
„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 

wvvw.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 17-РД91 -61/12.07.2017г.на кмета
на СО-район „Младост

Днес, 12.07.2017 година 
Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ПЕТРОВА- заместник кмет на СО - район „Младост”; 
ЧЛЕНОВЕ: 1. ВАНЯ ДИЛКОВА -  гл. счетоводител в отдел „ФСДЧР”;;

2. АДЕЛИНА ЗАНКОВА -  юрисконсулт в СО-район „Младост* 2 3 4 5 6 * * * * 11;;
3. ИНЖ. СНЕЖАНА ВЪЛКАДИНОВА -  началник отдел „ИИБ”;
4. ИНЖ. ХРИСТИНА МИХАЙЛОВА- гл. експерт в отдел „ИИБ”;
5. ИНЖ. ВАСИЛ ВАСИЛЕВ -  външен експерт, Магистър - строителство 

на сгради и съоражения“,
6. НАДЕЖДА НИКОЛОВА -  представител на сдружение на
собствениците;

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

„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради“, приета с ПМСМ 18/02.02.2015г., по обособени позиции;

1. Обособена позиция 1 -  Извършване на строително-монтажни дейности на 
Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 4, 
бл.479, вх.А

2. Обособена позиция 2 -  Упражняване на строителен надзор по време на 
строителството на Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, 
ж.к. „Младост“ 4, бл.479, вх.А (по обособена позиция 1)

3. Обособена позиция 3 -  Инвеститорски контрол по време на
строителството на Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, 
ж.к „Младост“ 4, бл.479, вх.А (по обособена позиция 1)), открита с Решение № РМЛ17- 
РД93-5/05.06.2017 г.. на кмета на СО район „Младост11, уникален номер на поръчката в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП01264-2017-0002.
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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... ”

Комисията започна своята работа в 11.00 часа. На отварянето на офертите 
присъстваха следните лица, представители на участниците в процедурата:

1. Деница Митва Дииева -  упълномощен представител на „БУЛСТРОЙ ГРУП” 
ООД;

Председателят на комисията запозна членовете на комисията и присъстващите 
представители на участниците в процедурата със съдържанието на заповед Заповед № 
РМЛ 17-РД91 -61/12.07.2017г. на кмета на Столична община - район „Младост“.

От деловодството на СО-район „Младост“ бяха предадени на председателя на 
комисията списък на постъпилите оферти и 27 /двадесет и седем/ броя оферти за участие 
в процедурата. За приемо-предаването на офертите бе съставен протокол по реда на чл.48. 
ал.б от ППЗОП.

Председателят на комисията уведоми присъстващите, че в обявения срок - до 17:00 
часа на 11.07.2017 г., са постъпили следните оферти:

1. Оферта № РМЛ 17-ТД26-1034/ 26.06.2017г„ получена на 26.06.2017г. в 14;54ч„ 
от ,,"Екип-МГ" ООД, ЕИК 126721599, със седалище и адрес на управление: 
гр. Харманли 6450,ул. „Рила“ 12, представлявано от Гроздан Михайлов Грозев 
и Женета Гочева Грозева -  управители заедно и поотделно, кандидатстващо за 
обособена позиция № 2,

2. Оферта № РМЛ17-ВК66-385-(58)/ 07.07.2017г„ получена на 07.07.2017г.. в 
11:38ч.., от ЕТ "Строителен надзор- Татяна Немска", ЕИК 130092219, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 92, вх. 
В, ет. 1, an. 57, представляван от управителя Татяна Василева Немска, 
кандидатстващ за обособена позиция № 2;

3. Оферта № РМЛ17-ВК66-385-(59)/ 07.07.2017г.., получена на 07.07.2017г.. в 
14:54ч.„ от "ЛК КОНСУЛТИНГ" ЕООД, ЕИК 201942270 със седалище и 
адрес на управление: гр, София, ул. „Кестенова гора“ No 114, вх. Б, ет. 5, ал. 23, 
представлявано от управителя Недка Георгиева Дженева, кандидатстващо за 
обособена позиция № 2;

4. Оферта РМЛ 17-ВК66-385-(63)/10.07.2017г., получена на 10.07.2017г.. в 09:48ч.., 
от "СТиКО-2000" ООД, ЕИК 130286681, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, ул."Алеко Константинов" No 44, ет, 5, ап. 13, представлявано от 
управителя Николай Димитров Колев кандидатстващо за обособена позиция 
№2;

5. Оферта № РМЛ17-ВК66-385-(65)/ 10.07,2017г.., получена на 10.07.2017г.. в 
11:22ч.„ от "Институт за управление на програми и проекти" ООД,със
седалище и адрес на управление: гр, София, бул. Цар Борис III No 168, бл. 
бизнес център "Андромеда", ап. офис 13, представлявано от Петя Ангелова 
Георгиева-Донова и Димитър Методиев Донов -  управители поотделно, 
кандидатстващо за обособена позиция № 3;

