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П Р О Т О К О Л  №3 

основание члЛОЗ, ал.З от ЗОП

Съставен на основание дейността на комисия, назначена със Заповед № РМЛ 16- 
РД92 -17/31.08.2016г. на кмета на Столична община -  район „Младост“ , за да 
разгледа, оцени и класира постъпилите оферти за участие в открита процедура с 
прецмет.„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради на територията на Столична община, район Младост, във връзка с 
„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по обособени позиции: 1. Обособена 
позиция №1-Инлсенеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. ”Младост 4”, бл. 474; 2. Обособена позиция 
№2- Инженеринг(проектираие и строителство) за „Сграда с административен 
адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.371; 3. Обособена позиция МЗ- 
Инженеринг(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес 
гр. София, лс.к. ’’Младост 1, бл. 1Б; 4. Обособена позиция №4-
Инженеринг(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес 
гр. София, ж.к. „Младост 3 ”, бл.ЗОЗ; 5. Обособена позиция №5-
Инженеринг(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес 
гр. София, ж.к. „Младост 3 ”, бл.380; 6. Обособена позиция №6 -  Изготвяне оценка 
на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 
строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството 
на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 4 ”, бл.474 (по 
обособена позиция 1); 7. Обособена позиция №7 - Изготвяне оценка на
съответствие па 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, лс.к. „Младост 1”, бл.1Б (по 
обособена позиция 3); 9. Обособена позиция №9 - Изготвяне оценка на
съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 
строелсите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на 
„Сграда с административен адрес гр. София, лс.к. „Младост 3 ”, бл.ЗОЗ (по 
обособена позиция 4); 10. Обособена позиция №10 - Изготвяне оценка на
съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 
строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството 
на„Сграда с административен адрес гр. София, лс.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
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позиция №12 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 
строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 
3 ”, бл.371 (по обособена позиция 2); 13. Обособена позиция №13 - Инвеститорски 
контрол по време на проектирането и строителството на„Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл.1Б(по обособена позиция 
3); 14. Обособена позиция N°14 - Инвеститорски контрол по време на 
проектирането и строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, 
ж.к. „Младост 3 ”, бл.ЗОЗ (по обособена позиция 4); 15. Обособена позиция №15 - 
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството 
на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3 ”, бл.380 (по 
обособена позиция 5), открита с Решение № РМЛ16 -  РД93 -  2/26.07.2016г. на 
кмета на СО - район „Младост“, уникален номер на поръчката в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП01264-2016-0002.

На предварително определените дата, час и място на отваряне на 
ценовите оферти на участниците -  9:30ч. на 21.11.2016г. (понеделник) в заседателната 
зала на сградата на Столична община - район „Младост”, с адрес: гр. София, ж.к. 
„Младост”, ул. „Свето Преображение” № 1, присъстваха председателят и членовете на 
комисията, назначени с горепосочената заповед на кмета на Столична община -  район 
„Младост”, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. ИНЖ. ДИМИТЪР СТОИЛОВ -  началник отдел „ИКС“СО - 
район „Младост”;
ЧЛЕНОВЕ: 1. ИНЖ. СНЕЖАНА ВЪЛКАДИНОВА -  началник отдел „ИИБ”

2. ВАНЯ ДИЛКОВА -  глаен счетоводител -  район Младост;
3. ИНЖ. ЕЛЕНА ФИЛИПОВА -  гл. експерт в отдел „ИКС”;
4. ИНЖ. РАДНА УЗУНОВА- гл. експерт в отдел „ИКС
5. ИНЖ. ИВАН ПОПОВ -  външен експерт, с виеше образование, 

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

Комисията се събра в заседателната зала находяща се на трети етаж в 
административната сграда на СО-район „Младост“ за да продължи работата си по 
разглеждане, оценка и класиране постъпилите предложения за участие в процедура за 
избор на изпълнител 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... ”

За настоящия етап от провеждане на процедурата -  отваряне и оповестяване на 
ценовите оферти, участниците бяха надлежно уведомени по реда на чл.57, ал.З от 
ППЗОП, чрез съобщение на Профила на купувача, публикувано на 15.11.2016г. и 
съобщение за промяна на датата и часа на отваряне на ценовите предложения 
публикувано на 17.11.2016г.
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На заседанието на комисията присъстваха следните лица представители на 
участниците в процедурата:

1. инж. Николай Колев -  управител на ”СТ и КО 2000“ ООД

2. Димитър Рътаров -управител на „РАДМИ 90” ООД

3. Симона Недялкова -  упълномощен предстваител на „БУЛСТРОЙГРУП” ООД

4. Христо Стаменов -  упълномощен представител на „БУЛИНВЕСТ” ДЗЗД

5. Антония Иванова -упълномощен представител на „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД

6. Альоша Ковачев - упълномощен представител на „АДВАНС 2002” ЕООД

7. Христо Филипов - упълномощен представител на „ПСЕ” АД

8. Николай Димитров - упълномощен представител на „ЕЕО-НИК” ДЗЗД

Публичната част на заседанието на Комисията протече при стриктно спазване на 
реда, определен в чл. 57 от ППЗОП, а именно:

ЕЗаседанието на комисията бе открито от инж. Димитър Стоилов -  председател 
на комисията.

П.Преди да пристъпи към отваряне на пликовете „Предлагани ценови 
параметри“, съдържащи ценовите оферти на участниците, допуснати до този етап на 
процедурата, Комисията е извършила изискуемите съобразно чл. 54 от ППЗОП 
действия, отразени в Протокол № 2, а именно: разгледала е предложенията на 
участниците за установяване на съответствието им с изискванията на Възложителя и е 
оценила офертите по всички други показатели, различни от цената. Резултатите от 
извършеното оценяване са отразени в Протокол № 2, подписан от всички членове на 
Комисията.

В изпълнение на изискването, заложено в чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, Комисията 
обяви предложенията за изпълнение на участниците, отговарящи на изискванията 
на възложителя и допуснати до етапа за отваряне на ценови оферти:

ОП
№

УЧАСТНИК ПА ИБ ИВ ТЕХН. ОЦЕНКА 

ТИ

1 „БУЛСТРОЙГРУП“ ООД 5 12 5 22

1 „СИТИ БИЛД СТУДИО” ЕООД 15 12 5 32

1 „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД 10 5 5 20

2 „ПСГ” АД 5 6.5 5 16.5

3 „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001” ЕООД 15 12 5 32
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4 „ГЕО-НИК” ДЗЗД 15 8 5 28

4 КРАССТРОЙ” ООД 10 4.5 5 19.5

5 ДЗЗД „МЛАДОСТ 2016” 10 6 5 21

5 „БУЛИНВЕСТ” ДЗЗД 15 12 5 32

Отстранени участници:
1.Оферта №3, подадена от „ЗИГ - Консулт” ООД 
2. Оферта №19, подадена от „АДВАНС 2002” ЕООД 
З.Оферта № 41, подадена отКонсорциум „ВРГ -  2016г.”,

III. След обявяване на резултатите от оценяването на офертите по другите 
показатели, Комисията провери целостта на пликовете с ценовите оферти и констатира, 
че същите са запечатани, с ненарушена цялост, подписани от трима членове на 
комисията. След описаните действия комисията пристъпи към отваряне на Плик 
„Предлагани ценови параметри“, съдържащ ценовите оферти на участниците, по реда 
на получаването на офертите. При отваряне на ценовите предложения, съдържанието 
на всяко от тях беше съобщено на всички присъстващи.Предложените ценови оферти 
бяха съобщени, както следва:

1. Предложената от участника„СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД, кандидатстващ 
за обособена позиция № 11, цена е 9 100 лв. без ДДС

2. Предложената от участника „СТИКО 2000” ООД, кандидатстващ за 
обособена позиция № 8, цена е 19 238,38 лв. без ДДС

3. Предложената от уастника„БСК Инжинеринг“ АД,кандидатстващ за 
обособена позиция № 8, цена е 24 050 лв. без ДДС

4. Предложената от участникаОБЕДИНЕНИЕ „МЛАДОСТ -  СН” ДЗЗД, 
кандидатстващ за обособена позиция № 9, цена е 17 416,20 лв. без ДДС

5. Предложената от участника „ВМЛ - КОНСУЛТ“ ЕООД, кандидатстващ за 
обособена позиция № 10, цена е 22 250 лв. без ДДС

6. Предложената от участника „Гео -  Ник” ДЗЗД, кандидатстващ за обособена 
позиция № 4, цена е:
- Стойност за проектиране -  95 563,18 лв. без ДДС
- Стойност за изпълнение на CMP - 1 859 237,80 лв. без ДДС
- Обща стойност за авторски надзор -  10 678,98 лв. без ДДС
- Обща стойност за изпълнение на поръчката -  1 965 479, 96 лв. без ДДС

