
„Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет обновяване за 
енергийна ефективност на многофамнлни 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

П Р О Т О К О Л  №3

От дейността на комисията, назначена със Заповед № РМЛ17-РД91-61/12.07.2017г. и 
изменена със Заповеди № РМЛ17-РД92-36/12.10.2017г и № РМЛ17-РД92-45/22Л 2.2017г.

I. На ] 9Л2.2017 г. в 14:00 в гр. София, 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“, 
в изпълнение на Заповед № РМЛ 17-РД91 -61/12.07,2017г.на кмета на СО-район „Младост“” 
изменена със заповеди № РМЛ 17-РД92 -35/12,10.2017г№ и РМЛ17-РД92-45/22.12.2017г, за 
определяне състава на комисия за провеждане на обществена поръчка открита процедура, с 
предмет: „Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет обновяване 
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 
Столична община, район „Младост“, във връзка с „Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС М 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 № РМЛ 17-РД93-5/05.06.2017 г.. на кмета 
на СО район „Младост“, уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 
на АОПО1264-2017-0002.

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;
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Столична община, район „Младост", във връзка с „Националната програма за енергийна 
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която проведе публично заседание за отваряне и разглеждане на ценовите предложения на 
допуснатите участници.

На заседанието не присъстваха представители на участниците:

В изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията е уведомила допуснатите участници 
за дата и часа на отваряне на ценовите предложения.

Заседанието на комисията бе открито от Биляна Петрова — председател на комисията.

Комисията провери целостта на пликовете с ценовите оферти и констатира, че същите 
са запечатани, с ненарушена цялост, подписани от трима членове на комисията. След 
описаните действия комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ на допуснатите участници в реда на тяхното получаване, съответно;

1. Оферта №1 от "Екип-МГ" ООД, подадена за обособена позиция № 2, 
предложена цена за услугите за упражняване на строителен надзор по време на строителството
-  2200,00 лева без ДДС и 2640,00 с ДДС

2. Оферта №2 от ЕТ "Строителен надзор- Татяна Немска", за обособена позиция 
№ 2 предложена цена за услугите за упражняване на строителен надзор по време на 
строителството -  3 000,00 лева без ДДС и 3 600,00 с ДДС

3. Оферта №3 от "ЛК КОНСУЛТИНГ" ЕООД, за обособена позиция № 2 
предложена цена за услугите за упражняване на строителен надзор по време на строителството
-  2 240,00 лева без ДДС и 2 688.00 с ДДС

4. Оферта №4 от "СТиКО-2000" ООД, за обособена позиция № 2 предложена цена 
за услугите за упражняване на строителен надзор по време на строителството -  3 175,32 лева 
без ДДС и 3 810,38 с ДДС;

5. Оферта №5 от "Институт за управление на програми и проекти" ООД, за
обособена позиция № 3 предложена цена за инвеститорски контрол по време на 
строителството -  1 110,00 лева без ДДС и 1 332,00 с ДДС;

6. Оферта №6 от "ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ" ООД, за обособена позиция № 2 
предложена цена за услугите за упражняване на строителен надзор по време на строителството
-  3 890,00 лева без ДДС и 4 668,00 е ДДС;

7. Оферта №7 "БСК инженеринг"АД за обособена позиция № 2 предложена цена 
за услугите за упражняване на строителен надзор по време на строителството -  1 950,00 лева 
без ДДС и 2 340,00 с ДДС;

8. Оферта №8 от "Партрейд" ООД, за обособена позиция № 1 предложена цена за 
извършване на строително-монтажни дейности -  325 420,66 лева без ДДС и 390 504,79 с ДДС;
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9. Оферта №9 от "ДИКРИЛ КОНСУЛТ" ЕООД, за обособена позиция № 2; 

предложена цена за услугите за упражняване на строителен надзор по време на строителството
-  1 540,00 лева без ДДС и 1 848,00 с ДДС;

10. Оферта №10от "ЕЛВИС ДМ" ЕООД, за обособена позиция № 3 предложена цена 
за инвеститорски контрол по време на строителството -  1850,ДО лева без ДДС и 2 220,00 е 
ДДС;

11. Оферта №12 от "ИНИРА КОНСУЛТ" ЕООД, за обособена позиция № 3 
предложена цена за инвеститорски контрол по време на строителството -  1 707,45 лева без 
ДДС и 2 048,94 с ДДС;

12. Оферта №13 от "ЕМПИКО" ЕООД, за обособена позиция № 3 предложена цена 
за инвеститорски контрол по време на строителството -  1870,00 лева без ДДС и 2 244,00 с 
ДДС;

13. Оферта №14 от "БУЛКОНС ТРУП" ЕООД, за обособена позиция № 2 
предложена цена за услугите за упражняване на строителен надзор по време на строителството
-  2 870,00 лева без ДДС и 3 444,00 с Д ДС;

14. Оферта №16 от "Мултиплекс инженеринг" ЕООД, за обособена позиция № 2 
предложена цена за услугите за упражняване на строителен надзор по време на строителството
-  3 2000,00 лева без ДДС и 3 840,00 с ДДС

15. Оферта №17 от "АДВАНС 2002" ЕООД, за обособена позиция № 1 предложена 
цена за извършване на строително-монтажни дейности -  240 550,75 лева без ДДС и 288 
660,90c ДДС;

16. Оферта №18 от Обединение "ДВЖ КОНТРОЛ", за обособена позиция № 2 
предложена цена за услугите за упражняване на строителен надзор по време на строителството
-  3 466,00 лева без ДДС и 4 159,20c ДДС

17. Оферта №19 от "НСК София" ЕООД, за обособена позиция № 1 предложена 
цена за извършване на строително-монтажни дейности -  228 794,50 лева без ДДС и 274 553,40 
с ДДС;

18. Оферта №20 от "ГИД-Г КОНСУЛТ" ЕООД, за обособена позиция 3 предложена 
цена за инвеститорски контрол по време на строителството -  1 685.00 лева без ДДС и 2 022,00 
с ДДС;

