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

П Р О Т О К О Л  № 2 
на основание чл.103, ал. 3 от ЗОП

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РМЛ 17-РД91 —6 !/ 12.07.2017г.на кмета на СО- 
район ..Младост“" изменена със заповеди № РМЛ 17-РД92 -35/12 .10.2017г

Днес. 05.12.2017 година в 11:00 часа в заседателната зала. находяща се на трети етаж в 
административната сграда на Столична община -  район „Младост" се събра комисията, назначена от 
възложителя -  Десислава Иванчева кмет на Столична община - район „Младост“I. * * 4, за да продължи 
работата си по разглеждане, оценка и класиране па офертите на участниците в обществена поръчка за 
избор на изпълнител чрез открита процедура, с предмет:,,Открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 
жизищни 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 -  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 позииия 1).“, открита с Решение № РМЛ 17-РД93-5/05.06.2017 г„ на кмета на СО район 
„Младост“, уникален номер на поръчката в Регис търа на обществените поръчки на АОП01264-2017-
0002.

На заседанието на комисията присъстваха следните лица членове на комисията:

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“;
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 съоръжения,
6. НАДЕЖДА НИКОЛОВА — представител на сдружение на собствениците;

I. Предвид изложеното в Протокол № 1 на комисията, същата следва да разгледа
допълнителните документи, депозирани от участниците съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП и 
указанията, обективирани в протокола.

В законоустановения срок в деловодството на СО-район „Младост" са постъпили
допълнителни документи от участниците в процедурата както следва:



„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. 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 № I, допълнително представил документи, 
получени в деловодството на район „Младост" на 09.10.2017 г. в 12:12 ч., с вх. № РМД 17- 
ВК66-861-(35) /09.10.17г.;

2. „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 Димитьр Първанов Кръстев -  управители заедно и поотделно, 
кандидатстващо за обособена позиция № 2, допълнително представил документи, получени в 
деловодството на район „Младост" на 09.10.2017г. в 12:30 часа с вх. № РМЛ17-ВК66-861- 
(36)/ 09.10.17г.;

3. "ИНИРА КОНСУЛТ" ЕООД. ЕИК 200296875. със седалище и адрес на управление: гр. 
София, „А.Р.Чехов“ No 9, вх. Б. ет. I, ап. 14, представлявано от Райна Йорданова Николова -  
управител, кандидатстващо за обособена позиция № 3. допълнително представил документи, 
получени в деловодството на район „Младост" на 10.10.2017г. в 15:07 часа с вх. № РМЛ17- 
ВК66-86!-(37)/10.10.17г.;

4. "Венн-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 № I, допълнително представил документи, получени в 
деловодството на район „Младост" па 11.10.2017г. в 15:55 часа с вх. № РМЛ17-ВК66-861- 
(39)/11.10.17г.;

5. "Аркоплан" ООД, ЕИК 131 137382, представлявано от Надежда Стоименова Михайлова и 
Стелианос Георгиос Вафеас -  управители заедно и поотделно, адрес: гр. София, ул. „Дунав" 
№ 3, вх.Б ет. 1, за обособена позиция № I, допълнително представил документи, получени в 
деловодството на район „Младост" на 12.10.2017г. в 16:15 часа с вх. № РМД 17-ТД26-1 I 19-(6) 
/12.IO.17r.;

6. "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. допълнително представил документи, получени в деловодството 
на район „Младост" на 13.10.2017г. в 16:41 часа с вх. № РМЛ !7-ВК66-861-(40)/ 13.10.17r.;

II. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително постъпилите документи от 
участниците в процедурата по реда на подаване на офертите за участие: 1

1. Допълнителни документи към 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;

В законоустановения срок от пет работни дни. съгласно чл. 54. ал. 9 от ППЗОП от получаване на 
протокол №1, отразяващ от работата на комисията в първия етап от процедурата, участникът е 
представил:

- Декларация Образец № 7А от управителя Валентина Гюрова 
Констатации на комисията:

Участникът е отстранил констатираните от комисията в Протокол № 1 нередовности.
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„Обновяване за енергийна ефективност па многофамилни жилищни сгради на територията на 
Столична община, район Младост, във връзка с „Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сградиприет а с ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени 
позиции... ”

Комисията намира, че с представянето на посочените по-горе допълнителни документи 
участникът доказва съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя към 
участниците в процедурата.

Комисията единодушно реши да допусне оферта № 6, подадена от "ГРЛВИТИ КОНСУЛТИНГ" 
ООД до разглеждане и оценка на документите, съдържащи се в офертата на участника.

2. . Допълнителни документи към оферта №9 е вх. №РМЛ17-ВК66-385-(72)/11.07.2017г., 
получена на 11.07.2017i.. в 11:58ч„ от "ДИКРИЛ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 121406838, 
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;

В законоустановения срок от пет работни дни, съгласно чл. 54. ал. 9 от 11ПЗОП от получаване на 
протокол №1. отразяващ от работата на комисията в първия етап от процедурата, участникът е 
представил:

-Доказателства за извършените услуги, посочени в част IV „Критерии за подбор“, буква В 
„Технически и професионални способности“, т. I б) на ЕЕДОП, сходни с предмета па обособената 
позиция, за която кандидатства участникът, в съответствие с изискванията на възложителя, 
посочени в т. 10.1. ог документацията за участие в процедурата.
Констатации на комисията:
Участникът е отстранил констатираните от комисията в Протокол № 1 нередовности.
Комисията намира, че с представянето на посочените по-горе допълнителни документи 

участникът доказва съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя към 
участниците в процедурата.

Комисията единодушно реши да допусне оферта № 9. подадена от "ДИКРИЛ КОНСУЛ I " ЕООД 
до разглеждане и оценка на документите, съдържащи се в офертата на участника.

3. Допълнителни документи към 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 № 1;

В законоустановения срок от пет работни дни, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от получаване на 
протокол №1. отразяващ от работата на комисията в първия етап от процедурата, участникът е 
представил:
1. Коректно попълнен ЕЕДОП за част IV „Критерии за подбор", буква В. „Технически и 
професионални способности", т. 2 в съответствие с условията и изисквания та на възложителя. 
Констатации на комисията:

Участникът е отстранил констатираните от комисията в Протокол № 1 нередовности.
Комисията намира, че с представянето на посочените по-горе допълнителни документи 

участникът доказва съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя към 
участниците в процедурата.

Комисията единодушно реши да допусне оферта № 1 1. подадена от ЕТ "ВАСИЛ ИВАНОВ 
КОСТОВ" до разглеждане и оценка на документите, съдържащи се в офертата на участника.

