
П Р О Т О К О Л № 2

От работата на Комисия назначена със Заповед № РМЛ17-РД92-26/24.08.2017 г. на 
Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в обявено 
публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО 
И ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗУВАТЕЛНАТА СТРУКТУРА 
НА CO Р-Н „МЛАДОСТ” ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА
УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С 
ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1 (Т. 1 - 5) ОТ ЗУТ, СЪСТАВЯНЕ НА 
ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТРОЕЖ И ЗАСНЕМАНЕ НА 
СГРАДИ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ: 1. 144 СУ „Народни будители“- СУСП, жк.Младост 
3, ул “Бъднина“ №1, 2. ДГ №26 „Калина“, жк.Младост 1 зад бл.40, 3. ДГ №70 „Пролет“, 
жк. Младост 3 ул.“Бъднина“ №3”.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО 
ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТ: 145 ОУ„Симеон Радев“ /две сгради/, жк. Младост -1 А, ул. 
,Десен“ №1, 2. ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ПОСТИГНАТИ
ЕНЕРГИЙНИ РЕЗУЛТАТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 74 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ ДГ 178 „Сребърно копитце“, жк.Младост 3 до бл375 и 
ПРОВЕРКА НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ.50 ОТ ЗАКОНА ЗА 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: 2 броя водогрейни котли в 82 ОУ „Васил
Априлов“, кв Горубляне,,

На 20.09.2017 г. в 09:00 ч. в изпълнение на заповед № РМЛ17-РД92-26/24.08.2017 г. на 
Възложителя на кмета на СО р-н Младост, в заседателната зала в сградата на районната 
администрация, назначената комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: - арх. Румен Русев -  зам. кмет 
ЧЛЕНОВЕ:
1 .Ваня Дилкова -  гл. счетоводител
2. Александър Несторов -  ст. юрисконсулт отдел „АИПО“
3. инж. Христина Михайлова -  гл. експерт отдел „ИИБ“
4. инж. Чавдар Монов -  гл. специалист отдел „ИКС“

продължи своята работа на закрито заседание и извърши преглед на допълнително 
представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, изискани с Протокол №1 изпратен надлежно 
и получен от всички участници по електронна поща на 12.09.2017 г., видно от което 
срокът за представянето им по чл.54, ал.9 от ППЗОП за всички участници е до 19.09.2017 
г. включително.

Констатации от прегледа по чл. 54, ал. 12 ППЗОП на допълнителните документи 
представени от участниците относно съответствието с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор:

1.3а допълнителните документи, заведени в деловодството на СО р-н Младост:

1. Документи с вх. № РМЛ17-ТД26-1365-[1] от 14.09.2017 г, 14:12 ч. на дружеството
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„Архонт “ЕООД

2. Документи с вх. №РМЛ17-ДИ05-213-[3] от 15.09.2017 г. 13:36 ч. на дружеството 
„Гранд плюс“ ЕООД

3. Документи с вх. №РМЛ17-ТД26-1374-[1] от 15.09.2017 г. 14:52 ч. на дружеството 
„Богоев консулт“ ЕООД

4. Документи с вх. №РМЛ17-ТД26-1361-[1] от 18.09.2017 г. 09:37 ч. на дружеството 
„Лайф енерджи“ ООД

5. Документи с вх. № РМЛ17-ТД26-1334-[1] от 18.09.2017 г. 09:40 ч. на дружеството 
„Гудуил енерджи“ ЕООД

6. Документи с вх. №РМЛ17-ТД26-1358-[1] от 18.09.2017 г. 12:13 ч. на дружеството 
„Енерджи про ДМ“

7. Документи с вх. №РМЛ17-ТД26-1359-[1] от 18.09.2017 г. 16:23 ч. на дружеството 
„Енерджидизайн“ ЕООД

8. Документи с вх. №РМЛ17-ТД26-1380-[1] от 18.09.2017 г. 16:28 ч.от дружеството „Си 
енд Би енерджиконсулт“ ЕООД

9. Документи е вх. №РМЛ17-ТД26-1379-[1] от 18.09.2017 г. 16:30 ч. на дружеството 
„ДАЕЛ-2008“ ЕООД

От предоставеният регистър на входираните документи в деловодството на СО р-н 
Младост, комисията установи, че участник „Аниди“ ЕООД с вх. № РМЛ17-ТД26-1373-[1] 
от 20.09.2017 г. 14:53 ч. е представил допълнителни документи след изтичане на законово 
определеният в чл.54, ал. 9 ППЗОП срок.