7. Предложената от участника ЕТ „Зоя Паскалева”,кандидатстващ за обособена 
позиция № 10, цена е 14 495 лв. без ДДС
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8. Предложената от участника „АНИДИ” ЕООД, кандидатстващ за обособена 
позиция №11, цена е 6 180 лв. без ДДС

9. Предложената от участника „Палазова” ООД, кандидатстващ за обособена 
позиция № 6, цена е 18 450 лв. без ДДС

10. Предложената от участника „Балгериан Експерт Консулт -  БЕК” ЕООД,
кандидатстващ за обособена позиция № 7, цена е 17 500 лв. без ДДС

11. Предложената от участника „Солартрисити” ООД, кандидатстващ за 
обособена позиция № 12, цена е 5 800 лв. без ДДС

12. Предложената от участника „ЛИНК-КОНТРОЛ” ООД,, кандидатстващ за 
обособена позиция № 6, цена е 27 400 лв. без ДДС

13. Предложената от участника ЕТА КОНСУЛТ ДЗЗД,кандидатстващ за 
обособена позиция № 15, цена е 5 130 лв. без ДДС

14. Предложената от участника „ЕРОУ” ООД, кандидатстващ за обособена 
позиция № 14, цена е 5 989 лв. без ДДС

15. Предложената от участника цена „ИКАР КОНСУЛТ” АД, кандидатстващ за 
обособена позиция № 7, цена е 35 000 лв. без ДДС

16. Предложената от участника „Корект СК” ООД, кандидатстващ за обособена 
позиция № 13, цена е 16 600 лв. без ДДС

17. Предложената от участника „Б.И.С. -  ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД,
кандидатстващ за обособена позиция № 10, цена е 14 300 лв. без ДДС

18. Предложената от участника „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, кандидатстващ за 
обособена позиция 10, цена е 18 600 лв. без ДДС

19. Предложената от участника „Технострой -  Инвестконсулт” ЕООД,
кандидатстващ за обособена позиция № 9, цена е 32 960 лв. без ДДС

20. Предложената от участника „АТИ КОНСУЛТ” ЕООД, кандидатстващ за 
обособена позиция № 6, цена е 21 200 лв. без ДДС

21. Предложената от участника „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, кандидатстващ за 
обособена позиция № 1, цена е:

- Стойност за проектиране -  38 000 лв. без ДДС
- Стойност за изпълнение на CMP - 1 083 275,53 лв. без ДДС
- Обща стойност за авторски надзор -  3 750 лв. без ДДС
- Обща стойност за изпълнение на поръчката -  1 125 025, 53 лв. без ДДС

22. Предложената от участника „Сити Билд Студио” ЕООД, кандидатстващ за 
обособена позиция № 1, цена е:
- Стойност за проектиране -  8 110 лв. без ДДС
- Стойност за изпълнение на CMP - 1 132 466,36 лв. без ДДС
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- Обща стойност за авторски надзор -  48 647 лв. без ДДС
- Обща стойност за изпълнение на поръчката -  1 189 2 2 3 ,36лв. без ДДС

23. Предложената от участника „ПСГ” АД, кандидатстващ за обособена позиция 
№ 2, цена е:
- Стойност за проектиране -  97 863,64 лв. без ДДС
- Стойност за изпълнение на CMP - 1 828 730,06 лв. без ДДС
- Обща стойност за авторски надзор -  6 703 лв. без ДДС
- Обща стойност за изпълнение на поръчката -  1 933 296, 70 лв. без ДДС

24. Предложената от участника „Алфа Пи Проджект” ООД, кандидатстващ за 
обособена позиция № 12, цена е 16 657 лв. без ДДС

25. Предложената от участника „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И
ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД, кандидатстващ за обособена позиция № 14, цена е 
17 013 лв. без ДДС

26. Предложената от участника „Булинвест” ДЗЗД, кандидатстващ за обособена 
позиция № 5, цена е :

- Стойност за проектиране -  81 889,36 лв. без ДДС
- Стойност за изпълнение на CMP - 1 593 205,59 лв. без ДДС
- Обща стойност за авторски надзор -  9 150,96 лв. без ДДС
- Обща стойност за изпълнение на поръчката -  1 684 245,91 лв. без ДДС