6. Оферта № РМЛ17-ВК66-385-(67)/11.07.2017г.., получена на 11.07.2017г,. в 
09:37ч„ от "ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ" ООД, ЕИК 201040989, със седалище
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и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Студентски град“, бл. 34А, ет. 8, ап. 
103 .представлявано ог Елена Данова Петринска и Валентина Викторова Гюрова 
-  управители заедно и поотделно, кандидатстващо за обособена позиция № 2;

7. Оферта Хе РМЛ17-ВК66-385-(68)/ 11.07.2017г.., получена на 11.07.2017г., в 
10:10ч.., от "БСК инженеринг"АД с адрес: гр. София, ул. „Лъвски Рид“ No 4, 
представлявано от Васил Иванов Вутов -  изпълнителен директор, 
кандидатстващо за обособена позиция № 2;

8. Оферта № РМЛ17-ВК66-385-(7)/П,07.2017г.„ получена на 11.07.2017г.. в 
11:18ч„ от "Партрейд" ООД, ЕИК 112062174, гр. София, бул.Черни връх No 
158, представлявано от управителя Димитър Цветанов Василев, 
кандидатстващо за обособена позиция № 1;

9. Оферта № РМЛ17-ВК66-385Д72)/ 11.07.2017г., получена на П.07,2017г. в 
11:58ч.., от "ДИКРИЛ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 121406838, със седалище и 
адрес на управление:гр. София, кв. „Лагера“, бул. „Цар Борис III“ No 100, вх. А, 
ет. 1, ап. 5, представлявано от Ванина Димитрова Вецина и Димитър Първанов 
Кръстев -  управители заедно и поотделно, кандидатстващо за обособена 
позиция № 2;

10. Оферта № РМЛ17-ВК66-861/11.07,2017г„ получена 11.07.2017г.. в 13:18ч., от 
"ЕЛВИС ДМ" ЕООД, ЕИК 204106476, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, ж.к. Редута, ул."Каймакчалан" No 85, ет. 5, ап. 17, представлявано от 
Елвис Драгомиров Маринов -  управител, кандидатстващо за обособена позиция 
№ 3 ;

11. Оферта № РМЛ17-ВК66-861-(2)/11,07.2017г„ получена на 11.07.2017г. в
13:20ч.., от ЕТ "ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ", ЕИК 104108825 със седалище 
и адрес на управление: гр. Полски Тръмбеш, ул." Клокотница " No 5, 
представлявано от управителя Васил Иванов Костов, кандидатстващо за 
обособена позиция № 1;

12. Оферта Хе РМЛ17-ВК66-86П(4)/11.07.2017г... получена на 11,07.2017г. в
13:24ч.„ от "ИНИРА КОНСУЛТ" ЕООД, EPIK 200296875,със седалище и 
адрес на управление: гр. София, „А.Р.Чехов“ No 9, вх. Б, ет. 1, ап. 14, 
представлявано от Райна Йорданова Николова -  управител, кандидатстващо за 
обособена позиция Хе 3

13. Оферта Хе РМЛ17-ВК66-861-(7)/11.07.2017г., получена на 11.07.2017г. в
14:25ч„ от "ЕМПИКО" ЕООД, ЕИК 202704222 със седалище и адрес на
управление: гр. София, ж.к. Борово, ул. Борово No 52, вх. Г, ет. 2, ап. 3, 
представлявано от управителя Десислава Иванова Петрова, кандидатстващо за 
обособена позиция Хе 3;

14. Оферта Хе РМЛ17-ВК66-861-(11)/11.07.2017г., получена на 11.07.2017г. в 
14:28ч., от "БУЛКОНС ТРУП" ЕООД, ЕИК 202210490, представлявано от 
Стефан Статев Петров, с адрес: гр. София, ж.к. „Красно село“,кв. „Борово“ No 
59, ет. 6, an. 23, кандидатстващо за обособена позиция Хе 2;
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15. Оферта № РМЛ17-ВК66-861-(12)/11.07.2017г., получена на 11.07.2017г. в 
14:43ч., от "Вени-97" ЕООД, ЕИК 128019502, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Бели 
дрин44 1, представлявано от Недялко Господинов Недялков и Светозар Недялков 
Недялков -  управители , кандидатстващо за обособена позиция № 1;;

16. Оферта № РМЛ17-ВК66-861-(13)/11.07.2017г, получена на. 11.07.2017г в 
14:51 ч., от "Мулгиплекс инженеринг" ЕООД, ЕИК 121915340, седалище и 
адрес на управление: гр, София, ул. „Люти брод44 No 3, ет. 1, представлявано от 
Кънчо Стойков Паскалев -  управител, кандидатстващо за обособена позиция № 
2

17. Оферта Хе РМЛ17-ВК66-861-(16)/11.07.2017г„ получена на 11.07.20Г7г. в 
15:03ч., от "АДВАНС 2002" ЕООД, гр. Хасково, ж.к. БОЛЯРОВО, ул. 
ХАСКОВСКА No 38, вх. А, ЕИК 126615172, Лъчезар Гочев Петев -  управител; 
обособена позиция Хе 1;