II. Комисията направи преглед па допълнително представените документи и 
установи, че:

1. От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта 
№ 1 на участника „Архонт“ ЕООД за обособена позиция №2 се констатира, 
следното:

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол № 1 от работата на комисията несъответствия. 
Участникът е представил нов ЕЕДОП с допълнителна информация с оглед констатациите 
на комисията в Протокол №1, чрез които са отстранени констатираните несъответствия и 
непълна информация. От прегледа на допълнителните документи и информация се 
констатира, че участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, 
годност и критериите за подбор в процедурата за обособена позиция №2.

След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на изложеното 
Комисията допуска до разглеждане офертата на „Архонт“ ЕООД за обособена 
позиция №2.
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2. От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта 
№ 1 на участника „Гранд Плюс“ ЕООД за обособена позиция №2 се констатира, 
следното:

В срока по чл. 54 ап. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол № 1 от работата на комисията несъответствия. 
Участникът е представил нов ЕЕДОП с допълнителна информация с оглед констатациите 
на комисията в Протокол № I , чрез които са отстранени констатираните несъответствия и 
непълна информация. От прегледа на допълнителните документи и информация се 
констатира, че участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, 
годност и критериите за подбор в процедурата за обособена позиция №2

След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на изложеното 
Комисията допуска до разглеждане офертата на „Гранд плюс“ ЕООД за обособена 
позиция №2.

3. От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта 
№ 1 на участника „Богоев консулт“ ЕООД за обособени позиции №1 и №2 се 
констатира, следното:

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията несъответствия. 
Участникът е представил нови ЕЕДОП за обособени позиции №1 и №2 със 
съответстващите декларации съдържащи с допълнителна информация с оглед 
констатациите на комисията в Протокол №1, чрез които са отстранени констатираните 
несъответствия и непълна информация.

Относно обособена позиция №1

От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за 
подбор в процедурата за обособена позиция № 1.

Относно обособена позиция №2

От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за 
подбор в процедурата за обособена позиция №2.

След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на изложеното 
Комисията допуска до разглеждане офертата на „Богоев консулт“ ЕООД.

4. От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие е 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта 
№ 1 на участника „Лайф енерджи“ ООД за обособена позиция №2 се констатира, 
следното:
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В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията несъответствия. 
Участникът е представил нов ЕЕДОП с допълнителна информация с оглед констатациите 
на комисията в Протокол №1, чрез които са отстранени констатираните несъответствия и 
непълна информация. От прегледа на допълнителните документи и информация се 
констатира, че участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, 
годност и критериите за подбор в процедурата за обособена позиция №2.

След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на изложеното 
Комисията допуска до разглеждане офертата на „Лайф енерджи“ ООД за обособена 
позиция №2.

5. От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта 
№ 1 на участника „Гудукп енерджи“ ЕООД за обособена позиция №1 се 
констатира, следното:

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол № 1 от работата на комисията несъответствия. 
Участникът е представил съответния брой нови ЕЕДОП със съответстващите декларации 
съдържащи допълнителна информация с оглед констатациите на комисията в Протокол 
№1, чрез които са отстранени констатираните несъответствия и непълна информация. От 
прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за 
подбор в процедурата за обособена позиция №1.

След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи н единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на изложеното 
Комисията допуска до разглеждане офертата на „Г удуил енерджи” ЕООД за 
обособена позиция №1.

6. От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта 
№ 1 на участника „Енерджи про ДМ“ ЕООД за обособена позиция №1 се 
констатира, следното:

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията несъответствия. 
Участникът е представил съответния брой нови ЕЕДОП със съответстващите декларации 
съдържащи допълнителна информация с оглед констатациите на комисията в Протокол 
№1, чрез които са отстранени констатираните несъответствия и непълна информация. От 
прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за 
подбор в процедурата за обособена позиция №1.

След наппавения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи и елинодущно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, С оглед на изложеното 
Комисията допуска до разглеждане офертата на „Енерджи про ДМ“ ЕООД за 
обособена позиция №1,
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7. От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта 
№ 1 на участника „Енерджидизайн“ ЕООД за обособени позиции №1 и №2 се 
констатира, следното:

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол № 1 от работата на комисията несъответствия. 
Участникът е представил съответния брой нови ЕЕДОП със съответстващите декларации 
съдържащи допълнителна информация с оглед констатациите на комисията в Протокол 
№1, чрез които са отстранени констатираните несъответствия и непълна информация.

Относно обособена позиция № 1

От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за 
подбор в процедурата за обособена позиция № I .

Относно обособена позиция №2

От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за 
подбор в процедурата за обособена позиция №2

След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, С оглед на изложеното 
Комисията допуска до разглеждане офертата на „Енерджидизайн“ ЕООД за 
обособени позиции №1 и №2.