4.Донълнителни документи към 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
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
Столична община, район Младост, във връзка с „Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради ", приета с ПМС № 18/02,02.2015г. ” по обособени 
позиции... ”

и адрес на управление: гр. София, „А.Р.Чехов“ No 9, вх. Б, ег. 1, ан. 14, представлявано от Райна 
Йорданова Николова -  управител, кандидатстващо да обособена позиция № 3;

В законоустановения срок от пет работни дни, съгласно чл. 54, ад. 9 от ППЗОП от получаване на 
протокол №1, отразяващ от работата на комисията в първия етап от процедурата, участникът е 
представил:

I. 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. 

Констатации на комисията:
Участникът е отстранил констатираните от комисията в Протокол № ! нсредовности.
Комисията намира, че с представянето на посочените по-горе допълнителни документи 

участникът доказва съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя към 
участниците в процедурата.
Комисията единодушно реши да допусне оферта № 12. подадена от "ИНИРА КОЕ1СУЛТ" ЕООД до 
разглеждане и оценка на документите, съдържащи се в офертата на участника.

5. Допълнителни документи към оферта № 15 с вх. №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 дрин“ №1, представлявано ог Недялко Господинов Недялков и Светозар Недялков 
Недялков-управители, кандидатстващо за обособена позиция № 1;
В законоустановения срок от пет работни дни. съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП от получаване на 
протокол №1. отразяващ от работата на комисията в първия етан от процедурата, участникът е 
представил:

Е Коректно попълнен ЕЕДОП за част IV „Критерии за подбор”, буква В, „Технически и 
професионални способности", т. 6 с посочване на образователната и професионална 
квалификация, както и изискуемия опит на предложените експерти, в съответствие с условията 
и изискванията на възложителя.

Констатации на комисията:
Участникът е отстранил констатираните от комисията в Протокол № 1 нередовност.
Комисията намира, че с представянето на посочените по-горе допълнителни документи 

участникът доказва съответствието си с критериите за подбор, поставени от възложителя към 
участниците в процедурата.
Комисията единодушно реши да допусне оферта № 15, подадена от "Вени-97" ЕООД до разглеждане и 
оценка на документите, съдържащи се в офертата на участника.

6. Допълнителни документи към Оферта № 27 с вх. №РМЛ17-ТД26-1119-(3)/ 11.07.2017г,, 
получена на 11.07.2017г. в 16:51ч., от "Аркоплан" ООД, ЕИК 131137382, представлявано от 
Надежда Стоименова Михайлова и Стелианос Георгиос Вафеас -  управители заедно и 
поотделно, адрес: гр. София, ул. „Дунав” № 3, вх.Б ет.1, за обособена позиция № 1.

В законоустановения срок от пет работни дни. съгласно чл, 54. ал. 9 от ППЗОП от получаване на 
протокол №1, отразяващ от работата на комисията в първия етап от процедурата, участникът е 
представил:
1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
2. Копие на п р и ем о -предавателен протокол от 16.06.201 7г.

Констатации 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 сградиприет а с ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени 
позиции... ”

За обект „Изпълнение ма строително-ремонтни, монтажни и други работи във вътрешни и външни 
общи части от административно-жилищен комплекс с административен адрес гр. София, Сграда А. 
Сграда Б. район Средец, ул. ..Шейново" №7. в част IV ..Критерии за подбор", буква В. „Технически и 
професионални способности", т. 1а) на ЕЕДОП участникът е описал като изпълнени на обекта СМР 
„Полагане на хидро и топло изолация, частична подмяна на дограма, направа на шпакловка и мазилка, 
боядисване, ремонт на външни настилки“. За този обект в изпълнение на изискването на Възложителя 
(указано в т. 10.2 на Документацията) за предоставяне на доказателства за изпълнените дейности, 
участникът е предоставил копие на приемо - предавателен протокол от ! 6.06.2017г. В представения 
протокол е записано единствено, че работите по договор от 26.04.2017г. са изпълнени качествено, в 
срок и се приемат без забележки. Видно от гореописаните факти за обект „Изпълнение на строително- 
ремонтни, монтажни и други работи във вътрешни и външни общи части от административно- 
жилищен комплекс с административен адрес гр. София, Сграда А, Сграда Б, район Средец, ул. 
„Шейново" №7“ не е изпълнено условието на Възложителя (указано в т. 10.2 от Документацията) и по 
конкретно, липсва информация и/или доказателства за изпълнени на обекта дейности по подмяна или 
монтаж на отоплително. ВиК и електрическа инсталация.
Мотиви за отстраняване на участника:
Предвид гореизложеното комисията констатира, че участникът не е предоставил информация и 
доказателства, че през последните 5 (пет) години е изпълнил поне две дейности с предмет и обем 
идентичен или сходен с тези на поръчката, съгласно т. 10.1 от документацията, а съгласно разпоредбата 
на чл. 56. ал 1 от ПГ130П комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които 
е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние на критериите за подбор.
Предвид горното, оферта №27 с вх. №РМЛ 17-ТД26-1119-(3)/ 11.07.2017г.. по описа на СО район 
„Младост, от "Аркоплан" ООД не следва да бъде допускана до етапа на разглеждане на техническите 
предложения от офертите за участие в процедурата.

С това приключи работата па комисията по разглеждане на допълнително представените от 
участниците документи за личностно състояние и подбор.

Комисията пеши елиноаушно до етан разглеждане на предложенията за изпълнение на 
поръчката но обособени попиши да бъдат лоиуснати с.течниге оферти:

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;

Оферта №8 от участника "Партрейд" ООД
Оферта №11 от участника ЕТ "ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ"
Оферта № 15 от участника "Вени-97" ЕООД 
Оферта № 17 от участника "АДВАНС 2002" ЕООД 
Оферта № 19 от участника "ИСК София" ЕООД 
Оферта № 21 от участника "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД 
Оферта № 26 ог участника "АСТРОН" ЕООД



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

Обособена позиция №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);

Оферта № 1 от участника"Екип-МГ" ООД
Оферта № 2 от участника ЕТ "Строителен надзор- Татяна Немска"
Оферта № 3 от участника"ЛК КОНСУЛТИНГ" ЕООД 
Оферта № 4 от участника"СТиКО-2000" ООД 
Оферта № 6 от участника"ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ" ООД 
Оферта № 7 от участника"БСК инженеринг" АД 
Оферта № 9 от участника"ДИКРИЛ КОНСУЛТ" ЕООД 
Оферта № 14 от участника"БУЛКОНС ТРУП" ЕООД 
Оферта № 16 от участника"Мултинлекс инженеринг" ЕООД 
Оферта № 18 от участника Обединение "ДВЖ КОНТРОЛ"
Оферта № 22 от участника"Екип 123" ЕООД 
Оферта № 24 от участника"СС- КОНСУЛТ" ЕООД 
Оферта № 25 от участника"ИВ Г КОНСУЛТ" ЕООД

Обособена позиция А»3:1[нвеститорски 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).
Оферта № 5 от участника "Институт за управление на програми и проекти" ООД
Оферта № 10 от участника "ЕЛВИС ДМ" ЕООД
Оферта № 12 от участника"ИНИРА КОНСУЛТ" ЕООД
Оферта № 13 от участника"ЕМПИ КО" ЕООД
Оферта № 20 от участника'ТИД-Г КОНСУЛТ" ЕООД
Оферта № 23 от участника"ИНТКОНС" ЕООД

Комисията продължи работата си по разглеждане на предложенията за изпълнение па 
поръчката на участниците в процедурата за избор на изпълнител достигнали до този етап от 
процедурата по обособена позиция №1 в общест вена поръчка с предмет:
„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
Столична община, район „Младост“, във връзка с „Националната програма та енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. " по 
обособени позиции, както следва:

Критерият за оценка на предложенията по тези обособени позиции е „Най-ниска цена“ съгласно 
документацията за участие.

Предвид горното предложенията за изпълнение на поръчката на участниците не подлежат на 
оценка, а същите следва да бъдат разгледани, за да бъде установено дали от говарят на изискванията на 
възложителя, заложени в документацията за участие в настоящата процедура, които са следните: 
Предложение изготвено по Образец №I -за позицията за която се подава Оферта, включващо:
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилнц жилищни сгради на територията на 
Столична община, район Младост, във връзка с „Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сградиприет а с ПМС JVs 18/02.02.2015г. ” по обособени 
позиции... ”

• Срок за изпълнение на СМР
• Технология на строителството - подробно описание на изпълнението на поръчката
• Линеен график за изпълнение на СМР
• Описание на предвижданите за влагане материали
• Гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи

От участника в процедурата се изисква да демонстрира, че неговите предложения по отношение 
строителството на обекта отговарят на техническите изисквания на Възложителя. Срок за 
изпълнение на СМР, подробно описание на изпълнението на поръчката, описание па материалите, 
които ще се използват в строителството и предложение за гаранционен срок за извършените СМР. 
В предложението за срок на изпълнение на СМР участниците следва да докажат, че предложеното 
планиране е реалистично чрез представен линеен календарен план - график.
Към техническото предложение се прилагат Сертификати/Декларации за съответствие, издадени 
от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи 
съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец №2;
г) декларация за срока на валидност на офертата - Образец №3;
д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец №4;
е) Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2013, изм. с ПМС 282 
от 19.10.2015 на МРРБ - Образец №5;

Комисията разгледа техническите предложения на участниците по обособени позиции и направи 
следните констатации:

1. Оферта №8 от участника "Партрейд” ООД
Техническото предложение на участника съдържа:

- Iюпълнен и подписан Образец №1 -  Предложение за изпълнение на поръчката с приложени:
о Линеен график за изпълнение на СМР
о Сертификати/декларации за съответствие на предвидените за влагане материали 
о Технологична последователност на строителните процеси. Организация на работа; 
о Организация на ръководство на обекта и мерки за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни условия на труд; 
о Планиране изпълнението на обекта

- Попълнени и подписани Декларации Образец №2 . Образец№3, Образец №4 и Образец № 5 
В Образец №1 -  Предложение за изпълнение на поръчката участникът е предложил:

- Срок за изпълнение 90 к.дни;
- Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности, който е в съответствие с 

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и 
строителни обекти.

- В таблицата по точка 2 .1. е направено „Описание на предвижданите за влагане материали“
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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 приложения линеен график е онагледено изпълнението па предвидените СМР в рамките на 
оферирания срок В Приложение ..Технологична последователност на строителните процеси. И 
организация на работа" са описани етапите на изпълнение, технологията на изпълнение на основните 
видове работи, трудовите и техническите ресурси, с които участника предвижда да изпълни 
поръчката. В отделно приложение са представени ор!анизация на ръководство на обекта и мерки за 
управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни условия на труд.

След подробно запознаване с документите в техническото предложение на участника и тяхното 
съдържание комисията установи:

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с изискванията и условията на 
възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етап оценка на ценовото предложение.

2. Оферта №11 от участника ЕТ "ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ"
Техническото предложение на участника съдържа:

- Попълнен и подписан Образец №1 -  Предложение за изпълнение на поръчката с приложени: 
о Линеен календарен план за изпълнение на СМР:
о Сертификати/декларации за съответствие на предвидените за влагане материали; 
о Предложение за технология и организация при изпълнение на строителството; 
о Технология и контрол на предвидените за изпълнение основни видове СМР; 
о Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване 

на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 
о Планирасне изпълнението на обекта; 
о Управление на риска;

Попълнени и подписани Декларации Образец №2, Образец №3, Образец №4 и Образец № 5 
В Образец №1 -Предложение за изпълнение на поръчката участникът е предложил:

- Срок за изпълнение 90 к.дни;
~ I аранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности, който е в съответствие с 

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация па строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и 
строителни обекти.

- В таблицата по точка 2 .1. е направено „Описание на предвижданите за влагане материали“
При подробно запознаване със съдържанието на всички части на предложението за изпълнение на 
поръчката на участника комисията установи следните факти:

С В представеният Линеен график е посочено че Демонтажа на съществуващата дограма по 
апартаменти ще се осъществи от 22-ри до 30-ти кал. ден, докато монтажа на новата PVC 
дограма ще се изпълни от 23-ти до 41-ви кал. ден. това обстоятелство води до излагане на 
атмосферните влияния на някои апартаменти в продължение на 11 календарни дни, което е 
недопустимо. По същият начин стои този въпрос и при подмяната на дограма в общите части на 
сградата -  демонтажът на съществуващата дървена и метална дограма се изпълнява от 38-ми до 
4л-ти кал. ден, докато монтажа на новата PVC дограма е в периода от 41-ви до 48-ми кал. ден. 
1ова означава, че общите части на сградата ще бъдат изложени на атмосферни влияния между 
38-ми и 41-ви к.ден, както и между 43-ти и 48-ми кал. ден.

^  В представеният Линеен график, към раздел „Топлинно изолиране на външни стени“ е показано 
че изпълнението на поз. 34 от 1 рафика (Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка.... )
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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... ”

завършва на 49-ти кал. ден, докато изпълнението на позиции 30 (Доставка и монтаж на
топлоизолационна система по страници на прозорци, тип EPS. 5=2,0 см .... ) и позиция 31
(Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, 5=3 см) приключват съответно на 
55-ти и 56-ти кал. дни, или съответно 6 и 7 кал. дни след приключване полагането на цветна 
силикатна екстериорна мазилка. Този факт показва нарушаване на технологичната 
последователност на строителните процеси (невъзможно е полагане на мазилката преди 
полагане на топлоизолацията).

С На стр.96 от техническото предложение е записано ,.3а реализацията на проекта и(е се 
придържаме към поставените от Възложителя условия за срок за проектиране и изпълнение 
и за максимално допустима стойност на изпълнение “. Също така на стр.97 във втори абзац е 
посочено „Срокът за изпълнение ще е с отчетени рискове, свързани с изготвяне на
техническия проект.........Предметът на настоящата обществената поръчка не включва
проектиране, следователно техническото предложение съдържа текстове които не отговарят на 
предмета на поръчката.

^  На стр.123 към т.8 Обшивка с поцинкована ламарина“, в частта Контрол е посочено 
„Водонепроницаемостта на същите се проверява след дъжд, като се наблюдава правилното 
отвеждане на дъждовните води към уламите, улуците, казанчетата и вертикалните 
водосточни тръби." Съгласно Документацията към обществената поръчка водоотвеждането е 
вътрешно и се осъществява чрез воронки и вътрешни водосточни тръби. Този текст показва 
несъответствие на техническото предложение с обекта на настоящата поръчка.

^  На стр. 139 и 140 под т. 16 е посочена технология за изпълнение на ..Зидарски работи", каквито 
не се предвиждат за настоящият обект. Този факт отново показва несъответствие на 
техническото предложение с обекта на настоящата поръчка.
Въз основа на гореизложените факти и констатации комисията направи обоснован извод, че в 

предложението на участника са налице, обстоятелства които показват, нарушение на технологична 
последователност, не се гарантира качествено изпълнение на предвидените за изпълнение СМР 
(периоди в които помещенията ще са без монтирана дограма), текстове които не съответстват на 
предмета на настоящата поръчка (тестове свързани с проектиране, външно отводняване на покрива, 
зидарски работи). Като цяло тези констатации могат да се обобщят като несъответствие с 
изискванията на възложителя, които е поставил условие в техническото си предложение участника да 
демонстрира качествено и реалистично планиране изпълнението на предвидените СМР. Като се вземе 
предвид, че обхвата и конкретното описание на предмета на поръчката са представени както в 
документацията така и в приложените одобрени инвестиционни проекти и количествени сметки то 
описание на дейности, които не отговарят на тези документи е пряко несъответствие с изискванията на 
възложителя.

Техническото предложение на участника не е изготвено в съответствие с изискванията и 
условията на възложителя и на основание чл. 57 ал.1 на ППЗОП, участникът не следва да бъде 
допуснат до етап отваряне и оценка ма ценовото предложение.

3. Оферта № 15 от участника "Вени-97" ЕООД
Техническото предложение на участника съдържа:

- 1 юпълнен и подписан Образец №1 -  Предложение за изпълнение на поръчката с приложени:
о Линеен календарен план за изпълнение на СМР
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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 сградиприет а с ПМС М 18/02.02.2015г. ” по обособени 
позиции... ”

о Приложение! - Идейна концепция за обекта;
о Приложение I! -  Работна програма за изпълнение на строителството; 
о 2. Техническо предложение за изпълнение на строителството, 
о Мерки за опазване на околната среда
о Мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 
о Система за осигу ряване на качеството.
о Организация на строителната площадка вкл. методика и организация на изпълнението. 

Попълнени и подписани Декларации Образец №2, Образец №3. Образец №4 и Образец № 5 
В Образец №1 -Предложение за изпълнение на поръчката участникът е предложил:

- Срок за изпълнение 90 к.дни;
- Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности, който е в съответствие с 

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и 
строителни обекти.

- В таблицата по точка 2 .1. е направено „Описание па предвижданите за влагане материали“ 
При подробно запознаване със съдържанието на техническото предложение на участника се

установи, че не са приложени сертнфикати/декларации за съответствие на предвидените за 
влаг ане материали.

Изискването на възложителя записано в точка 13.1.2. в Документацията е следното „Към 
техническото предложение се прилагат Сертификати/Декларации за съответствие, издадени 
от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи 
съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.“.
Липсата на приложени сертнфикати/декларации за съответствие на предвидените за влагане материали 
е несъответствие с изискванията на възложителя, от което съгласно чл. 57 ал. I на ППЗОП. участникът 
не следва да бъде допуснат до е гап отваряне и оценка на ценовото предложение

От друга страна при подробно запознаване със съдържанието на всички части на предложението 
за изпълнение на поръчката на участника комисията установи следните факти:

■/ В т.2.3. „Организация и подход на изпълнение“, е посочено „Организационния план има за 
задача да осигури безопасно и безпрепятствено изпълнение па поръчката от деня на 
получаване на задание за проектиране по деня на предаване ни обекта. “. Към 
настоящата обществена поръчка не се предвижда проектиране.

•S В т. 1 „Идейна концепция за обекта“ във втория абзац е записано „В Е Н И -97Е О О Д  ще 
изпълни и завърши проектирането и строителството на обекта съобразно 
техническите спецификации... “ В настоящата обществена поръчка не е предвидено 
изпълнение на проектиране и към документацията за участие са приложени одобрените 
инвестиционни проекти.

■S В т.2.3.1 „Етапи за изпълнение на СМР“, към „Егап II -  Изпълнение на СМР за въвеждане 
на мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване/ многофамилни 
жилищни сгради“ са посочени единствено мерки по част Архитектура -  общо 90 
календарни дни, от които:

- подмяна на дограма по фасади -  60 календарни дни;
- Фасадна Топлоизолация -  90 календарни дни;
- Енергоефективни мерки по покрив -  30 календарни дни;
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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... ”

~ Енергоефективни мерки по под -  30 календарни дни.
Съгласно представеният Подробен линеен градик за изпълнение на строителството:

- ЕСМ I „Подмяна на дограма" е с продължителност 31 календарни дни. а не 60 календарни 
дни;

- ЕСМ 2 „Топлоизолиране по покрив" е с продължителност 22 календарни дни. а не 30 
календарни дни;

- ЕСМ 3 „Монтаж на външна топлоизолация" е с продължителност 66 календарни дни, а не 
90 календарни дни;

- ЕСМ 4 „Топлоизолиране на под" е с продължителност 6 календарни дни. а не 30 
календарни дни.

Следователно представеният Подробен линеен график за изпълнение на строителството не 
отговаря на описанието направено в т.2.3.1 „Етапи за изпълнение на СМР". „Етап II -  Изпълнение на 
СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване/ 
многофамилни жилищни сгради".

С В представеният Подробен календарен график за изпълнение на строителството НЕ е 
представено времево изпълнението на предвидените СМР свързани с изпълнение на 
„мълниезащита“, „СМР, свързани с общи помещения и конструкция”, и „Ремонт или 
подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна инсталация, включително 
радиаторни термостатични вентили и разпределители в общите части на обекта на 
интервенция (жилищната сграда)".

Въз основа на гореизложените факти и констатации комисията направи обоснован извод, че в 
предложението на участника са налице, обстоятелства които показват, вътрешна несъвместимост 
между отделните части на техническото предложение (обяснителната записка и линейния график), 
непълноти в линейния график, текстове които не съответстват на предмета на настоящата поръчка 
(тестове свързани с проектиране), липсващи изискуеми части на техническото предложение (липса на 
сертификати/декларации). Като цяло тези констатации могат да се обобщят като несъответствие с 
изискванията на възложителя, които е поставил условие в техническото си предложение участника да 
демонстрира качествено и реалистично планиране изпълнението на предвидените СМР и да приложи 
сертификати/декларации за предвидените за влагане материали. Като се вземе предвид, че обхвата и 
конкретното описание на предмета на поръчката са представени, както в документацията така и в 
приложените одобрени инвестиционни проекти и количествени сметки по описание на дейности 
(проектиране), които не отговарят на тези документи е пряко несъответствие с изискванията на 
възложителя.