27. Предложената от участника „Енерджи Про ДМ” ООД, кандидатстващ за 
обособена позиция №11, цена е 8 400 лв. без ДДС

28. Предложената от участника „Плеядес България” ООД, кандидатстващ за 
обособена позиция № 13, цена е 12 800 лв. без ДДС

29. Предложената от участника „ЕП КОНСУЛТ” ЕООД, кандидатстващ за 
обособена позиция № 13, цена е 10 821,60 лв. без ДДС

30. Предложената от участника „Българо-австрийска консултантска 
компания” АД, кандидатстващ за обособена позиция № 14, цена е 11 227,01 
лв. без ДДС

31. Предложената от участника „МБ Инженеринг 2001” ЕООД, кандидатстващ 
за обособена позиция № 3, цена е:

- Стойност за проектиране -  80 160 лв. без ДДС
- Стойност за изпълнение на CMP - 1 822 576,80 лв. без ДДС
- Обща стойност за вторски надзор -  6 680 лв. без ДДС
- Обща стойност за изпълнение на поръчката -  1 909 416,80 лв. без ДДС

32. Предложената от участника „Консултантска Инженерна Група” ООД, 
кандидатстващ за обособена позиция № 6, цена е 22 194,47лв. без ДДС

33. Предложената от участника „АТЛАСКОНТРОЛ” ЕООД, кандидатстващ за 
обособена позиция № 9, цена е 16 320 лв. без ДДС
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34. Предложената от участника „СТРОЙНОРМ” ЕООД, кандидатстващ за 
обособена позиция № 6, цена е 10 641 лв. без ДДС

35. Предложената от участника „Стройгарант 2005” ЕООД, кандидатстващ за 
обособена позиция № 8, цена е 16 280 лв. без ДДС

36. Предложената от участника „Булстрой Груп” ООД, кандидатстващ за 
обособена позиция № 1, цена е:

- Стойност за проектиране -  26 755,34 лв. без ДДС
- Стойност за изпълнение на CMP - 1 060 400 лв. без ДДС
- Обща стойност за авторски надзор -  3 243 лв. без ДДС
- Обща стойност за изпълнение на поръчката -  1 090 398,34 лв. без ДДС

37. Предложената от участника „КРАССТРОЙ” ООД,кандидатстващ за 
обособена позиция № 4, цена е:
- Стойност за проектиране -  58 940 лв. без ДДС
- Стойност за изпълнение на CMP - 1 930 099 лв. без ДДС
- Обща стойност за авторски надзор -  9 860 лв. без ДДС
- Обща стойност за изпълнение на поръчката -  1 998 899 лв. без ДДС

38. Предложената от участника ДЗЗД „Младост 2016”, кандидатстващ за 
обособена позиция № 5, цена е:
- Стойност за проектиране -  6 500 лв. без ДДС
- Стойност за изпълнение на CMP - 1 552 318,25 лв. без ДДС
- Обща стойност за авторски надзор -  2 500 лв. без ДДС
- Обща стойност за изпълнение на поръчката -  1 561 318,25 лв. без ДДС

IV. C извършване на описаните подробно по-горе действия публичната част 
на заседанието на Комисията приключи на 21.11.2016г. в 10:40ч.

Комисията продължи работа в закрито заседание.

V. Преди извършване на оценка на ценовите оферти на участниците, 
Комисията провери ценовите предложения за наличие на основанията по чл. 72, 
ал. 1 от ЗОП.

За обособена позиция №1: Инженеринг (проектиране и строителство) за „ Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. ’’Младост 4 ”, бл. 474;

У ЧАСТН И К с т о й н о с т
ПРОЕКТИРАНЕ  

ЛВ. БЕЗ ДДС

с т о й н о с т
СМ Р

ЛВ. БЕЗ ДДС

ОБЩ А
СТОЙ НОСТ
АВТОРСКИ

НАДЗОР

ЛВ. БЕЗ ДДС

„БУЛСТРОЙГРУП“ ООД 26 755,34 1 060 400 3 243
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„СИТИ БИЛД СТУДИО” ЕООД 8 110 1 132 466,36 48 637

„ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД 38 000 1 083 275,53 3 750

При извършената проверка бе установеноследното:

1. Предложената от участника „СИТИ БИЛД СТУДИО“ ЕООД обща 
стойност за проектиране е с повече от 20 на сто по-благоприятна от 
средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 
показател.

Комисията единодушно реши на участника „СИТИ БИЛД СТУДИО“ ЕООД да 
бъде изискана подробна писмена обосновка за начина на образуване на стойността за 
проектиране при изпълнение на поръчката.

2. Предложената от участника „БУЛСТРОЙГРУП“ ЕООД обща стойност 
за авторски надзор е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност 
на предложенията на останалите участници по същия показател.

Комисията единодушно реши на участника „БУЛСТРОЙГРУП“ ЕООД да бъде 
изискана подробна писмена обосновка за начина на образуване на общата стойност за 
авторски надзор при изпълнение на поръчката.

3. Предложената от участника „Ивелинстрой“ ЕООД обща стойност за 
авторски надзор е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната 
стойност на предложенията на останалите участници по същия 
показател.

Комисията единодушно реши на участника „Ивелинстрой“ ЕООД да бъде 
изискана подробна писмена обосновка за начина на образуване на общата стойност за 
авторски надзор при изпълнение на поръчката.

За обособена позиция №6’.Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 
проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на 
строителеннадзор по време на строителството на„ Сграда с административен адрес 
гр. София, ж.к. „Младост 4 ”, бл.474 (по обособена позиция 1);

УЧАСТНИК ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 
В ЛВ. БЕЗ ДДС

„Палазова” ООД 18 450,00
„ЛИНК-КОНТРОЛ” ООД 27 400,00
„АТИ КОНСУЛТ” ЕООД 21 200,00
„Консултантска Инженерна Група” ООД 22 194,47
„СТРОЙНОРМ” ЕООД 10 641,00

При извършената проверка бе установено, че предложената от участника 
„СТРОЙНОРМ“ ЕООД цена за изпълнение на поръчката е с повече от 20 на сто 
по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите 
участници.
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Комисията единодушно реши на участника „СТРОЙНОРМ“ ЕООД да бъде 
изискана подробна писмена обосновка за начина на образуване на цената за изготвяне 
на оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания 
към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството 
на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 4”, бл.474 (по обособена 
позиция 1);

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)

УЧАСТНИК ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 
В ЛВ. БЕЗ ДДС

„СТИКО 2000” ООД 19 238,38
„БСК Инжинеринг“ АД 24 050,00
„Стройгарант 2005” ЕООД 16 280,00

При извършената проверка бе установено, че предложената от участника 
„Стройгарант 2005” ЕООД цена за изпълнение на поръчката е с повече от 20 на 
сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите 
участници.

Комисията единодушно реши на участника „Стройгарант 2005” ЕООД да бъде 
изискана подробна писмена обосновка за начина на образуване на цената за изготвяне 
на 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 3)

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 поящия 4)

УЧАСТНИК ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 
В ЛВ. БЕЗ ДДС

ОБЕДИНЕНИЕ „МЛАДОСТ -  СН” ДЗЗД 17 416,20
„Технострой -  Инвестконсулт” ЕООД 32 960,00
„АТЛАСКОНТРОЛ” ЕООД 16 320,00

При извършената проверка бе установено, че предложената от участника 
ОБЕДИНЕНИЕ „МЛАДОСТ -  СН” ДЗЗД цена за изпълнение на поръчката е с 
повече от 20 на сто по-благопрнятна от средната стойност на предложенията на 
останалите участници.

Комисията единодушно реши на участника ОБЕДИНЕНИЕ „МЛАДОСТ -  СН” 
ДЗЗД да бъде изискана подробна писмена обосновка за начина на образуване на 
цената за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционните проекти със
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съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време 
на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, 
бл.ЗОЗ (по обособена позиция 4)

При извършената проверка бе установено, че предложената от участника 
„АТЛАСКОНТРОЛ” ЕООД цена за изпълнение на поръчката е с повече от

20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите 
участници.

Комисията единодушно реши на участника „АТЛАСКОНТРОЛ” ЕООД” да 
бъде изискана подробна писмена обосновка за начина на образуване на цената за 
изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 
строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, 
бл.ЗОЗ (по обособена позиция 4)

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);

УЧАСТНИК ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 
В ЛВ. БЕЗ ДДС

„ВМЛ - КОНСУЛТ“ ЕООД 22 250,00
ЕТ „Зоя Паскалева” 14 495,00
„Б.И.С. -  ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 14 300,00
„ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД 18 600,00

При извършената проверка бе установено, че предложената от участника 
ЕТ „Зоя Паскалева”цена за изпълнение па поръчката е с повече от 20 на сто по- 
благопрнятна от средната стойност на предложенията на останалите участници.