18. Оферта N° РМЛ17-ВК66-861-(17)/11.07.2017г., получена на 11.07.2017г., в 
15:08ч.., от Обединение "ДВЖ КОНТРОЛ", Булстат: 176740940, гр. Шумен, 
ул. "Васил Левски" N°29, вх. Г, Димитринка Костова Христова- управител, за 
обособена позиция X» 2;

19. Оферта Х2РМЛ17-ВК66-861-(18)/11.07.2017г., получена на 11.07.2017г. в 
15:11ч., от "НСК София" ЕООД, ЕИК 831838874, управител - Светлин 
Василев Владимиров, гр. София, ж.к. „Света Троица“, бл. 339, вх. Г, ет. 6, ап. 
107, за обособена позиция N° 1;

20. Оферта N° РМЛ17-ВК66-861-(19)/11,07.2017г,, получена на 11.07.2017г. в 
15:12ч., от "ГИД-Г КОНСУЛТ" ЕООД, гр. София, ж.к, „Суходол“, „Банска 
бистрица“ No 4, Гено Колев Генов - управител, ЕИК 201190437, за обособена 
позиция 3;

21. Оферта N° РМЛ17-ВК66-861-(20)/11.07.2017г.., получена на 11.07.2017г.. в 
15:14ч„ от "БУЛСТРОЙ ТРУП" ЕООД, ЕИК 131086621, гр. София, ж.к. 
Изгрев No 16, бл. 155, ет. 1, партер,управител -  Георги Василев Евтимов, за 
обособена позиция N° 1;

22. Оферта N° РМЛ17-ВК66-861~(21)/11.07.2017г получена на 11.07.2017г в
15;56ч„, от "Екип 123" ЕООД, гр. София, бул. „Климент Охридски44 No 14, ет. 
3, управител -  Костадин Евтимов Кацков, ЕИК 121854332, за обособена 
позиция № 2;

23. Оферта N° РМЛ17-ВК66-861-(24)/11.07.2017г получена на 11.07.2017г. в
16:08ч.., от "ИНТКОНС" ЕООД, управители поотделно- Бончо Димитров 
Фетваджиев и Петранка Неделчева Фетваджиева, ЕИК 131553690, гр. София, 
бул. „Васил Левски“ 13А ап.7, за обособена позиция Хе 3;

24. Оферта №РМЛ17-ВК66-861-(25)/11.07.2017г„ получена на 11.07.2017г. в
16:20ч.., от "СС- КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 103950959, управител - Стоян
Станчев Стоянов, гр. Варна, ул. „Страхил Войвода“ No 36, за обособена 
позиция N° 2;
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25. Оферта № РМЛ17-ВК66-861-(27)/11.07.2017г, получена на 11.07.2017г в 
16:25ч„ от ”ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД, , ЕИК 131127235, управител - Иван 
Владимиров Танкишев, гр. София, бул. „Васил Левски“ No 13 А, ет. 1, за 
обособена позиция № 2;

26. Оферта № РМЛ17-ТД26-1119-(1)/11.07.2017г„ получена на 11.07.2017г. в 
16:45ч.„ от "АСТРОН" ЕООД, ЕИК 175194933, представлявано от Светозар 
Петков Хвалджийски -  управител, адрес: гр. София, ул. „Шанор Петьофи“ No 
31, вх. А, ет. 4, an. 7, за обособена позиция № 1;

27. Оферта № РМЛ17-ТД26-1 П9-(3)/ 11.07.2017г., получена на 11.07.2017г. в 
16:51ч., от "Аркоплан" ООД, представлявано от Надежда Стоименова 
Михайлова и Стелианос Георгиос Вафеас -  управители заедно и поотделно, 
адрес: гр. София, бул. „Черни Връх" Хе 155, за обособена позиция X» 5;

След запознаване със списъка с участниците всеки един от членовете на Комисията 
подписа декларация с изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8 и ал. 
13 от ППЗОП.

I, КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, 
КАКТО СЛЕДВА:

1. Оферта №1 с вх № РМЛ17-ТД26-1034/26.06.2017г., получена на 26.06.2017г. в 
14:54ч.., от „"Екип-МГ" ООД, ЕИК 126721599, със седалище и адрес на управление: гр. 
Харманли 6450,ул. „Рила“ 12, представлявано от Гроздан Михайлов Грозев и Женета 
Гочева Грозева -  управители заедно и поотделно, кандидатстващо за обособена позиция 
Х°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. 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 поръчката и пликът е надпис 
"Предлагани ценови параметри "бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

2. Оферта Хй2 с вх. № РМЛ17-ВК66-385Ч58)/07.07.2017г., получена на 
07.07.2017г.. в 11:38ч.., от ЕТ "Строителен надзор- Татяна Немска", ЕИК 130092219, 
със седалище и адрес на управление; гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 92, вх. В, ет, 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 
ПМСМ 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”
ап. 57, представляван от управителя Татяна Василева Немска, кандидатстващ за 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 поръчката и пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