19. Оферта №21 от "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД, за обособена позиция № 1 за 
обособена позиция № 1 предложена цена за извършване на строително-монтажни дейности -  
335 696,48 лева без ДДС и 402 835,78 с ДДС;

20. Оферта №22 от "Екип 123" ЕООД, за обособена позиция № 2 предложена цена 
за услугите за упражняване на строителен надзор по време на строителството -  3 450,00 лева 
без ДДС и 4 140,00 c ДДС
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21. Оферта №23 от "ИНТКОНС" ЕООД, за обособена позиция № 3 предложена 

цена за инвеститорски контрол по време на строителството -  1 648,00 лева без ДДС и 1 977,60 
с ДДС;

22. Оферта №24 or "СС- КОНСУЛТ" ЕООД, за обособена позиция № 2 предложена 
цена за услугите за упражняване на строителен надзор по време на строителството -  2 860.00 
лева без ДДС и 3 432,00 с ДДС;

23. Оферта №25 от "ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД, за обособена позиция № 2 
предложена цена за услугите за упражняване на строителен надзор по време на строителството 
-  1 584,00 лева без ДДС и 1 900,00 е ДДС;

Трима от членовете на комисията подписаха представените от участниците ценови 
предложения и количествено — стойностни сметки за офертите по обособена позиция 1.

С това приключи публичната част на заседанието. Комисията продължи работа на 
закрито заседание за проверка на ценовите предложения на допуснатите участници за 
съответствие с поставените от Възложителя изисквания.

II. Комисията премина към проверка на ценовите предложения за наличност на 
представените документи и съответствие с изискванията на Възложителя и констатира 
следното:

I. Относно ценовото предложение на участник "Екип-МГ" ООД:

В Плик "Предлагани ценови параметри" на участника са приложени в оригинал: Образец 
№ 6А Ценово предложение. Всички документи са редовно представени, подписани и 
подпечатени от представляващия участника.

Документите, поставени в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съответстват на 
обявените от възложителя изисквания за наличност.

Въз основа на направените констатации, Комисията реши:

Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя и се 
допуска до следващия етап на оценка в процедурата.

2. Относно ценовото предложение на участник ЕТ "Строителен надзор- Татяна 
Немска":

В Плик "Предлагани ценови параметри" на участника са приложени в оригинал: Образец 
№ 6А Ценово предложение. Всички документи са редовно представени, подписани и 
подпечатени от представляващия участника.

Документите, поставени в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съответстват 
на обявените от възложителя изисквания за наличност.
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Въз основа на направените констатации, Комисията реши:

Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя и се 
допуска до следващия етап на оценка в процедурата.

3. Относно ценовото предложение на участник "ЛК КОНСУЛТИНГ" ЕООД :

В Плик "Предлагани ценови параметри" на участника са приложени в оригинал: Образец 
№ 6А Ценово предложение. Всички документи са редовно представени, подписани и 
подпечатени от представляващия участника.

Документите, поставени в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съответстват на 
обявените от възложителя изисквания за наличност.

Въз основа на направените констатации, Комисията реши:

Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя и се допуска 
до следващия етап на оценка в процедурата.

4. Относно ценовото предложение на участник "СТиКО-2000" ООД:

В Плик "Предлагани ценови параметри" на участника са приложени в оригинал: Образец 
№ 6А Ценово предложение. Всички документи са редовно представени, подписани и 
подпечатени от представляващия участника.

Документите, поставени в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съответстват на 
обявените от възложителя изисквания за наличност.

Въз основа на направените констатации, Комисията реши:

Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя и се допуска 
до следващия етап на оценка в процедурата.

5. Относно ценовото предложение на участник "Институт за управление на 
програми и проекти" ООД:

В Плик "Предлагани ценови параметри" на участника са приложени в оригинал: Образец 
№ 6Б Ценово предложение. Всички документи са редовно представени, подписани и 
подпечатени от представляващия участника.

Документите, поставени в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съответстват на 
обявените от възложителя изисквания за наличност.

Въз основа на направените констатации, Комисията реши:

Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя и се допуска 
до следващия етап на оценка в процедурата.
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6. Относно ценовото предложение на участник "ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ" 

ООД:

В Плик "Предлагани ценови параметри" на участника са приложени в оригинал: Образец 
№ 6А Ценово предложение. Всички документи са редовно представени, подписани и 
подпечатени от представляващия участника.

Документите, поставени в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съответстват на 
обявените от възложителя изисквания за наличност.

Въз основа на направените констатации, Комисията реши:

Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя и се допуска 
до следващия етап на оценка в процедурата.

7. Относно ценовото предложение на участник "БСК инженеринг"АД:

В Плик "Предлагани ценови параметри" на участника са приложени в оригинал: Образец 
№ 6А Ценово предложение. Всички документи са редовно представени, подписани и 
подпечатени от представляващия участника.

Документите, поставени в плик с надпис „Предлагани ценови параметри" съответстват на 
обявените от възложителя изисквания за наличност.

Въз основа на направените констатации. Комисията реши:

Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя и се 
допуска до следващия етап на оценка в процедурата

8. Относно ценовото предложение на участник "Партрейд" ООД:

В Плик "Предлагани ценови параметри" на участника са приложени в оригинал: Образец 
№ 6 Ценово предложение. Количествено стойностна сметка /Приложение/ и Рекапитулация. 
Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени на всяка страница от 
представляващия участника.

Въз основа на горните констатации, Комисията реши:

Документите, поставени в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съответстват на 
обявените от възложителя изисквания за наличност.

Комисията разгледа детайлно документите в Плик с надпис "Предлагани ценови 
параметри" на участника за съответствие е изискванията на Възложителя и констатира:

а) Използвани са образците приложени в документацията за участие. За всяка позиция 
от КСС е попълнена единичната цена;

б) Не са констатирани аритметични грешки.