8. От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта 
№ 1 на участника „Си енд Би енерджиконсулт“ ЕООД за обособени позиции №1 и 
№2 се констатира, следното:

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол № 1 от работата на комисията несъответствия. 
Участникът е представил съответния брой нови ЕЕДОП със съответстващите декларации 
съдържащи допълнителна информация с оглед констатациите на комисията в Протокол 
№1, чрез които са отстранени констатираните несъответствия и непълна информация.

Относно обособена позиция №1

От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за 
подбор в процедурата за обособена позиция №1.

Относно обособена позиция №2

От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за 
подбор в процедурата за обособена позиция №2.

След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията
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установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на изложеното 
Комисията допуска до разглеждане офертата на „Си енд би енеплжиконсулт“ ЕООД 
за обособени позиции №1 и №2.

9. От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие е 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта 
№ 1 на участника „ДАЕЛ-2008“ ЕООД за обособена позиция №1 се констатира, 
следното:

В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за 
отстраняване на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията несъответствия. 
Участникът е представил съответния брой нови ЕЕДОП със съответстващите декларации 
съдържащи допълнителна информация с оглед констатациите на комисията в Протокол 
№1, чрез които са отстранени констатираните несъответствия и непълна информация. От 
прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за 
подбор в процедурата за обособена позиция №1.

След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията 
установи и единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. С оглед на изложеното 
Комисията допуска до разглеждане офертата на .ЛАЕЛ - 2008“ ЕООД за обособена 
позиция №1.

Ю.По отношение на участник Аниди ЕООД, комисията констатира, че участникът е 
представил допълнителни документи след изтичане на срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП. 
Протокол №1 от работата на комисията е получен от участника на 20.09.2017 г. в 14:53 
часа, като срокът за представяне на допълнителни документи по чл.54 ал.9 от ППЗОП 
изтича на 19.09.2017 г. Участникът е изпратил по куриер допълнителни документи на
19.09.2017 г, в 13:54 ч. видно от транспортен етикет на куриерската фирма, 
допълнителните документи са доставени от куриер и са входирани на 20.09.2017 г. в 
деловодството на СО р-н Младост. Протокол №1 от работата на комисията е изпратен и 
получен от всички участници на 12.09.2017 г. с електронен подпис на Възложителя, 
съгласно чл. 5 от Закона за електронния документ и електронния подпис и условията на 
документацията и съответно чл.39 от ЗОП с оглед предоставеният от участника имейл 
адрес, то недвусмислено е съгласието му за получаване на кореспонденцията с оглед 
участието му в процедурата, чрез електронна поща. Съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП 
срокът за представяне на допълнителни документи се счита от датата на получаване на 
протокола по чл.54, ал.8 от ППЗОП, който с оглед надлежното изпращане е електронен 
подпис удостоверяващ и съдържанието и момента на получаване от участника тече от
13.09.2017 г., а не от датата на изпратено от участника потвърждение с оглед липсата на 
изрично поставени условия в документацията за обществената поръчка за необходимост 
от потвърждение. Предвид това, че писмото на комисията с приложен протокол №1 
съдържащ констатациите от прегледа на документите за подбор на участниците е 
изпратен надлежно с електронен подпис и съответно получен в 16:27 часа на 12.09.2017 
г. на посочената от участника електронна поща, то законоопределеният срок за 
представяне на допълнителни документи- нов ЕЕДОП и/или други документи, които 
съдържат променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните 
липси и несъответствия изтича на 19.09.2017 г.

С оглед на изложеното комисията единодушно РЕШИ, че няма да разгледа 
допълнителните документи на участник Аниди ЕООД предвид това, че са 
представени след изтичане на срока по чл.54. ал.9 от ППЗОП и предлага
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участника за отстраняване от процедурата на основание чл. 54. ал.1. т.5. буква 
..б“ от ЗОП.

С извършване на това действие, комисията приключи своята работа по разглеждане па 
допълнително представените документи във връзка с прегледа на изискванията за лично 
състояние, поставени от възложителя и критериите за подбор и продължи работа, по 
преглед , анализ за съответствие с поставените от Възложителя условия за съдържание, 
условия за изпълнение и изисквания на техническата спецификация на техническите 
оферти на допуснатите до този етап участници,

III. Констатации от прегледа на техническите оферти на допуснатите до този етап 
участници;

1. Относно офертата на участник „Гудуил енерджи“ ЕООД за обособена позиция № 1

За представените документи по чл, 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл, 54 ал.9 от ППЗОП от „Гудуил 
енерджи“ ЕООД комисията установи: участникът е представил техническо предложение 
по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор, декларация за срока на валидност на офертата и 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.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват на 
задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение е 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 11 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция №1 -  до 40 календарни дни от сключване на 
договора. От прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че 
правилно са определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, 
правилно са идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и 
качество на изпълнението, представена е информация за предвидената от участника 
организация, видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата 
спецификация изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение 
на задачите правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена е информация за предвидената за ползване техника, която 
би осигурила качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът 
правилно е организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и 
условията за изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и 
нормативните изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Гудуил 
енерджи“ ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да бъде 
допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за 
обособена позиция №1,