3, Оферта №3 с вх. № РМЛ17-ВК66-385Д59)/07.07.2017г.„ получена на 
07.07.2017г„ в 14:54ч.., от "ЛК КОНСУЛТИНГ" ЕООД, ЕИК 201942270 със седалище и 
адрес на управление: гр. София, ул. „Кестенова гора“ No 114, вх. Б, ет. 5, ап. 23, 
представлявано от управителя Недка Георгиева Дженсва, кандидатстващо за 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 поръчката и пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

4. Оферта № 4 с вх. №РМЛ17-ВК66-385-(63)/10.07.2017г., получена на 
10.07.2017г.. в 09:48ч.., от "СТиКО-2000" ООД, ЕИК 130286681, със седалище и адрес на 
управление: гр, София, ул. "Алеко Константинов" No 44, ет. 5, ап. 13, представлявано от 
управителя Николай Димитров Колев - , кандидатстващо за 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"
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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 п ози ц и и ”

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

5. Оферта № 5 с вх. №РМЛ17-ВК66-385-(65)/10.07.2017г.„ получена на 
10,07.2017г.. в 11:22ч.., от "Институт за управление на програми и проекти" ООД,със
седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III No 168, бл. бизнес център 
"Андромеда", ап. офис 13, представлявано от Петя Ангелова Георгиева-Донова и Димитър 
Методиев Донов -  управители поотделно, кандидатстващо за обособена позиция № з

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 поръчката и пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

6. Оферта № 6 с вх. №РМЛ17-ВК66“385-{67)/11.07.2017г.., получена на 11.07.2017г.. 
в 09;37ч., от "ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ" ООД, ЕИК 201040989, със седалище и адрес 
на управление: гр. София, ж.к. „Студентски град“, бл. 34А, ет. 8, ап. 103,представлявано 
от Елена Данова Петринска и Валентина Викторова Гюрова -  управители заедно и 
поотделно, кандидатстващо за 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 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 поръчката и пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

7, Оферта №7 с вх. №РМЛ17-ВК66-385-(68)/П.07.2017г., получена на 11.07.2017г.. 
в 10:10ч.., от "БСК инженеринг"АД с адрес: гр. София, ул. „Лъвски Рид“ No 4, 
представлявано от Васил Иванов Вутов -  изпълнителен директор, кандидатстващо за 
обособена позиция № 2
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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 поръчката и пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

8. Оферта № 8 с вх. №РМЛ17-ВК66-385-(7)/11.07.2017г., получена на 11.07.2017г.. 
в 11:18ч., от "Партрейд" ООД, ЕИК 112062174, гр. София, бул.Черни връх No 158, 
представлявано от управителя Димитър Цветанов Василев, кандидатстващо за 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 поръчката и пликът е надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

9. Оферта №9 с вх. №РМЛ17-ВК66-385“(7)/11.07.2017г., получена на 11.07.2017г„ 
в 11:18ч., от ’’Партрейд1' ООД, ЕИК 112062174, гр. София, бул.Черни връх No 158, 
представлявано от управителя Димитър Цветанов Василев, кандидатстващо за 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 поръчката и 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.”но 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 поръчката и пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

16. Оферта № 16 с вх. №РМЛ17-ВК66-86Ь(13)/11.07.2017г, получена на РМЛ17- 
ВК66-861-(16). в 14:51ч., от "Мултиплекс инженеринг" ЕООД, ЕИК 121915340, 
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Люти брод“ No 3, ет. 1, представлявано 
от Кънчо Стойков Паскалев -  управител, кандидатстващо за 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. 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 поръчката и пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

17. Оферта № 17 с вх. №РМЛ17-ВК66-861-(16)/11.07.2017г„ получена на 
11.07.2017г. в 15:03ч., от "АДВАНС 2002” ЕООД, гр. Хасково, ж.к. БОЛЯРОВО, ул. 
ХАСКОВСКА No 38, вх. А, ЕИК 126615172, Лъчезар Гочев Петев -  управител; 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 поръчката и 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... ”

10. Оферта № 10 с вх. №РМЛ17-ВК66-861/11,07.2017г., получена 11.07.2017г.. в 
13:18ч., от "ЕЛВИС ДМ” ЕООД, ЕИК 204106476, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, ж.к. Редута, ул."Каймакчалан" No 85, ет. 5, ап. 17, представлявано от Елвис 
Драгомиров Маринов -  управител, кандидатстващо за 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.

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 поръчката и пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

11. Оферта № 11 с вх. №РМЛ17-ВК66-861-(2)/11.07.2017г., получена на
11.07.2017г. в 13:20ч.., от ЕТ "ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ”, ЕИК 104108825 със
седалище и адрес на управление: гр. Полски Тръмбеш, ул," Клокотница " No 5, 
представлявано от управителя Васил Иванов Костов, кандидатстващо за обособена 
позиция Ne 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 илик 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 поръчката и пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

12. Оферта №12 с вх №РМЛ17-ВК66-861-(4)/11.07.2017г., получена на 
11.07.2017г. в 13:24ч„, от ”ИНИРА КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 200296875,със седалище и 
адрес на управление: гр. София, „А.Р.Чехов" No 9, вх. Б, ет. 1, ап. 14, представлявано от 
Райна Йорданова Николова -  управител, кандидатстващо за обособена позиция Хе 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.