Техническото предложение на участника не е изготвено в съответствие с изискванията и условията 
на възложителя и на основание чл, 57 ал.1 на Е1ПЗОП. участникът не следва да бъде допуснат до етап 
отваряне и оценка на ценовото предложение..

4. Оферта № 17 от участника " АДВАНС 2002" ЕООД
Техническото предложение на участника съдържа:

- Попълнен и подписан Образец №1 -  Предложение за изпълнение на поръчката с приложени: 
о Линеен график за изпълнение на СМР;
о Сертификати/декларации за съответствие на предвидените за влагане материали;
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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 сградиприет а с ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени 
позиции... ”

о Технологична последователност на строителните процеси. Организация на работа; 
о Приложение 4 ..Организация на ръководството на обекта и мерки за управление на 

качеството";
о Приложение 5 -  Планиране изпълнението на обекта;

Попълнени и подписани Декларации Образец №2, Образец №3. Образец №4 и Образец № 5

В Образец №1 — Предложение за изпълнение на поръчката участникът е предложил:
- Срок за изпълнение 90 к.дни;
- Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности, който е в съответствие с 

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и 
строителни обекти.

- В таблицата по точка 2.1. е направено „Описание на предвижданите за влагане материали“
В приложения линеен график е онагледено изпълнението на предвидените СМР в рамките на 

оферирания срок в Приложение са описани етапите на изпълнение, технологията на изпълнение на 
основните видове работи, в Приложение 4 ..Организация на ръководството на обекта и мерки за 
управление на качеството” са представени организация на ръководство на обекта и мерки за 
управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни условия на труд В 
Приложение 5 са описани ресурсите (трудовите и техническите), е които участника предвижда да 
изпълни поръчката, управление и организация на производствения процес.

След подробно запознаване с документите в техническото предложение на участника и тяхното 
съдържание комисията установи:

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с изискванията и условията на 
възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етап оценка на ценовото предложение.

5. Оферта № 19 от участника "НСК София” ЕООД
Техническото предложение на участника съдържа:

- Попълнен и подписан Образец №1 -  Предложение за изпълнение на поръчката с приложени:
о Сергификати/декларации за съответствие на предвидените за влагане материали 
о Предложение за технология и организация при изпълнение на строителството 
о Организация на ръководство на обекта и мерки за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни условия на труд; 
о Планиране изпълнението на обекта; 
о Линеен график за изпълнение на СМР;

- Попълнени и подписани Декларации Образец №2 , Образец №3. Образец №4 и Образец № 5 
В Образец №1 -Предложение за изпълнение на поръчката участникът е предложил:

- Срок за изпълнение 90 к.дни;
- Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности, който е в съответствие с 

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР. съоръжения и 
строителни обекти.

- В таблицата по точка 2 .!. е направено „Описание на предвижданите за влагане материали“
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„Обновяване за енергийна ефективност намногофамилни жилищни сгради на територията на 
Столична община, район Младост, във връзка с „Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сградиприет а е ПМС № 18/02.02.2015г.” по обособени 
позиции... ”

В приложения линеен график е онагледено изпълнението на предвидените СМР в рамките на 
оферирания срок линейния график е представен в пет дневни интервали. В Приложение „Предложение 
за технология и организация при изпълнение на строителството'4 са описани последователно: обекта, 
изискванията, които ще спазва при организация на строителството, етапите на изпълнение, 
организация на работната ръка. организация на доставките на материали, организация на 
механизацията, технологията на изпълнение на основните видове работи. В отделно приложение са 
представени организация на ръководство на обекта и мерки за управление на качеството, опазване на 
околната среда и осигуряване на безопасни условия на труд.

След подробно запознаване с документите в техническото предложение на участника и тяхното 
съдържание комисията установи:

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с изискванията и условията на 
възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етап оценка на ценовото предложение.

6. Оферта № 21 от участника "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД
Техническото предложение на участника съдържа:

- 1 Топълнен и подписан Образец №1 -  Предложение за изпълнение на поръчката е приложени:
о Сертификати за съответствие на предвидените за влагане материали; 
о Предложение за технология и организация при изпълнение на строителството; 
о Организация на ръководство на обекта и мерки за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни условия на труд; 
о Планиране изпълнението на обекта; 
о Линеен график за изпълнение на СМР:

- Попълнени и подписани Декларации Образец №2 , Образец №3, Образец №4 и Образец № 5 
В Образец №1 -Предложение за изпълнение на поръчката участникът е предложил:

- Срок за изпълнение 90 к.дни;
- Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности, който е в съответствие с 

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР. съоръжения и 
строителни обекти.

- В таблицата по точка 2 .1. е направено „Описание на предвижданите за влагане материали“
В приложения линеен график е онагледено изпълнението на предвидените СМР в рамките на 

оферирания срок линейния график е представен в петдневни интервали.
В Приложение ..Предложение за технология и организация при изпълнение на строителството " 

са описани последователно: етапите на изпълнение, обекта, организация, подход и методология на 
изпълнение, представена е последователността на дейностите. В отделно приложение е представена 
организацията на ръководството на обекта, разпределение на човешките ресурси, механизацията и 
оборудването. Разгледани са мерките и действията за намаляване на шум, вибрации, замърсяване на 
вьздуха и действия по опазване на околната среда. В отделна част е представена системата за 
управление на качеството и опазване на околната среда и осигуряване на безопасни условия на труд. 
Допълнително участникът е представил раздел „Управление на рисковете” с разработени 6 различни 
вида риска.
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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 № 18/02.02.20/5г. ” по обособени 
позиции... ”

След подробно запознаване с документите в техническото предложение на участника и тяхното 
съдържание комисията установи:

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с изискванията и условията на 
възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етап оценка на ценовото предложение,

7. Оферта № 26 от участника "АСТРОН" ЕООД
Техническото предложение на участника съдържа:

- Попълнен и подписан Образец №1 -  Предложение за изпълнение на поръчката с приложени:
о Сертификати за съответствие на предвидените за влагане материали 
о Предложение 2.2. Подробно описание на организацията и технологията на изпълнение 

на строителството
о Приложение „Описание и начин на изпълнение на дейностите и техните 

последователности, вид технология и организация 
о Организация на ръководство на обекта
о Мерки за управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на 

безопасни условия на труд; 
о Планиране изпълнението на обекта 
о Линеен график за изпълнение на СМР

- Попълнени и подписани Декларации Образец №2. Образец №3. Образец №4 и Образец № 5 
В Образец №1 -  Предложение за изпълнение на поръчката участникът е предложил:

- Срок за изпълнение 89 календарни дни;
- Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности, който е в съответствие с 

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР. съоръжения и 
строителни обекти.