Въз основа на направените констатации, Комисията реши:
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„Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет обновяване за 
енергийна ефективност на многофимилни 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
Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя и се 

допуска до следващия етап на оценка в процедурата.

9. Относно ценовото предложение на участник "ДИКРИЛ КОНСУЛТ” ЕООД:

В Плик "Предлагани ценови параметри" на участника са приложени в оригинал: Образец 
№ 6А Ценово предложение. Всички документи са редовно представени, подписани и 
подпечатени от представляващия участника.

Документите, поставени в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съответстват на 
обявените от възложителя изисквания за наличност.

Въз основа на направените констатации, Комисията реши:

Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя и се 
допуска до следващия етап на оценка в процедурата.

10. Относно ценовото предложение на участник "ЕЛВИС ДМ” ЕООД:

В Плик "Предлагани ценови параметри" на участника са приложени в оригинал: Образец 
№ 6Б Ценово предложение. Всички документи са редовно представени, подписани и 
подпечатени от представляващия участника.

Документите, поставени в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съответстват на 
обявените от възложителя изисквания за наличност.

Въз основа на направените констатации. Комисията реши:

Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя и се 
допуска до следващия етап на оценка в процедурата.

11. Относно ценовото предложение на участник "ИНИРА КОНСУЛТ” ЕООД:

В Плик "Предлагани ценови параметри" на участника са приложени в оригинал: Образец 
№ 6Б Ценово предложение. Всички документи са редовно представени, подписани и 
подпечатени от представляващия участника.

Документите, поставени в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съответстват на 
обявените от възложителя изисквания за наличност.

Въз основа на направените констатации, Комисията реши:

Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя и се 
допуска до следващия етап на оценка в процедурата.

12. Относно ценовото предложение на участник "ЕМПИКО” ЕООД:
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„Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 

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

обособени позиции
В Плик ' Предлагани ценови параметри" на участника са приложени в оригинал: Образец 

№ 6Б Ценово предложение. Всички документи са редовно представени, подписани и 
подпечатени от представляващия участника.

Документите, поставени в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съответстват на 
обявените от възложителя изисквания за наличност.

Въз основа на направените констатации, Комисията реши:

Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя и се 
допуска до следващия етап на оценка в процедурата.

13. Относно ценовото предложение на участник "БУЛКОНС ГРУП" ЕООД:

В Плик "Предлагани ценови параметри" на участника са приложени в оригинал: Образец 
№ 6А Ценово предложение. Всички документи са редовно представени, подписани и 
подпечатени от представляващия участника.

Документите, поставени в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съответстват на 
обявените от възложителя изисквания за наличност.

Въз основа на направените констатации, Комисията реши:

Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя и се 
допуска до следващия етап на оценка в процедурата.

14. Относно ценовото предложение на участник "Мултиплекс инженеринг" ЕООД:

В Плик "Предлагани ценови параметри” на участника са приложени в оригинал: Образец 
№ 6А Ценово предложение. Всички документи са редовно представени, подписани и 
подпечатени от представляващия участника.

Документите, поставени в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съответстват на 
обявените от възложителя изисквания за наличност.

Въз основа на направените констатации, Комисията реши:

Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя и се 
допуска до следващия етап на оценка в процедурата.

15. Относно ценовото предложение на участник "АДВАНС 2002" ЕООД:

В Плик "Предлагани ценови параметри" на участника са приложени в оригинал: Образец 
№ 6 Ценово предложение, Количествено стойностна сметка /Приложение/ и Рекапитулация. 
Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени на всяка страница от 
представляващия участника.

Въз основа на горните констатации, Комисията реши:
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„Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 

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

обособени позиции
Документите, поставени в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съответстват на 
обявените от възложителя изисквания за наличност.

Комисията разгледа детайлно документите в Плик с надпис "Предлагани ценови 
параметри" на участника за съответствие с изискванията на Възложителя и констатира:

а) Използвани са образците приложени в документацията за участие. За всяка позиция 
от КСС е попълнена единичната цена;

б) Не са констатирани аритметични грешки.

Въз основа на направените констатации, Комисията реши:

Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя и се 
допуска до следващия етап на оценка в процедурата.

16. Относно ценовото предложение на участник Обединение "ДВЖ КОНТРОЛ":

В Плик "Предлагани ценови параметри" на участника са приложени в оригинал: Образец 
№ 6А Ценово предложение. Всички документи са редовно представени, подписани и 
подпечатени от представляващия участника.

Документите, поставени в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съответстват на 
обявените от възложителя изисквания за наличност.

Въз основа на направените констатации, Комисията реши:

Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя и се 
допуска до следващия етап на оценка в процедурата.

17. Относно ценовото предложение на участник "НСК София" ЕООД:

В Плик "Предлагани ценови параметри" на участника са приложени в оригинал: Образец 
№ 6 Ценово предложение, Количествено стойностна сметка /Приложение/ и Рекапитулация. 
Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени на всяка страница от 
представляващия участника.

Въз основа на горните констатации, Комисията реши:

Документите, поставени в плик е надпис „Предлагани ценови параметри“ съответстват на 
обявените от възложителя изисквания за наличност.

Комисията разгледа детайлно документите в Плик с надпис "Предлагани ценови 
параметри" на участника за съответствие с изискванията на Възложителя и констатира:

а) Използвани са образците приложени в документацията за участие. За всяка позиция 
от КСС е попълнена единичната цена;

б) Не са констатирани аритметични грешки.

Въз основа на направените констатации, Комисията реши:
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„Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 

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

обособени позиции
Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя и се 

допуска до следващия етап на оценка в процедурата

18. Относно ценовото предложение на участник "ГИД-Г КОНСУЛТ" ЕООД:

В Плик "Предлагани ценови параметри" на участника са приложени в оригинал: Образец 
№ 6Б Ценово предложение. Всички документи са редовно представени, подписани и 
подпечатени ог представляващия участника.

Документите, поставени в плик с надпис ..Предлагани ценови параметри“ съответстват на 
обявените от възложителя изисквания за наличност.