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка
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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... ”
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 поръчката и пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

13. Оферта № 13 с вх. №РМЛ17-ВК66-861-(7)/11.07.2017г., получена на 
11.07.2017г. в 14:25ч., от "ЕМПИКО" ЕООД, БИК 202704222 със седалище и адрес на 
управление: гр, София, ж.к. Борово, ул. Борово No 52, вх. Г, ет. 2, ап. 3, представлявано от 
управителя Десислава Иванова Петрова, кандидатстващо за обособена позиция № 3;

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.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 поръчката и пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

14. Оферта № 14 с вх. №РМЛ17-ВК66-861-(11)/11,07.2017г., получена на 
11,07.2017г. в 14:28ч„ от "БУЛКОНС ГРУП" ЕООД, ЕИК 202210490, представлявано от 
Стефан Статев Петров, с адрес: гр. София, ж.к. „Красно село“,кв. „Борово“ No 59, ет. 6, ап. 
23, кандидатстващо за 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 поръчката и пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

15. Оферта № 15 с вх. №РМЛ17-ВК66-861-(12)/11.07.2017г., получена на 
11.07,2017г. в 14:43ч., от пВени-97" ЕООД, ЕИК 128019502, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Бели 
дрин“ 1, представлявано от Недялко Господинов Недялков и Светозар Недялков Недялков 
-  управители , кандидатстващо за 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... ”

18. Оферта № 18 с вх. №РМЛ17-ВК66-861-(17)/11.07.2017г., получена на 
11.07.2017г., в 15:08ч„, от Обединение "ДВЖ КОНТРОЛ", Булстат: 176740940, гр. 
Шумен, ул. "Васил Левски" №29, вх. Г, Димитринка Костова Христова- управител, за 
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 поръчката и пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

19. Оферта № 19 с вх. №РМЛ17-ВК66-861-(18)/11.07.2017г., получена на 
11.07.2017г. в 15:11ч., от "НСК София" ЕООД, ЕИК 831838874, управител - Светлин 
Василев Владимиров, гр. София, ж.к. „Света Троица11, бл. 339, вх. Г, ет. 6, ап. 107, за 
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 Г1ПЗОИ всяка страница от техническото 
предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

20. Оферта № 20 с вх. № РМЛ17-ВК66-861-(19)/11.07.2017г„ получена на 
11.07.2017г, в 15:12ч., от "ГИД-Г КОНСУЛТ" ЕООД, гр. София, ж.к. „Суходол“, 
„Банска бистрица“ No 4, Гено Колев Генов - управител, ЕИК 201190437, за 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.

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".
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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 поръчката и пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

21. Оферта № 21 с вх. №РМЛ17-ВК66-861-(20)/11.07.2017г., получена на 
11.07.2017г.. в 15:14ч„ от "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД, ЕИК 131086621, гр. София, ж.к. 
Изгрев No 16, бл. 155, ет. 1, партер,управител -  Георги Василев Евтимов, за 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 поръчката и пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

22. Оферта № 22 с вх. №РМЛ17-ВК66-861-(21)/11.07.2017г. получена на 
11.07.2017г в 15:56ч.., от "Екип 123" ЕООД, гр. София, бул. „Климент Охридски“ No 14, 
ет. 3, управител -  Костадин Евтимов Кацков, ЕИК 121854332, за 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 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 поръчката и пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

23. Оферта № 23 с вх. №РМЛ17-ВК66-861-(24)/11.07.2017г получена на
11.07.2017г. в 16:08ч.., от "ИНТКОНС" ЕООД, управители поотделно- Бончо Димитров 
Фетваджиев и Петранка Неделчева Фетваджиева, ЕИК 131553690, гр. София, бул. „Васил 
Левски“ 13А ап,7, за 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 Ms 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 поръчката и пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията,

24. Оферта № 24 с вх. №РМЛ17-ВК66-861-(25)/11.07.2017г„ получена на 
11.07.2017г. в 16:20ч.., от "СС- КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 103950959, управител - Стоян 
Станчев Стоянов, гр. Варна, ул. „Страхил Войвода“ No 36, за 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 поръчката и пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

25. Оферта № 25 е вх, №РМЛ17-ВК66-861-(27)/11.07.2017г., получена на 
11.07.2017Г в 16:25ч., от "ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД, , ЕИК 131127235, управител - Иван 
Владимиров Танкишев, гр. София, бул. „Васил Левски“ No 13 А, ет. 1, за обособена 
позиция № 2;

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 
47, ал. 2 от Правилника за прилагане па 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 поръчката и пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията,

26. Оферта № 26 с вх. №РМЛ17-ТД26-1119-(1)/11.07.2017г., получена на 
11.07.2017г. в 16:45ч.., ог "АСТРОН" ЕООД, ЕИК 175194933, представлявано от 
Светозар Петков Хвалджийски -  управител, адрес: гр. София, ул. „Шанор Петьофи“ No 
31, вх. А, ет. 4, ап. 7, за 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’1.

