
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “М Л А Л О С Т”
София 1712, ул. ”Свето Преображение" №1; тел. 02/ 974 62 30; факс: 02/8 77 20 38

e-mail ofiice/dso-mladost.com

РЕШЕНИЕ

I. На основание чл.106. ал.6. във връзка с чл. 22, ал.1, т.6 от Закона за 
обществените поръчки, във връзка с одобрен доклад № РМЛ18-РД92-6 от комисията, 
назначена със Заповед № РМЛ16-РД92 —17/31.08.2016г. изменена със Заповеди № № 
РМЛ17-РД91 -61/12.07.2017г. и изменена със Заповеди № РМЛ17-РД92-36/12.10.2017г и 
№ РМЛ1 7-РД92-45/22.12.2017г. на кмета на СО - район „Младост", която да извърши 
подбор на участниците, разгледа и оцени получените оферти в откритата процедура 
по ЗОП 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 № 18/02.02.2015г., по обособени позиции:

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

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

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

I. ОБЯВЯВАМ:

Класиране на участниците в обществена поръчка с предмет: „ Открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията па 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 позиция 1)."

1. ПО 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;

У Първо място :"НСК София" ГСООД, с предложена цена за извършване на 
строително-монтажни дейности -  228 794,50 лева без ДДС и 274 553,40 с 
ДДС;

У Второ място: "Партрейд” ООД, с предложена цена за извършване на 
строително-монтажни дейности -  325 420,66 лева без ДДС и 390 504.79 с 
ДДС;

2. ПО 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);

У Първо място: "БСК инженеринг"АД с предложена цена за услугите за 
упражняване на строителен надзор по време на строителството -  ! 950,00 
лева без Д ДС и 2 340,00 с ДДС;

У Второ място: "Партрейд" ООД, с предложена цена за извършване на 
строително-монтажни дейности — 325 420,66 лева без ДДС и 390 504,79 с 
ДДС;

3. ПО 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 I).

У Първо място: "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 е ДДС

• Второ място: "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;

МОТИВИ: Участниците отговарят на всички изисквания на Закона за 
обществените поръчки и на Възложителя, посочени в обявлението и 
документацията за обществената поръчка. Офертите на участниците са 
разгледани и оценени съгласно предварително избраните критерии и са



класирани съобразно направените от тях технически и ценови предложения при 
прилагане от комисията на предварително обявената от Възложителя методика 
за оценяване на офертите.

II. ОПРЕДЕЛЯМ

за изпълнители на обществената поръчка класираните на първо място участници по 
обособени позиции, както следва:

4. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Извършване на строително- 
монтажни дейности на Сграда с административен адрес гр. София, район 
„Младост“, ж.к. „Младост“ 4. бл.4?9, вх.А;

У Първо място :"НСК Софии" ЕООД, с предложена цена за извършване на 
строително-монтажни дейности -  228 794,50 лева без ДДС и 274 553,40 c 
ДДС;

5. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ M2: 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 I);

■/ Първо място: "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;

6. ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ M3: 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).

У Първо място: "ЛК КОНСУЛТИ НГ" 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 с ДДС

111. ОТСТРАНЯВАМ:

От участие в процедурата, както следва:

I. "Аркоплан" ООД, с Оферта № 27 с вх. №РМЛ17-ТД26-1119-(3)/ 
11.07.2017г., кандидатстващо за обособена позиция № 1.

Мотиви:



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. Офертата на участника не отговарят на 
изискванията на Възложителя. На основание чл. 57 ал. 1 на ППЗОП, участникът се 
отстранява от процедурата.

2. ЕТ "ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ", с Оферта № 1! с вх. №РМЛ17- 
ВК66-861-(2)/11.07.2017г., кандидатстващо за обособена позиция № 1.

Мотиви:
При подробно запознаване със съдържанието на всички части на предложението за 
изпълнение на поръчката на участника комисията е установила следните факти:

S  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 43-ти кал. ден. докато монтажа на новата PVC дограма е в периода от 41- 
ви до 48-ми кал. ден. Това 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.

У В представеният Линеен график, към раздел „Топлинно изолиране на външни 
стени" е показано че изпълнението на поз. 34 от Графика (Полагане на цветна
силикатна екстериорна мазилка ....) завършва на 49-ти кал. ден, докато
изпълнението на позиции 30 (Доставка и монтаж на топлоизолационна система
по страници на прозорци, тип PPS, 6=2.0 см .... ) и позиция 31 (Доставка и
монтаж на топлоизолационна система тип EPS, 8=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).

/  На стр.96 от техническото предложение е записано „За реализацията на 
проекта ще 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.

S  На стр.123 към т.8 „Обшивка с поцинкована ламарина'1, 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 (ръби. Този текст показва несъответствие на 
техническото предложение с обекта на настоящата поръчка.

S  На стр.139 и 140 под г.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 е направила 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 го описание на 
дейности, които не отговарят на тези документи е пряко несъответствие с изискванията 
на възложителя. На основание чл. 57 ал. 1 на ППЗОП, участникът се отстранява от 
процедурата. Техническото предложение на участника не е изготвено в съответствие с 
изискванията и условията на възложителя.