Комисията единодушно реши на участника ЕТ „Зоя Паскалева” да бъде 
изискана подробна писмена обосновка за начина на образуване на цената за изготвяне 
на 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);

При извършената проверка бе уста чнено, че предложената от участника 
„Б.И.С. -  ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД цена за изпълнение на поръчката е с повече от 
20 на сто по-благоприятна от средната сте пост на предложенията на останалите 
участници.

Комисията единодушно реши на участ пика „Б.И.С. -  ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД да 
бъде изискана подробна писмена обосновка л начина на образуване на цената за 
изготвяне на оценка на съответствие на ин естиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите и упражняван ■ па строителен надзор по време на 
строителството на „Сграда с администратп адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, 
бл.380 (по обособена позиция 5);
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За обособена позиция №11:Инвеститорски контрол по време на проектирането и 
строителството на,,Сграда с администрапитен адрес гр. София, ж.к. „Младост 4 ”, 
бл.474 (по обособена позиция 1)

УЧАСТНИК ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 
В ЛВ. БЕЗ ДДС

„СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД 9 100,00
„АНИДИ” ЕООД 6 180,00
„Енерджи Про ДМ” ООД 8 400,00

При извършената проверка бе установено, че предложената от участника 
„АНИДИ” ЕООД цена за изпълнение на поръчката е с повече от 20 на сто по- 
благоприятна от средната стойност на прел • женията на останалите участници.

Комисията единодушно реши на участ оса „АНИДИ”ЕООД да бъде изискана 
подробна писмена обосновка за начина на юразуване на цената за изготвяне на 
оценка на съответствие на инвестиционните г оекти със съществените изисквания към 
строежите и упражняване на строителен надзор но време на строителството на „Сграда 
с административен адрес гр. София, ж.к. „Млн г 4”, бл.474 (по обособена позиция 1)

За обособена позиция №13'.Обособена поти с/ №12 -  Инвеститорски контрол по 
време на проектирането и строителството ..Сграда с административен адрес гр. 
София, ж.к. „Младост 1 ”, бл.1Б(по обособен пнция 3)

„Корект СК” ООД_____________________
„Плеядес България” ООД______________
„ЕП КОНСУЛТ” ЕООД________________

При извършената проверка бе уста 
„ЕП КОНСУЛТ” ЕООД цена за изпълнен г 
по-благоприятна от средната стойносз 
участници.

Комисията единодушно реши на ум 
изискана подробна писмена обосновка за на" 
на оценка на съответствие на инвестиционт 
към строежите и упражняване на строители 
„Сграда с административен адрес гр. Соф| 
позиция 3)

За обособена позиция №14: Инвеститора 
строителството на,, Сграда с администран 
бл.ЗОЗ (по обособена позиция 4)

16 600,00 
12 800,00 
10 821,60

но, че предложената от участника 
| поръчката е с повече от 20 на сто 

| :> предложенията на останалите

1 ка „ЕП КОНСУЛТ”ЕООД да бъде 
л образуване на цената за изготвяне 
роекти със съществените изисквания 

; рзор по време на строителството на 
. „Младост 1”, бл.1Б(по обособена

троп по време на проектирането и 
:дрес гр. София, ж.к. „Младост 3 ”,

УЧАСТНИК ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
В ЛВ. БЕЗ ДДС



„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
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програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

УЧАСТНИК ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 
В ЛВ. БЕЗ ДДС

„ЕРОУ” ООД 5 989,00
„ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И 
ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД

17 013,00

„Българо-австрийскаконсултантска 
компания” АД

11 227,01

При извършената проверка бе установено, че предложената от участника 
„ЕРОУ” ООД цена за изпълнение на поръчката е с повече от 20 на сто по- 
благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници.

Комисията единодушно реши на участника „ЕРОУ”ЕООД да бъде изискана 
подробна писмена обосновка за начина на образуване на цената за изготвяне на 
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)

Комисията определи срок от пет дни за представяне на писмените обосновки 
след получаване на искането за представянето им от страна на участниците.

Комисията реши да продължи работата си след получаване на писмените 
обосновки.С това заседанието на комисията приключи.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на 
дата 23.11.2016г., както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