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

21. Оферта № 27 е вх. №РМЛ17-ТД26-1119-(3)/ 11.07*2017г., получена на 
11.07.2017г. в 16:51 ч., от "Аркоплан" ООД, представлявано от Надежда Стоименова 
Михайлова и Стелианос Георгиос Вафеас -  управители заедно и поотделно, адрес; гр. 
София, бул. „Черни Връх” № 155, за 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 поръчката и пликът с надпис 
"Предлагани ценови параметри" бяха подписани от трима членове от състава на 
комисията.

При отваряне на всяка от горе описаните оферти комисията предложи на 
присъстващите представляващи или упълномощени представители на участниците 
да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 
параметри” на другите участници, съгласно чл. 54, ал 5 от ППЗОП,

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

Комисията продължи работата си в закрито заседание.

И. 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,
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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 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:

1. Оферта № 1 от "Екип-МГ" ООД, за участие по обособена позиция № 2:
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 оценка съгласно одобрения критерии.

2. Оферта №2 от ЕТ "Строителен надзор- Татяна Немска" за участие по 
обособена позиция № 2;

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 оценка съгласно одобрения критерии

3. Оферта№ 3 от "ЛК КОНСУЛТИНГ" ЕООД АД за участие по обособена 
позиция № 2.

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 оценка съгласно одобрения критерии

4, Оферта №4 от "СТиКО-2000" ООД за участие по обособена позиция № 2
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 оценка съгласно одобрения критерии
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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 Ле 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”

5. Оферта № 5 от "Институт за управление на програми и проекти" ООД за 
участие по обособена позиция № 3;

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 оценка съгласно одобрения критерии

6. Оферта №6 от "ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ" ООД за участие по обособена 
позиция № 2;

След разглеждане на представените документи от оферта на участника, комисията 
констатира, че същият не е представил всички изискуеми от възложителя документи за 
подбор, а именно :
Участникът не е представил декларация за по чл. 3, т.8 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата регистрирани в юрисдикцията с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тех, лица и техните действителни 
собственици - Образец № 7А, съгласно т. 13.1.7. от документацията за участие в 
процедурата. Декларация 7А е подадена само от единия управител Елена Петринска, не е 
представена Декларация Образец 7 А от другия управител Валентина Гюрова.

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:

- Декларация Образец № 7А от управителя Валентина Гюрова

7. Оферта № 7 от "БСК инженеринг"АД, за участие по обособена позиция № 2;
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 оценка съгласно одобрения критерии

8. Оферта № 8 от "Партрейд" ООД, за участие ио обособена позиция № 1.
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 оценка съгласно одобрения критерии

17



„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... ”

9. Оферта №9 от "ДИКРИЛ КОНСУЛТ" ЕООД, 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:

Участникът не е представил доказателства за посочените в част IV „Критерии 
за подбор“, буква В „Технически и професионални способност ит. 1 б) на ЕЕДОП 
изпълнени услуги от „"ДИКРИЛ КОНСУЛТ" ЕООД, сходни с предмета на 
обособената позиция, за която кандидатства участникът, в съответствие с 
изискванията на възложителя, посочени в т.10.2. 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 способн ост ит. 1 б) на ЕЕДОП, 
сходни с предмета на обособената позиция, за която кандидатства участникът, в 
съответствие с изискванията на възложителя, посочени в тЛ0.1. от документацията 
за участие в процедурата.

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/ти други документи, които съдържат променена и/ти 
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.

10. Оферта №10 от "ЕЛВИС ДМ" ЕООД за участие по обособена позиция № 3;
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 оценка съгласно одобрения критерии

11. Оферта №11 от ЕТ "ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“ 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:

Участникът е представил ЕЕДОП със следните недостатъци:
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В част IV „Критерии за подбор“ буква В „Технически и професионални 
способности“, т.2 относно предложения за позиция „Специалист по здравословни и 
безопасни условия на труд“ експерт инж. Емил Шиваров липсва информация за 
„Професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд най- 
малко на един въведен в експлоатация строителен обект“

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. 2 в съответствие с условията и 
изискванията на възложителя.

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът 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 
ши заявления за участие.

12. Оферта №12 ог "ИНИРА КОНСУЛТ" ЕООД, за участие по обособена 
позиция № 3.