7



2. Относно офертата на участник „Гранд плюс“ ЕООД за обособена позиция №2

За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП о т ,Храна 
плюс“ ЕООД комисията установи: участникът е представил техническо предложение по 
образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор, декларация за срока на валидност на офертата и 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.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват на 
задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 11 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция №2 -  до 40 календарни дни от сключване на 
договора за обекти №1 и №2, а за обект №3 срокът започва да тече съгласно чл.50 
ал.5 от ЗЕЕ. От прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че 
правилно са определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, 
правилно са идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и 
качество на изпълнението, представена е информация за предвидената от участника 
организация, видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата 
спецификация изпълнение, Представената е информация за предвидените за изпълнение 
на задачите правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена е информация за предвидената за ползване техника, която 
би осигурила качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът 
правилно е организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и 
условията за изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и 
нормативните изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Гранд плюс“ 
ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да бъде допусната до 
отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за обособена 
позиция №2.

3. Относно офертата на участник „Икар консулт“ АД за обособена позиция №1

За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП от „Икар консулт“ АД 
комисията установи: участникът е представил техническо предложение по образец, с 
приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, 
декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при изготвяне на офертата 
са спазени задълженията, свързани е данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
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Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват на 
задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 11 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция №1 -  до 40 календарни дни от сключване на 
договора. От прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че 
правилно са определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, 
правилно са идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и 
качество на изпълнението, представена е информация за предвидената от участника 
организация, видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата 
спецификация изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение 
на задачите правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена е информация за предвидената за ползване техника, която 
би осигурила качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът 
правилно е организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и 
условията за изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и 
нормативните изисквания за обособена позиция №1.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Икар 
консулт“ АД съответства на предварително обявените условия и следва да бъде 
допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка.

4. Относно офертата на участник „Институт за управление на програми и проекти“ 
ООД за обособена позиция №1

За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП от „Институт за управление 
на програми и проекти“ ООД комисията установи: участникът е представил техническо 
предложение по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и 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.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват на 
задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 11 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция №1 -  до 40 календарни дни от сключване на 
договора.От прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че 
правилно са определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, 
правилно са идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и 
качество на изпълнението, представена е информация за предвидената от участника 
организация, видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата 
спецификация изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение
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на задачите правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена е информация за предвидената за ползване техника, която 
би осигурила качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът 
правилно е организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и 
условията за изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и 
нормативните изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Институт за 
управление на програми и проекти“ ООД съответства на предварително обявените 
условия и следва да бъде допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на 
обществената поръчка за обособена позиция № I .

5. Относно офертата на участник „Енерджи про ДМ“ ЕООД за обособена позиция
№1

За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от 
„Енерджи про ДМ“ ЕООД комисията установи: участникът е представил техническо 
предложение по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и 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.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват на 
задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 11 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция №1 _ до 40 календарни дни от сключване на 
договора. От прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че 
правилно са определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, 
правилно са идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и 
качество на изпълнението, представена е информация за предвидената от участника 
организация, видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата 
спецификация изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение 
на задачите правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена е информация за предвидената за ползване техника, която 
би осигурила качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът 
правилно е организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и 
условията за изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и 
нормативните изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Енерджи про 
ДМ“ ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да бъде 
допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за 
обособена позиция №1.

6. Относно офертата на участник „Енерджидизайн“ ЕООД за обособена позиция
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№ 1 и №2
Относно обособена позиция №1

За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ПГТЗОП от 
„Енерджидизайн“ ЕООД комисията установи: участникът е представил техническо 
предложение по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и 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.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват на 
задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 11 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция №1 -  до 40 календарни дни от сключване на 
договора. От прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че 
правилно са определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, 
правилно са идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и 
качество на изпълнението, представена е информация за предвидената от участника 
организация, видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата 
спецификация изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение 
на задачите правоспособни лица е коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена е информация за предвидената за ползване техника, която 
би осигурила качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът 
правилно е организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и 
условията за изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и 
нормативните изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на 
„Енерджидизайн“ ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да 
бъде допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка 
за обособена позиция №1