- В таблицата по точка 2 .1. е направено „Описание на предвижданите за влагане материали“
При подробно запознаване със съдържанието на техническото предложение на участника сс

установи следното:
Участникът е записал като срок на изпълнение в Образец № I срок за изпълнение 89 календарни 

дни. При запознаване с приложеният Линеен календарен план график се установи, че същия съдържа 
заглавен ред, в който са записани в табличната част на графика 89 календарни дни, през които ще се 
изпълнява строителството, но в графичната част е показано изпълнение започващо I ден преди първа 
седмица и приключва един ден след 14-та седмица (това формира период от общо 100 календарни 
дни). При подробно разглеждане на отделните СМР е видно, че позиция 49 „Обработка на
дщатационна фуга - доставка и монтаж на Е образен профил и уплътнителна лепта“ е предвидена 
да се изпълнява за девет дни (от 6-ти ден на 13-та седмица включително 1-ви ден на 15-та седмица), 
позиция 84 ..Полагане на цветна стикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по ДЪНА 
ОСТЪКЛЕНИ БАЛКОНИ, еркери и Ар" е предвидена за изпълнение в рамките на последните два дни 
на 13-та седмица, тези факти показват, че графичното изображение в началния ред не е техническа 
грешка, а наистина планираното изпълнение е за повече от заявените 89 календарни дни и по 
конкретно за 100 календарни дни.
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Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на
пана 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... ”

От друга страна в документацията възложителя е указал в Обявлението и т.З на Документацията 
за участие максимален срок за изпълнение на поръчката 90 календарни дни.

Видно от гореизложените факти за офертата на този участник са налице следните обстоятелства:
- Предложения в Образец № 1 срок за изпълнение не е доказан с приложения линеен план 

график (в образец №1 записан срок 89 календарни дни в линейния план график — графична 
част 100 календарни дни)

- Планирания в графичната част на линейния план графи срок не съответства на поставеното от 
Възложителя условие за максимален срок за изпълнение на поръчката 90 календарни дни

Въз основа на гореизложените факти и констатации комисията направи обоснован извод, че 
Техническото предложение на участника не е изготвено в съответствие с изискванията и условията на 
възложителя и на основание чл. 57 ал.1 на ППЗОП, участникът не следва да бъде допуснат до етап 
отваряне и оценка на ценовото предложение.

Комисията продължи работата си по разглеждане на предложенията за изпълнение на 
поръчката на участниците в процедурата за избор на изпълнител достигнали до този етап от 
процедурата по обособена позиция №2 в обществена поръчка с предмет:
„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради па 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, както следва:

Критерият за оценка на предложенията по тези обособени позиции е „Най-ниска цена“ съгласно 
документацията за участие.

Предвид горното предложенията за изпълнение на поръчката на участниците не подлежат на 
оценка, а същите следва да бъдат разгледани, за да бъде установено дали отговарят на изискванията на 
възложителя, заложени в документацията за участие в настоящата процедура.

Съгласно одобрената документация за участие в настоящата обществена поръчка, техническите 
предложения на участниците за Обособена позиция №2 трябва да съдържат попълнен и подписан 
Образец №1А -  Предложение за изпълнение на поръчката, както и Декларации Образец №2 , Образец 
№3, Образец №4 и Образец № 5

Комисията разгледа техническите предложения на участниците по обособени позиции и направи 
следните констатации:

1. Оферта № 1 от участника "Екип-МГ" ООД
Техническото предложение на участника съдържа:

- Попълнен и подписан Образец №1А -Предложение за изпълнение на поръчката
- Попълнени и подписани Декларации Образец №2 . Образец №3, Образец №4 и Образец № 5
В Образец №1А -  Предложение за изпълнение на поръчката участникът е предложил в точка 2.1 

срок за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр.15 и внасяне 
на техническото досие в ДИСК или НАГ за издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за
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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... ”

въвеждане в експлоатация, които отговарят ма изискването на Възложителя да е не повече от 15 
календарни дни.

След подробно запознаване е документите в техническото предложение на участника и тяхното 
съдържание комисията установи:

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с изискванията и условията на 
възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етап оценка на ценовото предложение.

2. Оферта № 2 от участника ЕТ "Строителен надзор- Татяна Немска"
Техническото предложение на участника съдържа:

- Попълнен и подписан Образец №1А -Предложение за изпълнение на поръчката
- Попълнени и подписани Декларации Образец №2 . Образец №3, Образец №4 и Образец № 5
В Образец №1А -  Предложение за изпълнение на поръчката участникът е предложил в точка 2.1 

срок за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр.15 и внасяне 
на техническото досие в ДНСК или НАГ за издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за 
въвеждане в експлоатация, които отговарят на изискването на Възложителя да е не повече от 15 
календарни дни.

След подробно запознаване с документите в техническото предложение на участника и тяхното 
съдържание комисията установи:

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с изискванията и условията на 
възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етап оценка на ценовото предложение.

3. Оферта № 3 от участника "ЛК КОНСУЛТИН1 " ЕООД
Техническото предложение на участника съдържа:

- Попълнен и подписан Образец №1А — 1 [редложемие за изпълнение на поръчката.
- Попълнени и подписани Декларации Образец №2, Образец №3, Образец №4 и Образец № 5.
В Образец №1А -Предложение за изпълнение на поръчката участникът е предложил в точка 2.1 

срок за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр.15 и внасяне 
на техническото досие в ДНСК или НАГ за издаване Разрешение за ползване или 5 достоверение за 
въвеждане в експлоатация, които отговарят на изискването на Възложителя да е не повече от 1 5 
календарни дни.

След подробно запознаване с документите в техническото предложение на участника и тяхното 
съдържание комисията установи:

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с изискванията и условията на 
възложителя и >частникът следва да бъде допуснат до етап оценка на ценовото предложение.

4. Оферта № 4 от участника "СТиКО-2000" ООД
Техническото предложение на участника съдържа:

- Попълнен и подписан Образец №1А —Предложение за изпълнение на поръчката
- Попълнени и подписани Декларации Образец №2 , Образец №3. Образец №4 и Образец № 5
В Образец А«1А -Предложение за изпълнение на поръчката участникът е предложил в точка 2.1 

срок за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр.15 и внасяне
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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 сградиприет а с ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени 
позиции... ”

на техническото досие в ДНСК или НАГ за издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за 
въвеждане в експлоатация, които отговарят на изискването на Възложителя да е не повече от !5 
календарни дни.

След подробно запознаване с документите в техническото предложение на участника и тяхното 
съдържание комисията установи:

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с изискванията и условията на 
възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етап оценка на ценовото предложение.

5. Оферта № 6 от участника "ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ" ООД
Техническото предложение на участника съдържа:

- Попълнен и подписан Образец №1А -Предложение за изпълнение на поръчката.
- Попълнени и подписани Декларации Образец №2. Образец №3, Образец №4 и Образец № 5.
В Образец №1А -Предложение за изпълнение на поръчката участникът е предложил в точка 2.1 

срок за изготвяне на окончателен доклад след подписване ма констативен протокол обр.15 и внасяне 
на техническото досие в ДНСК или НАГ за издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за 
въвеждане в експлоатация, които отговарят на изискването на Възложителя да е не повече oi 15 
календарни дни.