Въз основа на направените констатации, Комисията реши:

Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя и се 
допуска до следващия етап на оценка в процедурата.

19. Относно ценовото предложение на участник "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД:

В Плик "Предлагани ценови параметри" на участника са приложени в оригинал: Образец 
№ 6 Ценово предложение, Количествено стойностна сметка /Приложение/ и Рекапитулация. 
Всички документи са редовно представени, подписани и подпечатени на всяка страница от 
представляващия участника.

Въз основа на горните констатации. Комисията реши:

Документите, поставени в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съответстват на 
обявените от възложителя изисквания за наличност.

Комисията разгледа детайлно документите в Плик с надпис "Предлагани ценови 
параметри" на участника за съответствие с изискванията на Възложителя и констатира:

а) Използвани са образците приложени в документацията за участие. За всяка позиция 
от КСС е попълнена единичната цена;

б) Не са констатирани аритметични грешки.

Въз основа на направените констатации, Комисията реши:

Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя и се 
допуска до следващия етап на оценка в процедурата

20. Относно ценовото предложение на участник "Екип 123" ЕООД:

В Плик "Предлагани ценови параметри" на участника са приложени в оригинал: Образец 
№ 6А Ценово предложение. Всички документи са редовно представени, подписани и 
подпечатени от представляващия участника.
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„Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 

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

обособени позиции
Документите, поставени в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съответстват на 

обявените от възложителя изисквания за наличност.

Въз основа на направените констатации, Комисията реши:

Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя и се 
допуска до следващия етап на оценка в процедурата.

21. Относно ценовото предложение на участник "ИНТКОНС" ЕООД:

В Плик "Предлагани ценови параметри" на участника са приложени в оригинал: Образец 
№ 6Б Ценово предложение. Всички документи са редовно представени, подписани и 
подпечатени от представляващия участника.

Документите, поставени в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съответстват на 
обявените от възложителя изисквания за наличност.

Въз основа на направените констатации. Комисията реши:

Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя и се 
допуска до следващия етап на оценка в процедурата.

22. Относно ценовото предложение на участник "СС- КОНСУЛТ" ЕООД:

В Плик "Предлагани ценови параметри" на участника са приложени в оригинал: Образец 
№ 6А Ценово предложение. Всички документи са редовно представени, подписани и 
подпечатени от представляващия участника.

Документите, поставени в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съответстват на 
обявените от възложителя изисквания за наличност.

Въз основа на направените констатации, Комисията реши:

Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя и се 
допуска до следващия етап на оценка в процедурата.

23. Относно ценовото предложение на участник "ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД:

В Плик Предлагани ценови параметри" на участника са приложени в оригинал: Образец 
№ 6А Ценово предложение. Всички документи са редовно представени, подписани и 
подпечатени от представляващия участника.

Документите, поставени в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съответстват на 
обявените от възложителя изисквания за наличност.

Въз основа на направените констатации, Комисията реши:

Ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя и се
допуска до следващия етап на оценка в процедурата.
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»Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 

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

обособени позиции

III. Комисията премина към проверка на ценовите предложения на допуснатите 
участници за наличие на основанията по чл. 72, ал. 1 от ЗОП.

При проверката се установи следното:

I. За офертите подадени за Обособена позиция 1

Оферта № Участник Предложена
цена

средна ст-т на 
останалите 

ценови 
предложения

% спрямо 
средната ст-т 
на останалите

Оферта № 8 "Партрейд" ООД 325 420,66 268 347,24 21,27%

Оферта № 17 "АДВАНС 2002" 
ЕООД 240 550,75 296 637,21 -18,91%

Оферта № 19 НСК София ЕООД 228 794,50 300 555,96 -23,88%

Оферта № 21 "БУЛСТРОЙ ТРУП" 
ЕООД 335 696,48 264 921,97 26,72%

По отношение на ценовите предложения за Обособена позиция 1 предложението на 
участник „НСК София“ ЕООД е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност 
на предложенията на останалите участници.

2. За офертите подадени за Обособена позиция 2

Оферта № Участник
Предло

жена
цена

средна ст-т на 
останалите 

ценови 
предложения

% спрямо 
средната ст-т 
на останалите

Оферта № 1 "Екип-МГ" ООД 2 200,00 2 768,78 -20,54%
Оферта № 2 ЕТ "Строителен надзор- Татяна 

Немска" 3 000,00 2 702,11 11,02%

Оферта № 3 "ЛК КОНСУЛТИНГ" ЕООД 2 240,00 2 765,44 -19,00%
Оферта № 4 "СТиКО-2000" ООД 3 175,32 2 687,50 18,15%
Оферта № 6 "ГРАВИТИ КОНСУЛТИНГ" ООД 3 890,00 2 627,94 48,02%
Оферта № 7 "БСК инженеринг"АД 1 950,00 2 789,61 -30,10%
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„Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 

Столична община, район „Младост“, във връзка с „Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сградиприета с ПМС № 18/02.02.2015г., по

Оферта № 9 "ДИКРИЛ КОНСУЛТ" ЕООД 1 540,00 2 823,78 -45,46%
Оферта № 14 "БУЛКОНС ТРУП"ЕООД 2 870,00 2 712,94 5,79%
Оферта № 16 "Мултиплекс инженеринг" ЕООД 3 200,00 2 685,44 19,16%
Оферта № 18 Обединение "ДВЖ КОНТРОЛ" 3 466,00 2 663,28 30,14%
Оферта № 22 "Екип 123" ЕООД 3 450,00 2 664,61 29,47%
Оферта № 24 "СС- КОНСУЛТ" ЕООД 2 860,00 2 713,78 5,39%
Оферта № 25 "ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД 1 584,00 2 820,11 -43,83%

По отношение на ценовите предложения за Обособена позиция 2 предложенията на 
участници "Екип-МГ" ООД, "БСК инженеринг"АД, "ДИКРИЛ КОНСУЛТ" ЕООД и

ИВТ КОНСУЛ Г" ЕООД са с повече от 20 на сго по-благоприятни от средната стойност на 
предложенията на останалите участници.