3. "Вени-97" ЕООД ", с Оферта № 15 с вх. №РМЛ17-ВК66-861-
(12)/11.07.2017г., кандидатстващо за обособена позиция № 1.
Мотиви:

-При подробно запознаване със съдържанието на техническото предложение па 
участника се установи, че не са приложени сертификати/декларации за съответствие на 
предвидените за влагане 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 иа влаганите материали със съответните 
спецификации и стандарти.“. Липсата на приложени сертификати/декларации за 
съответствие на предвидените за влагане материали е несъответствие с изискванията на 
възложителя.

- От друга страна при подробно запознаване със съдържанието на всички части на 
предложението за изпълнение на поръчката на участника комисията е установила 
следните факти:
■ В т.2.3.,.Организация и подход на изпълнение“, е посочено „Организационния план 

има за задача да осигури безопасно и безпрепятствено изпълнение на поръчката ог деня 
на получаване на задание за проектиране до деня на предаване на обекта.--. Към 
настоящата обществена поръчка не се предвижда проектиране.
* В т. 1 „Идейна концепция за обекта" във втория абзац е записано „ВЕНИ-97-- ЕООД 

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.
* В т.2.3.1 „Етапи за изпълнение на СМР“, към „Етап II -  Изпълнение па 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;
- 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 катендарни 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“.
• 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 радиаторпи термостатични вентили и разпределители в общите части на 
обекта на интервенция (жилищната сграда)“.
Въз основа на гореизложените факти и констатации комисията е направила 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.

На основание чл. 57 ал. ! на ППЗОП. участникът се отстранява от процедурата.

-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 гях



оферти. В посоченият в поканата срок в деловодството на Възложителя не е постъпило 
писмено потвърждение за продължаване валидността на представената оферта. 
Следователно тази оферта не продължава участие в настоящата процедура.

4. "АСТРОН" ЕООД, с Оферта № 26 с вх. № РМЛ17-ВК66-861-(27)/11.07.2017г., 
кандидатстващо за обособена позиция №> 1.

Мотиви:
При подробно запознаване със съдържанието на техническото предложение на 

участника комисията е установила следното:
Участникът е записал като срок на изпълнение в Образец № 1 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 катендарни дни, през които ще се изпълнява строителството, но в 
графичната част е показано изпълнение започващо 1 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 дилатационна фуга - доставка и монтаж' на Е образен профил и 
уплътнителна лента“ 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 
силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по ДЪНА ОСТЪКЛЕНИ 
БАЛКОНИ, еркери и др" 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.

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 е направила 
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 е отстранен от процедурата.

5. "ИВТ КОНСУЛТ" ЕООД, с Оферта № 25 е вх. №РМЛ17-ТД26- 
1119-( 1) /11.07.2017г., кандидатстващо за обособена позиция № 2.



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 на фаза работен 
проект“ (484 лева без ДДС) и стойност за изпълнение на строителен надзор по време на 
строителството (1100 лева без ДДС). Видно от документацията 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 средствата на изпълнение на дейността „Оценка на съответствието на 
инвестиционния проект“
Видно от изложените факти участника е формират предложената цена с включени 
дейности, които не отговарят на предмета на настоящата поръчка, следователно 
предложената цена не отговаря на предмета на поръчката и са налице условия за 
отстраняване на участника.
Комисията обсъди възможността дадена от законодателя при необходимост да «бъде 
изискана уточняваща информация», но в настоящия случай гази 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 BGSirans 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 несъответствие на 
описаните аргументи към предмета на поръчката и по същество не обосновават 
предложената от участника цена за изпълнение на строителния надзор по време на 
строителство.
Съгласно чл.72 ал.З на ЗОП и въз основа на горе изложените мотиви комисията 
основателно отсранява участникът "ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД от участие в настоящата 
процедура.

6. "ДИКРИЛ КОНСУЛТ" ЕООД, с Оферта № 9 с вх. РМЛ17-ВК66-385-
(72) /11.07.2017г., кандидатстващо за обособена позиция № 2.

Мотиви: о\лгп7
На 04.01.2018 г. Възложителят изпрати до всички участници покана изх. № rivun /-
ДИ05-151Д15)/04.01.201 8 г. за удължаване срока на валидност на подадените от гях



оферти. В посоченият в поканата срок в деловодството на Възложителя не е постъпило 
писмено потвърждение за продължаване валидността на представената оферта. 
Следователно тази оферта не продължава участие в настоящата процедура.

7. "АДВАНС 2002" ЕООД. с Оферта № 17 с вх. РМЛ17-ВК66-861- 
(16)/11.07.2017г.„ кандидатстващо за обособена позиция № 1.

Мотиви:
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 не е постъпило 
писмено потвърждение за продължаване валидността на представената оферта. 
Следователно тази оферта не продължава участие в настоящата процедура.

8. "ГИД-Г КОНСУЛТ" ЕООД. с Оферта № 20 с вх. РМЛ17-ВК66-861- 
(19)/11.07.2017г., кандидатстващо за обособена позиция № 3.

Мотиви:
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 не е постъпило 
писмено потвърждение за продължаване валидността на представената оферта. 
Следователно тази оферта не продължава участие в настоящата процедура.

Достъп до протоколите и доклада на комисията за провеждане на процедура i а е 
осигурен на профила на купувача на СО - район ..Младост :

httn://so-mladost.com/buvei7

На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за обществените поръчки настоящото решение 
да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците в процедурата.

Решението може да бъде обжалвано в 10 - дневен срок о г получаването му пред 
Комисия за защита на конкуренцията.

КМЕТ
НА СО РАЙОН “МЛАДОСТ” 
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА /