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

1. В част II раздел А, т. „Форма на участие“ участника е посочил, че участва в 
процедурата заедно с други икономически оператори и в под-точка б) е описал 
експертите инж. Герман Ралев и инж. Димитър Николов като „други икономически 
оператори, които участват заедно в процедурата“ Отделно същите тези експери са 
посочени като „подизпълнители“ в Част II, раздел Г. Съгласно указанията за 
попълване на ЕЕДОП дадени подчерта относно информацията, която се попълва в 
раздел А, т. „Форма на участие“ в тази част се описва информация и данни когато 
участника е „група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни“. В 
настоящия случай участник е юридическото лице, "ИНИРА КОНСУЛТ" ЕООД, а 
посочените експерти са подизпълнители, на които ще бъде възложено изпълнението 
на определени дейности, следователно посочването на експертите в тази, част на 
ЕЕДОПа нс е коректно съотвено и попълване на утвърдителен отговор, в т, „Форма 
на участие“.

2. Участникът е представил ЕЕДОП в който не е попълнена Част VI 
„Заключителни положения”.

3. Представени са ЕЕДОПи на експертите /подизпълнители/, чийто капацитет 
икоиомическия оператор ще използва за изпълнение на поръчката, но и те са с 
непопълнена Част VI „Заключителни положения”.
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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:

1. Коректно попълнени и подписани ЕЕДОП-и /на участника и експертите 
които предвижда да ползва за изпълнение на поръчката/ в съответствие с условията 
и изискванията на възложителя.

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът 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.

13. Оферта №13 от "ЕМПИКО" ЕООД, за участие по обособена позиция № 3;
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 оценка съгласно одобрения критерии

14. Оферта № 14 от "БУЛКОНС ГРУП,Т ЕООД за участие по обособена позиция
№

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 оценка съгласно одобрения критерии

15. Оферта №15 от "Вени-97" 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.

Част IV „Критерии за п о д б о р б. В „Технически и професионални способности% 
т. 6 не е попълнена коректно в съответствие с изискванията на възложителя, 
посочени в т.10.3.1. от документацията за участие в процедурата относно описания 
инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката се установи 
следното :

- За предложения Ръководител на екипа липсва информация за “професионален 
опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в екстотацаш
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„ Обновяване за енергийна ефективност на многофамшти жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамшти жилищни сградиприет а с 
ПМС№ 18/02.02.2015г. ” по обособени позиции... ”
строителен обект. Седем години опит в упражняване на професионалната си 
квалификация/ специалност“

- Предложения за позиция „технически ръководител“ инж. Стоимен Стоянов е 
магистър със специалност „Електротехника“, която не отговаря на изискването поставено 
от възложителя в т. 10.3.1. за тази позиция, а именно „технически правоспособно лице 
съгласно чл, 163а ал.4 на ЗУТ. В чл. 163а ал.4 на ЗУТ е указано „Техническият 
ръководител е строителен инженер, архитект или строителен техник, който 
ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 163, 
an. 2, т. 1 - 5, а за строежите от пета категория - и отговорностите по чл. 168, ал. 1 и 
по чл. 1696, ал. 1. Други технически правоспособни лица по ал. 2 могат да осъществяват 
специализирано техническо ръководство на отделни строителни и монтажни работи 
съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен.“ За 
предложения за тази позиция експерт липсва информация относно изискуемия съгласно 
т. 10.3.1 на документация професионален опит като технически ръководител.

- За предложените за позиции „Специалист по електротехника“, Специалист по 
водоснабдяване и канализация“, „Специалист по отопление и вентилация“ експерти 
липсва информация относно изискуемия съгласно т. 10.3.1 на документация „Три години 
опит в упражняване на професионалната квал иф ика ция/сп е ц иал но cm “.

- За предложения за позиция „Специалист по отопление и вентилация“ експерт 
липсва информация относно образователна степен и професионална квалификация 
/специалност/.

- Предложения за позиция „Специалист за контрол по качеството“ експерт е със 
специалност „Електронна техника“ и квалификация „Инженер по електронна техника“, 
която не съответства на поставеното от възложителя изискване в точка 10.3.1 за 
професионална квалификация „строителен инженер“. За същия експерт липсва и 
информация относно изискването за „правоспособност за контрол върху качеството на 
изпълнение на строителството, за съответствие па влаганите в строежите строителни 
продукти“ (изискване относно тази позиция указано от възложителя в т. 10,3.1 иа 
документацията.

- За предложения за позиция „Специалист по здравословни и безопасни условия на 
труд“ експерт експерти за позиции липсва информация за изискуемия съгласно т. 10.3 на 
документацията професионален опит.

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 способности1'1, т. 6 с посочване на образователната и 
професионална квалификация както и изискуемия опит на предложените експерти, 
в съответствие с условията и изискванията на възложителя.
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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 Ле 18/02.02.2015г. по обособени позиции... ”

Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът 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.

16. Оферта № 16 от "Мултиплекс инженеринг” ЕООД, за участие по обособена 
позиция № 2.

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 оценка съгласно одобрения критерии

17. Оферта № 17 от "АДВАНС 2002” ЕООД, за участие по обособена позиция №
1.

Комисията констатира, че документите по чл. 39, аз. 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 оценка съгласно одобрения критерии

18. Оферта №18 от Обединение ”ДВЖ КОНТРОЛ”, за участие по обособена 
позиция № 2.