3. За офертите подадени за Обособена позиция 3

Оферта № Участник
Предло

жена
цена

средна ст-т 
на

останалите
ценови

предложения

% спрямо 
средната 
ст-т на 
останалите

Оферта № 5 "Институт за управление на програми и 
проекти" ООД 1110,00 1752,09 -36,65%

Оферта №10 "ЕЛВИС ДМ" ЕООД 1850,00 1604,09 15,33%
Оферта №12 "ИНИРА КОНСУЛТ" ЕООД 1707,45 1632,60 4,58%
Оферта №13 "ЕМПИКО"ЕООД 1870,00 1600,09 16,87%
Оферта №20 "ГИД-Г КОНСУЛТ" ЕООД 1685,00 1637,09 2,93%
Оферта №23 "ИНТКОНС"ЕООД 1648,00 1644,49 0,21%

По отношение на ценовите предложения за Обособена позиция 3 предложението на 
участник "Институт за управление на програми и проекти" ООД е с повече от 20 на сто 
по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници.

Въз основа на направените проверки комисията единодушно реши да бъде изискана 
подробна писмена обосновка съответно:

^  от „ИСК София“ ЕООД за начина на образуване на стойността за „Извършване 
на строително-монтажни дейности на Сграда с административен адрес гр. София 
район „Младост'1, ж.к. „Младост“ 4, бл.479, вх.А“.
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„Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 

Столична община, район „Младост“, във връзка с „Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС М 18/02.02.2015г., по

обособени позиции
С от "Екип-МГ" ООД, "БСК инженеринг"АД, "ДИКРИЛ КОНСУЛТ" ЕООД 

и "ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД за начина на образуване на стойността за 
„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)“

С от "Институт за управление на програми и проекти" ООД за начина на
образуване на стойността за „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)“

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

Комисията реши да продължи работата си след получаване на писмените обосновки.

Комисията продължи работа в закрито заседание на 15.01.2018 г. в 11:00 часа. На 
заседанието пръсъстваха всички членове на комисията.

В указания от комисията срок са постъпили подробни писмени обосновки, както
следва:

от „НСК София“ ЕООД с Вх. № РМЛ17-ДИ05-151-(18)/05.01.2018г.

от "Екип-МГ" ООД ЕООД с Вх. № РМЛ17-ДИ05-151-(17)/05.01.2018г.

от "БСК инженеринг"АД с Вх. № РМЛ17-ДИ05-151-(14)/03.01.2018г.

от "ДИКРИЛ КОНСУЛТ" ЕООД сВх. № РМЛ17-ДИ05-151-(19)/05.01.2018г.

от "ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД с Вх. № РМЛ17-ДИ05-151-(25)/08.01.2018г.

от "Институт за управление на програми и проекти" ООД с Вх. № РМЛ17-ДИ05-151- 
(16)/04.01.2018г.

VI. Комисията премина към оценяване на получените обосновки по отношение на 
тяхната пълнота и обективност относно обстоятелствата по ал. 2 на чл.72 от ЗОИ.

Комисията разгледа по отделно всяка една от представените писмени обосновки в 
съответствие с рапоредните на чл.72 на ЗОИ. 1

1. Представената от участник НСК София“ ЕООД обосновка за начина на образуване 
на стойността за „Извършване на строително-монтажни дейности на Сграда с 
административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 4, бл.479, вх.А“.

При подробно запознаване с представената от участника обосновка, комисията установи 
следното:
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„Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет обновяване за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 

Столична община, район „Младост“, във връзка с „Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сградиприета с ПМС № 18/02.02.2015г., по

обособени позиции
- Описани са начина на формиране на предложениет цени на отделните видове СМР 

(използван софтуер и разходни норми). Обоснован е избора на часова ставка. Пояснение са 
условията на доставка на необходимите за обекта строителни материали, а именно доставчици 
с които участника има договорни отношения за доставка на необходимите материали дирекно 
на строителните обекта.

- Учасникът е обосновал предложената от него цена с няколко фактора свързани с 
икономичност при формиране на предложената цена.

Въз основа иа представената от участника конкретна информация и аргументи, 
съдържащи се в представената писмена обосновка, комисията приема,че същата съдържа 
достатъчна пълна и обективно обосновава предложената от него цена за изпълнение на 
строително ремонтните работи. С оглед изложеното, комисията намира, че в представената 
писмена обосновка са налице визираните в чл. 72, ал.2, т.1 и 2 от ЗОП обективни
обстоятелства, поради което допуска участника НСК София“ ЕООД до по-нататъшно 
участие.

2. Представената от участник "Екип-МГ" ООД обосновка за начина на образуване 
на предложената цена за „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)“

Участника е пояснил начина на формиране на предложената от него цена за услугата, с 
включените в нея компоненти (директни разходи, индиректини разходи, и „риск и печалба“).

Описани са обективните обстоятелства свързани с икономически „особености на 
производствения процес", а именно пряка ангажираност на ръководния персонал в изпълнение 
на поръчката, наличие на собстевени технически ресурси, ефективна организация на работа.

Представен е подробен разчет на ценообразуването (предвидени разходи за хонорари, 
офисни разходи, разходи за транспорт, печалба) на предложената цена. За доказване на 
описаните факти са приложени копия на документи за собственост на движими и недвижини 
средства имащи отношение към форимане на цените.