След подробно запознаване с документите в техническото предложение на участника и тяхното 
съдържание комисията установи:

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с изискванияia и условията на 
възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етап оценка на ценовото предложение.

6. Оферта № 7 от участника "БСК инженеринг "АД
Техническото предложение на участника съдържа:

- Попълнен и подписан Образец №1А -Предложение за изпълнение на поръчката.
. Попълнени и подписани Декларации Образец №2, Образец №3, Образец №4 и Образец № 5.
В Образец №>1А -Предложение за изпълнение на поръчката участникът е предложил в точка 2.1 

срок за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр.15 и внасяне 
на техническото досие в ДНСК или НАГ за издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за 
въвеждане в експлоатация, които отговарят на изискването на Възложителя да е не повече ог 15 
календарни дни.

След подробно запознаваме с документите в техническото предложение на участника и тяхното 
съдържание комисията установи:

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с изискванията и условията на 
възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етап оценка на ценовото предложение.

7. Оферта № 9 от участника "ДИКРИЛ КОНСУЛТ" ЕООД
Техническото предложение на участника съдържа:

- Попълнен и подписан Образец №1А —Предложение за изпълнение на поръчката.
- Попълнени и подписани Декларации Образец №2. Образец №3, Образец №4 и Образец Хе 5.
В Образец Х>1 А -Предложение за изпълнение на поръчката участникът е предложил в точка 2.1 

срок за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол оор.15 и внасяне 
ма техническото досие в ДНСК или НАГ за издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за
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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 сградиприет а с ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени 
позиции... ”

въвеждане в експлоатация, които отговарят на изискването на Възложителя да е не повече от 15 
календарни дни.

След подробно запознаване с документите в техническото предложение на участника и тяхното 
съдържание комисията установи:

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с изискванията и условията на 
възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етап оценка на ценовото предложение.

8. Оферта № 14 от участника "БУЛКОНС ГРУП" ЕООД
Техническото предложение на участника съдържа:

- Попълнен и подписан Образец №1А -Предложение за изпълнение на поръчката.
- Попълнени и подписани Декларации Образец №2. Образец №3, Образец №4 и Образец № 5.
В Образец №1А -Предложение за изпълнение на поръчката участникът е предложил в точка 2.1 

срок за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр. 15 и внасяне 
на техническото досие в ДНСК или НАГ за издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за 
въвеждане в експлоатация, които отговарят на изискването на Възложителя да е не повече от 15 
календарни дни.

След подробно запознаване с документите в техническото предложение на участника и тяхното 
съдържание комисията установи:

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с изискванията и условията на 
възложителя и у частникът следва да бъде допуснат до етап оценка на ценовото предложение.

9. Оферта № 16 от участника "Мултиплекс инженеринг" ЕООД
Техническото предложение на участника съдържа:

- Попълнен и подписан Образец №1А-Предложение за изпълнение на поръчката.
- Попълнени и подписани Декларации Образец №2, Образец №3, Образец №4 и Образец № 5.
В Образец №1А -Предложение за изпълнение на поръчката участникът е предложил в точка 2.1 

срок за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр. I 5 и внасяне 
на техническото досие в ДНСК или НАГ за издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за 
въвеждане в експлоатация, които отговарят на изискването на Възложителя да е не повече oi 15 
календарни дни.

След подробно запознаване с документите в техническото предложение на участника и тяхното 
съдържание комисията установи:

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с изискванията и условията на 
възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етан оценка на ценовото предложение.

10. Оферта № 18 от участника Обединение "ДВЖ КОНТРОЛ"
Техническото предложение на участника съдържа:

- Попълнен и подписан Образец № IА -Предложение за изпълнение на поръчката.
- Попълнени и подписани Декларации Образец №2. Образец №3, Образец №4 и Образец № 5.
В Образец №1А -Предложение за изпълнение на поръчката участникът е предложил в точка 2.1 

срок за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр. I 5 и внасяне 
на техническото досие в ДНСК или HAI за издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за
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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 сградиприет а с ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени 
позиции... ”

въвеждане в експлоатация, които отговарят ма изискването на Възложителя да е не повече от ! 5 
календарни дни.

След подробно запознаване с документите в техническото предложение на участника и тяхното 
съдържание комисията установи:

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с изискванията и условията на 
възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етап оценка на ценовото предложение.

11. Оферта № 22 от участника "Екип 123" ЕООД
Техническото предложение на участника съдържа:

- Попълнен и подписан Образец №1А -Предложение за изпълнение на поръчката.
- Попълнени и подписани Декларации Образец №2. Образец №3. Образец №4 и Образец № 5.
В Образец №1А —Предложение за изпълнение на поръчката участникът е предложил в точка 2.1 

срок за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр.15 и внасяне 
на техническото досие в ДНСК или НАГ за издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за 
въвеждане в експлоатация, които отговарят на изискването на Възложителя да е не повече от 15 
календарни дни.

След подробно запознаване с документите в техническото предложение на участника и тяхното 
съдържание комисията установи:

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с изискванията и условията на 
възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етап оценка на ценовото предложение.

12. Оферта JVs 24 от участника "СС- КОНСУЛТ" ЕООД
Техническото предложение на участника съдържа:

- Попълнен и подписан Образец №1А -Предложение за изпълнение на поръчката.
- Попълнени и подписани Декларации Образец №2. Образец №3. Образец №4 и Образец № 5.
В Образец №1А -Предложение за изпълнение на поръчката участникът е предложил в точка 2,1 

срок за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр.15 и внасяне 
на техническото досие в ДНСК или HAT за издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за 
въвеждане в експлоатация, които отговарят на изискването на Възложителя да е не повече от I 5 
календарни дни.

След подробно запознаване с документите в техническото предложение на участника и тяхното 
съдържание комисията установи:

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с изискванията и условията на 
възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етап оценка на ценовото предложение.

13. Оферта ЛГ» 25 от участника "ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД
Техническото предложение на участника съдържа:

- Попълнен и подписан Образец №1А -Предложение за изпълнение на поръчката.
- Попълнени и подписани Декларации Образец №2, Образец №3, Образец №4 и Образец № 5.
В Образец №1А Предложение за изпълнение на поръчката участникът е предложил в точка 2.1 

срок за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр.15 и внасяме 
на техническото досие в ДНСК или НАГ за издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за
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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..."

въвеждане в експлоатация, които отговарят на изискването на Възложителя да е не повече от 15 
календарни дни.

След подробно запознаване с документите в техническото предложение на участника и тяхното 
съдържание комисията установи:

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с изискванията и условията на 
възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етап оценка на ценовото предложение.

Комисията продължи работата си но разглеждане на предложенията за изпълнение на 
поръчката на участниците в процедурата за избор на изпълнител достигнали до този етап oi 
процедурата ио обособена позиция № 3 в обществена поръчка е предмет:
„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията иа 
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, както следва:

Критерият за оценка на предложенията по тези обособени позиции е „Най-ниска цена 
съгласно документацията за участие.

Предвид горното предложенията за изпълнение на поръчката на участниците не подлежат на 
оценка, а същите следва да бъдат разгледани, за да бъде установено дали отговарят на изискванията на 
възложителя, заложени в документацията за участие в настоящата процедура.

Съгласно одобрената документация за участие в настоящата обществена поръчка, техническите 
предложения на участниците за Обособена позиция №2 тряова да съдържат попълнен и подписан 
Образец №1Б -Предложение за изпълнение на поръчката, както и Декларации Образец №2 . Образец 
№3, Образец №4 и Образец № 5

Комисията разгледа техническите предложения на участниците по обособени позиции и направи 
следните констатации:

1. Оферта № 5 от участника "Институт за управление на програми и проекти" ООД
Техническото предложение на участника съдържа:

- Попълнен и подписан Образец №1 Б -Предложение за изпълнение на поръчката.
- Попълнени и подписани Декларации Образец №2. Образец №3, Образец №4 и Образец № 5. 
След подробно запознаване с документите в техническото предложение на участника и тяхното

съдържание комисията установи:
Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с изискванията и условията на 

възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етап оценка на ценовото предложение.

2. Оферта № 10 от участника "ЕЛВИС ДМ" ЕООД

Техническото предложение на участника съдържа:
- Попълнен и подписан Образен №1Б — Предложение за изпълнение на поръчката.
- Попълнени и подписани Декларации Образец №2. Образец №3. Образец №4 и Образец № 5.
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
Столична община, район Младост, във връзка с „Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сградиприет а с ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени 
позиции... ”

След подробно запознаване с документите в техническото предложение на участника и тяхното 
съдържание комисията установи:

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с изискванията и условията на 
възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етап оценка на ценовото предложение.

3. Оферта № 12 от участника "ИНИРА КОНСУЛТ" ЕООД
Техническото предложение на участника съдържа:

- Попълнен и подписан Образец №1 В -  Предложение за изпълнение на поръчката.
- Попълнени и подписани Декларации Образец №2, Образец №3. Образец №4 и Образец № 5. 
След подробно запознаване с документите в техническото предложение на участника и тяхното

съдържание комисията установи:
Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с изискванията и условията на 

възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етап оценка на ценовото предложение.

4. Оферта № 13 от участника "ЕМПИКО" ЕООД

Техническото предложение на участника съдържа:
- Попълнен и подписан Образец №1Б -  Предложение за изпълнение на поръчката.
- Попълнени и подписани Декларации Образец №2. Образец №3, Образец №4 и Образец № 5. 
След подробно запознаване с документите в техническото предложение па участника и тяхното

съдържание комисията установи:
Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с изискванията и условията на 

възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етап оценка на ценовото предложение.

5. Оферта № 20 от участника "ГИД-Г КОНСУЛТ" ЕООД

Техническото предложение на участника съдържа:
- Попълнен и подписан Образец №1Б -  Предложение за изпълнение на поръчката.
- Попълнени и подписани Декларации Образец №2. Образец №3, Образец №4 и Образец № 5. 
След подробно запознаване с документите в техническото предложение на участника и тяхното

съдържание комисията установи:
Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с изискванията и условията на 

възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етап оценка на ценовото предложение.

6. Оферта № 23 от участника "ИНТКОНС" ЕООД

Техническото предложение на участника съдържа:
- Попълнен и подписан Образец №1Б -  Предложение за изпълнение на поръчката.
- Попълнени и подписани Декларации Образец №2, Образец №3, Образец №4 и Образец № 5. 
След подробно запознаване с документите в техническото предложение на участника и тяхното

съдържание комисията установи:
Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с изискванията и условията на 

възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етап оценка на ценовото предложение.
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„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
Столична обшина, район Младост, във връзка с „Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сградиприет а с ПМС № 18/02.02.2015г. ” по обособени 
позиции... ”

До следващия егап от провеждане на процедурата -  отваряне и оповестяване на ценовите 
предложенията Комисията допуска следните участници:

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;

Оферта №8 от участника "Партрейд" ООД 
Оферта № 17 от участника "АДВАНС 2002" ЕООД 
Оферта № 19 от участника "НСК София" ЕООД 
Оферта № 21 от участника "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД

Обособена позиция №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);

Оферта № 1 от участника"Екип-МГ" ООД
Оферта № 2 от участникаЕТ "Строителен надзор- Татяна Немска"
Оферта № 3 ог участника"ЛК КОНСУЛТИНГ" ЕООД 
Оферта № 4 от участника"СТиКО-2(ЮО" ООД 
Оферта № 6 от участника"ГРАНИТИ КОНСУЛТИН1 " ООД 
Оферта № 7 от участника"БСК инженеринг"АД 
Оферта № 9 отучастника"ДИКРИЛ КОНСУЛТ" ЕООД 
Оферта № 14 от участника"БУЛКОНС ГРУП" ЕООД 
Оферта № 16 от участника"Мултиплекс инженеринг" ЕООД 
Оферта № 18 от участника Обединение "ДВЖ КОНТРОЛ"
Оферта № 22 от участника"Екип 123" ЕООД 
Оферта № 24 от участника"СС- КОНСУЛТ" ЕООД 
Оферта № 25 от участника"ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД

Обособена позиция №5: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).

Оферта № 5 от участника "Институт за управление на програми и проекти" ООД
Оферта № 10 от участника "ЕЛВИС ДМ" ЕООД
Оферта № 12 от участника"ИНИРА КОНСУЛТ" ЕООД
Оферта № 13 от участника"ЕМПИКО" ЕООД
Оферта № 20 от участника"ГИД-Г КОНСУЛТ" ЕООД
Оферта № 23 от участника"ИНТКОНС" ЕООД

VII. Комисията насрочва следващия етап от провеждане на процедурата -  отваряне и оповестяване на 
ценовите оферти за 19.12.2017г. (вторник), от 14:00ч. в заседателната зала на административната 
сграда на СО район „Младост".
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„Обновяване за енергийна ефективност намногофамилни 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... ”

УШ.Комисията възложи на председателя на комисията в съответствие с разпоредбата на чл. 57, 
ал.З от 11ПЗОП да публикува в Профила на купувача в интернет страницата на СО-район „Младост- 
информация за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения на участниците 
достигнали до този етап от процедурата за избор на изпълнител.

IX. Комисията приключи работа на 07.12.2017г. в 16:30 часа.

X. Настоящият протокол е съставен и е подписан в три екземпляра.

Протоколът се подписа от председателя на комисията н от нейните членове на дата 
17.11.2017г.. както следва:

ЧЛ ЕН О ВЕ:^/7

ВАНЯ ЛИЛКОВА

4.
ИНЖ. VPMCTHHA МИХАЙЛОВА

*

НАДЕЖДА НИКОЛОВА У
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