Информация за икономическия оператор“, буква А 
относно формата на участие е посочено, че икономическият оператор участва в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно е други икономически 
оператори, но в офертата не са представени ЕЕДОП-и, декларации Образец № 7
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради “, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”
/ако е ЮЛ, за да се знае кои лица трябва да подпишат ЕЕДОП/ и Образец № 7А за 
всеки от тях, както и документ за поетите от тях задължения.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. е ал. 9 от 
ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

2. Коректно попълнен ЕЕДОП от „КРАССТРОЙ” ООД с отстранени, 
посочените в т. 11.38.1 от настоящия протокол недостатъци.

3. В случай, че участникът „КРАССТРОЙ” ООД правилно е попълнил 
ЕЕДОП в Част II „Информация за икономическия оператор", буква А 
относно формата на участие, че икономическият оператор участва в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други 
икономически оператории. следва да бъдат представени ЕЕДОП-и, 
декларации Образец № 7 /ако е ЮЛ, за да се знае кои лица трябва да 
подпишат ЕЕДОП/ и Образец № 7А за всеки от тях, както и документ за 
поетите от тях задължения. А в случай, че има допусната грешка при 
попълването на тази част от ЕЕДОП и икономическият оператор няма 
да участва в процедурата заедно с други икономически оператори, 
участникът трябва да предостави нов ЕЕДОП с коректно попълнена 
информация в тази част.

4. Валидни сертификати или документи, изхождащ от органите, издаващи 
сертификатите, от които да е видно, че участникът ще разполага с 
валидни такива при подписване на договора за обществена поръчка в 
случай, че бъде избран за изпълнител или попълнени в ЕЕДОП на 
участника в част IV „Критерии за подбор”, буква Г „Стандарти за 
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” уеб 
адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на 
документа.

5. Удостоверения за добро изпълнение, съдържащи датата на изпълнение 
на строитеслството, посочено в референциите в т. II. 38.2 от настоящия 
протокол.

6. Коректно попълнен ЕЕДОП от „Архитектурно студио Чангулев“ ЕООД 
-  подизпълнител. В случай, че подизпълнителят правилно е попълнил 
ЕЕДОП в Част II „Информация за икономическия оператор“, буква А 
относно формата на участие, че икономическият оператор участва в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други 
икономически оператории. следва да бъдат представени ЕЕДОП-и, 
декларации Образец № 7 /ако е ЮЛ, за да се знае кои лица трябва да 
подпишат ЕЕДОП/ и Образец № 7А за всеки от тях, както и документ за 
поетите от тях задължения. А в случай, че има допусната грешка при 
попълването на тази част от ЕЕДОП и икономическият оператор няма 
да участва в процедурата заедно с други икономически оператори, 
подизпълнителят трябва да предостави нов ЕЕДОП с коректно 
попълнена информация в тази част.

Забележка. Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради “, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

II. 39. Оферта №40 от ДЗЗД „Младост 2016”, за участие по обособена 
позиция № 5;

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:

II. 39.1. Не е представен ЕЕДОП от участника ДЗЗД „Младост 2016”

II. 39.2. Участникът е представил ЕЕДОП от „РАДМИ 90” ООД (участник в 
обединение ДЗЗД „Младост 2016”) със следните недостатъци:

- Част И, б. Б „Информация за представителите на икономическия 
оператор” не е попълнена.

- В Част IV „Критерии за подбор”, буква Г „Стандарти за осигуряване 
на качеството и стандарти за екологично управление” не са попълнени уеб адрес, 
орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.

- ЕЕДОП не е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, 
ал. 2 ЗОП.

II. 39.3. Участникът е представил ЕЕДОП от „Архитектурно студио 
Бояна“ ЕООД (участник в обединение ДЗЗД „Младост 2016”) със следните 
недостатъци:

- Част II, б. Б „Информация за представителите на икономическия 
оператор’’'1 не е попълнена.

- Част IV „Критерии за подбор“, б. А „Годност”, т.1) не е попълнена;

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. е ал. 9 от 
ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

1. Попълнен и подписан ЕЕДОП от участника ДЗЗД „Младост 2016”
2. Коректно попълнен ЕЕДОП от „РАДМИ 90” ООД с отстранени 

недостатъците, посочени в т. И.39.2 от настоящия протокол.
3. Коректно попълнен ЕЕДОП от „Архитектурно студио Бояна“ ЕООД, с 

отстранени недостатъците посочени в т. П.39.3 от настоящия протокол.
Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОПучатникът може да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

II. 40. Оферта № 41 от Консорциум „ВРГ -  2016г” за участие по обособена 
позиция № 1.

След разглеждане на представените документи от офертата на участника, 
комисията констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор, поради следното:
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради “, приета с 
ПМС№ 18/02.02.2015г.” по обособени позиции...”

II. 40.1. Не е представен ЕЕДОП за участника Консорциум „ВРГ -  2016г”

II. 40.2. Представеният от участника договор за създаване на консорциум не 
съответства на изрично поставените от възложителя условия и изисквания да 
бъде посочено разпределението на отговорностите и изпълнението на дейностите 
между партньорите в съответствие е изрично поставените от възложителя условия 
в подточки 7.4 и 7.5. от документацията за участие в процедурата.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Част VI „Заключителни положения” не е попълнена.

II. 40.4. Декларации образец 7 и 7А за „Вип Консулт Инженеринг” ООД не 
са попълнени коректно, като в декларация 7 не са посочени задължените лица по 
чл. 54, ал. 2 от ЗОП, а в декларация образец 7А не е отбелязано вярното твърдение.

II. 40.5 Липсват Декларации образец 7 и 7А за останалите съдружници в 
консорциума.
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ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

II.40.6 Участникът е представил ЕЕДОП от „РВ Инженеринг” ЕООД със 
следните недостатъци:

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

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

- Част IV “Критерии за подбор'1'1, буква Б „Икономическо и финансово 
състояние” не е попълнена.

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

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

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

- Част VI „Заключителни положения“ от ЕЕДОП не е попълнена.

II. 40.7. Представената от „РВ Инженеринг” ЕООД референция, издадена от 
„Камчия“ ЕАД не отговаря на изискванията на възложителя и на чл. 64, ал.1, т.1 
от ЗОП, относно необходимото минимално съдържание за: стойността, датата, на 
която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 
съответствие с нормативните изисквания;

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

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

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

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

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

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

- Част VI „Заключителни положения“ от ЕЕДОП не е попълнена.

II. 40.9. Участникът не е представил ЕЕДОП от консорциум „ГАРАНЦИЯ”.

Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал.8 във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

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

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

отстранени недостатъците, посочени в т. П.40.3 от настоящия протокол
В случай, че съдружникът от консорциума правилно е попълнил ЕЕДОП и 

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

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

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

недостатъците, посочени в т. П.40.6 от настоящия протокол
В случай, че съдружникът от консорциума правилно е попълнил ЕЕДОП и 

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

7. Удостоверение за добро изпълнение от „Камчия“ ЕАД, отговарящо на 
изискванията на възложителя и на чл. 64, ал.1, т.1 от ЗОП, като съдържа 
информация за: стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, 
вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
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8. Коректно попълнен ЕЕДОП от от „РАЙПРОЕКТ” ЕООД -  съдружник в 
консорциум „ГАРАНЦИЯ” е отстранени недостатъците, посочени в т. II.40.8 от 
настоящия протокол.

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

9. Попълнени и подписан ЕЕДОП от консорциум „ГАРАНЦИЯ.

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП учатникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 
и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
оферти или заявления за участие.

На основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП, комисията определя срок от 5 /пет/ 
работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол, на всички 

посочени по-горе участниците, в чиито оферти са констатирани несъответствия 

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.

Настоящият протокол е съставен на 21.10 .2 0 16г. в 15.10 ч.
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КОМИСИЯ:

......................  /2016 г.
(дата на получаване на протокола)
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