Въз основа на цялостната информация и аргументи на участника, съдържащи се в 
представената писмена обосновка, комисията приема същата за пълна и обективна. 
Участникът логично доказва наличието на обективни обстоятелства, с които обосновава 
предложения от него цена за изпълнение на строителния надзор на обекта. С оглед 
изложеното, комисията намира, че в представената писмена обосновка са налице визираните в 
чл. 72, ал.2 от ЗОП обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително 
благоприятни условия за участника за предоставяните предвидените по настоящата поръчка 
работи, поради което допуска участника "Екип-МГ" ООД до по-нататъшно участие

3. Представената от участник "БСК инженеринг"АД обосновка за начина на
ооразуване на предложената цена за „Упражняване на строителен надзор по време на
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„Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет обновяване за 
енергийна ефективност на многофалшлн и 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
строителството на Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. 
„Младост“ 4, бл.479, вх.А (по обособена позиция 1)“

Участника е разгледал всички възможности на чл. 72 ал.2 на ЗОП като е акцентирал на 
особеностите свързани с икономическите особености на производствения процес, на 
предоставяните услуги и благоприятни условия. Обосновани са факторите, които обусляват 
икономичностр при формиране на предложената цена.

Представен е подробен разчет на ценообразуването (предвидени разходи за хонорари, 
транспорт, управление, печалба) на предложената цена.

Въз основа на цялостната информация и аргументи на участника, съдържащи се в 
представената писмена обосновка, комисията приема същата за пълна и обективна. 
Участникът доказва наличието на обективни обстоятелства, е които обосновава предложения 
от него цена за изпълнение на строителния надзор на обекта. С оглед изложеното, комисията 
намира, че в представената писмена обосновка са налице визираните в чл. 72, ал.2 от ЗОП 
обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за 
участника за предоставяните предвидените по настоящата поръчка работи, поради което 
допуска участника "БСК инженеринг"АД до по-нататъшно участие.

4. Представената от участник "ДИКРИЛ КОНСУЛТ" ЕООД обосновка за начина на 
образуване на предложената цена за „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)“

 ̂ Участника е разгледал всички възможности на чл. 72 ал.2 на ЗОП като е акцентирал на 
осооеностите свързани с икономическите особености на производствения процес, на 
предоставяните услуги и благоприятни условия. Обосновани са факторите, които обусляват 
икономичностр при формиране на предложената цена.

Представен е подробен разчет на ценообразуването (предвидени разходи за хонорари, 
транспорт, управление, печалба) на предложената цена.

Въз основа на цялостната информация и аргументи на участника, съдържащи се в 
представената писмена обосновка, комисията приема същата за пълна и обективна. 
Участникът доказва наличието на обективни обстоятелства, с които обосновава предложения 
от него цена за изпълнение на строителния надзор на обекта. С оглед изложеното, комисията 
намира, че в представената писмена обосновка са налице визираните в чл. 72, ал 2 от ЗОП 
обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятен условия за 
участника за предоставяните предвидените по настоящата поръчка работи, поради което
допуска участника "ДИКРИЛ КОНСУЛТ" ЕООД до по-нататъшно участие

5. Представената от участник "ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД обосновка за начина на
образуване на предложената цена за „Упражняване на строителен надзор по време на
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„Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 

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

обособени позиции
строителството на Сграда с административен адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. 
„Младост“ 4, бл.479, вх.А (по обособена позиция 1)“

Участникът е представил подробна писмена обосновка за начина на образуване на 
предложената от него цена за изпълнение на услугата включително таблици с разчети . При 
подробно запознаване с поясненията и таблиците се вижда, че участника е включил в 
предложената цена разходи за „изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния 
проект с основните изисквания към строежите па фаза работен проект“ (484 лева без ДДС) и 
стойност за изпълнение на строителен надзор повреме на строителството (1100 лева без ДДС). 
Видно от документацята на настоящата поръчка както и от приложените копия на изготвения 
инвестиционен проект в поръчката не е включено изпълнение на „изготвяне на оценка на 
съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на фаза 
работен проект“ /за изготвените проекти е направена оценка на съответствието/ и същия е 
съгласуван от СО Направление „Архитектура и градоустройство“ и ГД на ПБЗН Столична 
община. В представената обосновка в рамките на три страници участника подробно описва 
начина и средтсвата на изпълнение на дейността „Оценка на съответствието на 
инвестиционния проект“

Видно от изложените факти участника е формирал предложената цена с включени 
дейности, които ие отговарят на предмета на настоящата поръчка, следователно 
преложената цена не отговаря на предмета на поръчката и са налице условия за отстраняване 
на участнка.

Комисията обсъди възможността дадена от законодателя при необходимост да «бъде 
изискана уточняваща информация», но в настоящия случай тази възможност е неприложима, 
тъй като участникът в рамките на цели две страници подробно е описал експертите, техните 
действия и ресурсна обезпеченост за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на 
инвестиционния проект (дейност което е неприложима в настоящата поръчка). От друга 
страна при изпълнение на тази дейност участника е описал, че ще ползва „програма за 
трансформация на координати BGSTrans 4.2” и програмен продукт «Advanced Road Design” 
(специализирана добавка към AutoCAD) за създаване на пътни кръстовища реконструкция и 
рехабилитация на пътища и други. За настоящата обществена поръчка тези програмни 
продукти са не са относими поради факта, че обекта е сграда -  жилищен блок, а не пътища и 
площни или линейни обекти.

По същество Гореизложените констатации и факти показват несъотсветствие на 
описаните аргументи към предмета на поръчката и по същетсво не обосновават предложената 
от участника цена за изпълнение на строителния надзор повреме на строителство.

Съгласно чл.72 ал.З на ЗОП и въз основа на горе изложените мотиви комисията 
предлага участникът "ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД да бъде отстранен от участие в 
настоящата процедура.

6. Представената от участник "Институт за управление на програми и проекти"
ООД обосновка за начина на образуване на предложената цена за „Упражняване на
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„Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 

Столична община, район „Младост“, във връзка с „Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС Ms 18/02.02.2015г., по

обособени позиции
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)“

Участника е обосновал предложената от него по-ниска цдена за изпълнение на 
дейностите по обособена позиция 3 свързани с оцъществяване на инвеститорски контрол по 
треме на строителството основно с „икономическите особености на производствения процес, 
на предоставяните услуги“

Представен е подробен разчет на ценообразуването (предвидени разходи за хонорари, 
транспорт, управление, печалба) на предложената цена. Аргументите за икономичност при 
изпълнение на дейността са базаирани не само на квалификацията на предложение персонал, и 
на обективни обстоятелства свързани с налицие на материална база (офис, офис оборудване ) 
на територията на гр. София

Въз основа на цялостната информация и аргументи на участника, съдържащи се в 
представената писмена обосновка, комисията приема същата за пълна и обективна. 
Участникът доказва наличието на обективни обстоятелства, с които обосновава предложения 
от него цена за изпълнение на строителния надзор на обекта. С оглед изложеното, комисията 
намира, че в представената писмена обосновка са налице визираните в чл. 72, ал.2 от ЗОП 
обективни обстоятелства, свързани с наличието на изключително благоприятни условия за 
участника за предоставяните предвидените по настоящата поръчка работи, поради което 
допуска участника "Институт за управление на програми и проекти" ООД до по
нататъшно участие.

На 04.01.2018 г. Възложителят изпрати до всички участници покана изх. № РМЛ17-ДИ05- 
151-(15)/04.01.2018 г. за удължаване срока на валидност на подадените от тях оферти. В 
посоченият в поканата срок в деловодството на Възложителя постъпиха писмени 
потвърждения за продължаване валидността на представените оферти съответно:

• от "Екип-МГ" ООД, за оферта подадена за обособена позиция № 2, с вх. № РМЛ 17- 
ДИ05-153-(16)/05.01.2018г.;

• от ЕТ "Строителен надзор- Татяна Немска", за оферта подадена за обособена 
позиция № 2, с вх. № РМЛ17-ДИ05-151-(31)/08.01.2018г.;

• от " ЛК КОНСУЛТИНГ" ЕООД, за оферта подадена за обособена позиция № 2 с вх. 
№ РМЛ17-ДИ05-151 -(24)/05.01.2018г.;

• от "СТиКО-2000" ООД, за оферта подадена за обособена позиция № 2 с вх. № 
РМЛ 17-ДИ05-151 -(22)/05.01.2018г;

• от "Институт за управление на програми и проекти" ООД, за оферта подадена за 
обособена позиция № 3 с вх. № РМЛ17-ДИ05-151-(23)/05.01.2018г;

• от "ГРАНИТИ КОНСУЛТИНГ" ООД, за оферта подадена за обособена позиция № 
2 с вх. № РМЛ17-ДИ05-151-(41)/10.01,2018г.;
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„Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет обновяване за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 

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

обособени позиции
• от "БСК инженеринг"АД за оферта подадена за обособена позиция № 2 с вх. № 

РМЛ17-ДИ05-151 -(34)/08.01.2018г.;

• от "Партрейд" ООД, за оферта подадена за обособена позиция № 1 с вх. № РМЛ17- 
ДИ05-151-(33)/08.01.2018г.;

• от "ДИКРИЛ КОНСУЛТ" ЕООД, за оферта подадена за обособена позиция № 2 - в 
определеният срок не е постъпило потвърждение за удължаване на срока на валидност;

• от "ЕЛВИС ДМ" ЕООД, за оферта подадена за обособена позиция № 3 с вх. № 
РМЛ17-ДИ05-151-(36)/08.01.2018г.;

• от "ИНИРА КОНСУЛТ" ЕООД, за оферта подадена за обособена позиция № 3 с вх. 
№ РМЛ 17-ДИ05-151 -(38)/09.01.2018г.;

• от "ЕМПИКО" ЕООД, за оферта подадена за обособена позиция № 3 с вх. № 
РМЛ 17-ДИ05-151 -(27)/08.01.2018г.;

• от "БУЛКОНС ТРУП" ЕООД, за оферта подадена за обособена позиция № 2 с вх. № 
РМЛ 17-ДИ05-151 -(2 8)/0 8.01.2018г.;

• от "Мултиплекс инженеринг" ЕООД, за оферта подадена за обособена позиция № 2 
с вх. № РМЛ 17-ДИ05-151 -(21 )/05.01.2018г.;

• от "АДВАНС 2002" ЕООД, за оферта подадена за обособена позиция № 1 * в 
определеният срок не е постъпило потвърждение за удължаване на срока на валидност;

• от Обединение "ДВЖ КОНТРОЛ", за оферта подадена за обособена позиция № 2 с 
вх. № РМЛ 17-ДИ05-151 -(29)/08.01.2018г.;

• от "НСК София” ЕООД, за оферта подадена за обособена позиция № 1 с вх. № 
РМЛ17-ДИ05-151-(30)/08.01.2018г.;

• от "ГИД-Г КОНСУЛТ" ЕООД, за оферта подадена за обособена позиция 3 - в 
определеният срок не е постъпило потвърждение за удължаване на срока на валидност;

• от "БУЛСТРОЙ ТРУП" ЕООД, за оферта подадена за обособена позиция № 1 е вх. 
№ РМЛ 17-ДИ05-151 -(20)/05.01.2018г.;

• от "Екип 123" ЕООД, за оферта подадена за обособена позиция № 2 с вх. № РМЛ 17- 
ДИ05-151 -(35)/08.01.2018г.;

• от "ИНТКОНС" ЕООД, за оферта подадена за обособена позиция № 3 с вх. № 
РМЛ 17-ДИ05-1 ЗЗД 17)/08.01.2018г;

• от "СС- КОНСУЛТ" ЕООД, за оферта подадена за обособена позиция № 2 с вх. № 
РМЛ17-ДИ05-151-(32)/08.01.2018г.;

• от "ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД, за оферта подадена за обособена позиция № 2 с вх, № 
РМЛ17-ДИ05-151-(26)/08.01.2018г.;
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„Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет обновяване за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 

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

обособени позиции
• от "АСТРОН" ЕООД, за оферта подадена за обособена позиция № 1 с вх. № РМЛ17- 

ДИ05-151 -(39)/09.01.2018г.;