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 оценка съгласно одобрения критерии

19. Оферта № 19 от "НСК София”ЕООД, за участие по обособена позиция№ 1.
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 оценка съгласно одобрения критерии.
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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... ”

20. Оферта № 20 от "ГИД-Г КОНСУЛТ" ЕООД, за участие по обособена позиция 
JVs 3.

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 оценка съгласно одобрения критерии,

21. Оферта № 21 от "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД за участие по обособена позиция
№ 1;

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 оценка съгласно одобрения критерии.

22. Оферта № 22 от "Екип 123" ЕООД, за участие по обособена позиция № 2.
Комисията констатира, че документите по чл. 39, ат. 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 оценка съгласно одобрения критерии

23. Оферта № 23 ог "ИНТКОНС" ЕООД, за участие по обособена позиция № 3;
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 оценка съгласно одобрения критерии

24. Оферта № 24 от "СС- КОНСУЛТ" ЕООД, за участие по обособена позиция
№ 2;

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 оценка съгласно одобрения критерии
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамшши жилищни сгради на 
територията на Столична община, район Младост, във връзка с „Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 
П М СМ 18/02.02,2015г. ”по обособени позиции... ”

25. Оферта JVs 25 от "ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД, за участие по обособена позиция
№2.

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 оценка съгласно одобрения критерии

26. Оферта № 26 от "АСТРОН" ЕООД за участие по обособена позиция № 1.
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 оценка съгласно одобрения критерии

27. Оферта №27 от "Аркоплан" ООД, за участие но 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:

Участникът е представил ЕЕДОП със следните недостатъци:
Участникът не е представил доказателства за извършените услуги, посочените 

в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални 
способности“, т. 1 б) на ЕЕДОП в съответствие с изискванията на възложителя, 
предвидени в т.10.2. от документацията за участие в процедурата.
- За описания в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални 
способностит.  1 б) за описания обект „Изпълнение на строително-ремонтни, 
монтажни и други работи във вътрешни и външни общи части на административно
-  жилищен комплекс с административен адрес гр. София Сграда А и Сграда Б район 
Средец ул, „Шейново“ №7“ е дадена информация единствено за РЗП. Липсва 
информация за изпълнените от участника строителни работи на този обект в 
резултат на което комисията е поставена в невъзможност да определи дали този 
обект удовлетворява изискванията на записания в т. 10.1 на документацията за 
участие, критерии за подбор участника „да е изпълнил поне две дейности с предмет и 
обем идентични или сходни с тези на поръчката“ като под „дейност сходна с 
предмета на поръчката следва да се разбират СМР за преустройство и/или 
реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради 
по смисъла на § 5, пи 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ, включващи комбинация от 
следните дейности: - поставяне на топлоизолация на покриви и стени; - поставяне
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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...”
на хидроизолация; - подмяна на съществуваща дограма; - подмяна или монтаж на 
отоплителна, В и К и  електрическа инсталация“

- В същия раздел на ЕЕДОП относно представения инженерно-технически 
персонал за предложения експерт Стелян Тодоров за позицията „Специалист по 
водоснабдяване и канализация“ е записано, че притежава „Свидетелство за 
професионална квалификация Серия II -16 №010577 Регистрационен № 0246- 
042/13.07,2016г за придобиване на професионална квалификация „Монтажник на 
водоснабдителни и канализационни мрежи“ издадено от Център за професионално 
обучение към Сдружения „Партньори -КС“ гр. Варна с Протокол №0032/12,07,2016г. 
От така описаното свидетелство не става ясно дали експерта отговаря на 
минималното изискване за този експерт (записано в т. 10.3.1 на документацията за 
участие за „средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита 
професионална квалификация “Водоснабдяване и канализация" или еквивалентна“ 
Липсва информация за този експерт и относно изискването на възложителя за „Три 
години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност“

- Част VI „Заключителни положения“ не е попълнена.
Водена ог горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ПП3011 комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаване на настоящия протокол следните документи:

1. Коректно попълнен ЕЕДОП в IV „Критерии за подбор“, буква В 
„Технически и професионални способности“, относно критерия за подбор описан в 
тД0.1 на документацията за участие включително удостоверения за добро 
изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило 
изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 
нормативните изисквания за посочените в част IV „Критерии за подбор“, буква В 
„Технически и професионални способност ит. 1 б) на ЕЕДОП изпълнени дейности с 
предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката, съгласно изискванията 
на възложителя в т.10,1. от документацията за участие в процедурата. Попълнена 
информация относно, образование и опит в упражняване на професионалната 
квалнфикация/специалност за експерта предложен за позиция „Специалист по 
водоснабдяване и канализация“.

2. Коректно попълнен ЕЕДОП за част Част VI „Заключителни положения“
Забележка: Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът може да представи на 

комисията нов ЕЕДОП н/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
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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... ”
на комисията. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти 
и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок та 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 26.09.2017г. в 15.10 ч.

ЧЛЕНОВЕ:
/ 2  у 1C-
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