• от "АРКОПЛАН" ООД, за оферта подадена за обособена позиция № 1 с вх. № 
РМЛ17-ДИ05-151 -(40)/09.01.2018г.;

• от ЕТ "Васил Иванов Костов", за оферта подадена за обособена позиция № 1 с вх. № 
РМЛ17-ДИ05-151-(37)/09.01.2018г.;

• от "Вени - 97" ЕООД, за оферта подадена за обособена позиция № 1 - в определеният 
срок не е постъпило потвърждение за удължаване на срока на валидност;

Въз основа на гореописаните документи. Комисията установи:
Не всички участници са удължили валидно срока на подадените от тях оферти. Участниците 
"ДИКРИЛ КОНСУЛТ" ЕООД, "Вени - 97" ЕООД, "АДВАНС 2002" ЕООД и "ГИД-Г 
КОНСУЛТ" ЕООД не удължават срока на валидност на подадената оферта. Следователно 
тези оферти не продължават участие в настоящата процедура.

V. Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти.

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва въз основа на 
„най-ниска цена“.

За 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,

1. Оферта на "НСК София" ЕООД, с предложена цена за извършване на строително- 
монтажни дейности -  228 794,50 лева без ДДС и 274 553,40 с ДДС;

2. Оферта на "Партрейд" ООД, с предложена цеиа за извършване на строително-монтажни 
дейности -  325 420,66 лева без ДДС и 390 504,79 с ДДС;

3. Оферта на "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД, с предложена цена за извършване на 
строително-монтажни дейности -  335 696,48 лева без ДДС и 402 835,78 с ДДС;

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

1. Оферта на "БСК инженеринг"АД с предложена цена за услугите за упражняване на 
строителен надзор по време на строителството -  1 950,00 лева без ДДС и 2 340,00 с ДДС;

2. Оферта на "Екип-МГ" ООД, с предложена цена за услугите за упражняване на 
строителен надзор по време на строителството -  2200,00 лева без ДДС и 2640,00 с ДДС
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„Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 

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

обособени позиции
3. Оферта на "ЛК КОНСУЛТИНГ" ЕООД, с предложена цена за услугите за 

упражняване на строителен надзор по време на строителството -  2 240,00 лева без ДДС и 2
688.00 c ДДС

4. Оферта на "СС- КОНСУЛТ" ЕООД, с предложена цена за услугите за упражняване 
на строителен надзор по време на строителството -  2 860,00 лева без ДДС и 3 432,00 с ДДС;

5. Оферта на "БУЛКОНС ГРУП" ЕООД, е предложена цена за услугите за 
упражняване на строителен надзор по време на строителството -  2 870,00 лева без ДДС и 3
444.00 с ДДС;

6. Оферта на ЕТ "Строителен надзор- Татяна Немска", е предложена цена за 
услугите за упражняване на строителен надзор по време на строителството -  3 000,00 лева без 
ДДС и 3 600,00 с ДДС

7. Оферта на "СТиКО-2000" ООД, с предложена цена за услугите за упражняване на 
строителен надзор по време на строителството -  3 175,32 лева без ДДС и 3 810,38 с ДДС;

8. Оферта на "Мултиплскс инженеринг" ЕООД, е предложена цена за услугите за 
упражняване на строителен надзор по време на строителството -  3 2000,00 лева без ДДС и 3
840.00 с ДДС

9. Оферта на "Екип 123" ЕООД, е предложена цена за услугите за упражняване на 
строителен надзор по време на строителството -  3 450,00 лева без ДДС и 4 140,00 с Д ДС

10. Оферта на Обединение "ДВЖ КОНТРОЛ с предложена цена за услугите за 
упражняване на строителен надзор по време на строителството -  3 466,00 лева без ДДС и 4 
159,20c ДДС

11. Оферта на "ГРАНИТИ КОНСУЛТИНГ" ООД, с предложена цена за услугите за 
упражняване на строителен надзор по време на строителството -  3 890,00 лева без ДДС и 
4 668,00 c ДДС;

За 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 позоция 1)

1. Оферта на "Институт за управление на програми и проекти" ООД, с
предложена цена за инвеститорски контрол по време на строителството -  1 110,00 лева без 
ДДС и 1 332,00 е ДДС;

2. Оферта на "ИНТКОНС" ЕООД, с предложена цена за инвеститорски контрол по 
време на строителството -  1 648,00 лева без ДДС и 1 977,60 е ДДС;

3. Оферта на "ИНИРА КОНСУЛТ" ЕООД, с предложена цена за инвеститорски 
контрол по време на строителството -  1 707,45 лева без ДДС и 2 048,94 с ДДС;

4. Оферта на "ЕЛВИС ДМ" ЕООД, с предложена цена за инвеститорски контрол по 
време на строителството -  1850„00 лева без ДДС и 2 220,00 с ДДС;
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„Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на 

Столична община, район „Младост“, във връзка с „Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сградиприета с ПМС J\h 18/02.02.2015г., по

обособени позиции
5. Оферта на "ЕМПИКО" ЕООД, с предложена цена за инвеститорски контрол по 

време на строителството -  1870,00 лева без ДДС и 2 244,00 с ДДС;

Настоящият протокол е изготвен и подписан от всички членове на комисията.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...А . .....

БИЛЯНА ПЕТРОВА- заместник кмет на СО - район „Младост”

ЧЛЕНОВЕ:

1.

ВАНЯ ДИЛКОВА -  гл. счетоводител в отдел „ФСДЧР”;

2.

АДЕЛННу А -  юрисконсулт в СО-район „Младост“;

3

ИНЖ. СНЕЖАНА ВЪЛКАДИНОВА -  началник отдел „ИИБ”;
УЙ

;

5.

ИН5 1ЛОВА -  гл. експерт в отдел „ИИБ”;

ИНЖ. ВАСИЛ ВАСИЛЕВ -  външен експерт,

6. ■ п

НАДЕЖДА НИКОЛОВА -  представител на сдружение на собствениците;
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