Относно обособена позиция №2
За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от 
„Енерджидизайн“ ЕООД комисията установи: участникът е представил техническо 
предложение по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и 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.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график.
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В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват на 
задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 11 от документацията. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция №2 -  до 40 календарни дни от сключване на 
договора за обекти №1 и №2, а за обект №3 срокът започва да тече съгласно чл.50 
ал.5 от ЗЕЕ. От прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че 
правилно са определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, 
правилно са идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и 
качество на изпълнението, представена е информация за предвидената от участника 
организация, видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата 
спецификация изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение 
на задачите правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена е информация за предвидената за ползване техника, която 
би осигурила качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът 
правилно е организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и 
условията за изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и 
нормативните изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на 
„Енерджидизайн“ ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да 
бъде допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка 
за обособена позиция №2

7. Относно офертата на участник „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД за обособена 
позиция № 1

За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП от „Мултиплекс инженеринг“ 
ЕООД комисията установи: участникът е представил техническо предложение по образец, 
с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, 
декларация за срока на валидност на офертата и 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.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват на 
задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 11 от документацията. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция №1 -  до 40 календарни дни от сключване на 
договора. От прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че 
правилно са определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, 
правилно са идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и 
качество на изпълнението, представена е информация за предвидената от участника 
организация, видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата 
спецификация изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение
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на задачите правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена е информация за предвидената за ползване техника, която 
би осигурила качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът 
правилно е организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и 
условията за изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и 
нормативните изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Мултиплекс 
инженринг“ ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да бъде 
допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за 
обособена позиция № 1.

8. Относно офертата на участник „Лайф енерджи“ ООД за обособена позиция №2

За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Лайф 
енерджи“ ООД комисията установи: участникът е представил техническо предложение по 
образец, е приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор, декларация за срока на валидност на офертата и 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.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапиост и обхват на 
задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 11 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция №2 -  до 40 календарни дни от сключване на 
договора за обекти №1 и №2, а за обект №3 срокът започва да тече съгласно чл.50 
ал.5 от ЗЕЕ. Ог прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че 
правилно са определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, 
правилно са идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и 
качество на изпълнението, представена е информация за предвидената от участника 
организация, видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата 
спецификация изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение 
на задачите правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена е информация за предвидената за ползване техника, която 
би осигурила качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът 
правилно е организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и 
условията за изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и 
нормативните изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Лайф 
енерджи“ ООД съответства на предварително обявените условия и следва да бъде 
допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за 
обособена позиция №2.

9. Относно офертата на участник „Термоконсулт“ ЕООД за обособена позиция №1
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За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП от „Термоконсулт“ ЕООД 
комисията установи: участникът е представил техническо предложение по образец, с 
приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, 
декларация за срока на валидност на офертата и 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.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват на 
задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 11 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция №1 — до 40 календарни дни от сключване на 
договора. От прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че 
правилно са определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, 
правилно са идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и 
качество на изпълнението, представена е информация за предвидената от участника 
организация, видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата 
спецификация изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение 
на задачите правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена е информация за предвидената за ползване техника, която 
би осигурила качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът 
правилно е организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и 
условията за изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и 
нормативните изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на 
„Термоконсулт“ ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да 
бъде допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка 
за обособена позиция №1.

10. Относно офертата на участник „Архонт“ ЕООД за обособена позиция №2

За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от 
„Архонт“ ЕООД комисията установи: участникът е представил техническо предложение 
по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор, декларация за срока на валидност на офертата и 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.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график.



В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват на 
задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 11 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция №2 -  до 40 календарни дни от сключване на 
договора за обекти №1 и №2, а за обект №3 срокът започва да тече съгласно чл.50 
ал.5 от ЗЕЕ.От прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че 
правилно са определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, 
правилно са идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и 
качество на изпълнението, представена е информация за предвидената от участника 
организация, видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата 
спецификация изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение 
на задачите правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена е информация за предвидената за ползване техника, която 
би осигурила качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът 
правилно е организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и 
условията за изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и 
нормативните изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Архонт“ 
ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да бъде допусната до 
отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за обособена 
позиция №2.

11. Относно офертата на участник „Билдконсулт БГ“ ЕООД за обособена позиция 
№ 1 и №2

Относно обособена позиция №1

За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от 
„Билдконсулт БГ“ ЕООД комисията установи: участникът е представил техническо 
предложение по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и 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.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват на 
задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 11 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция №1 -  до 40 календарни дни от сключване на 
договора. От прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че 
правилно са определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, 
правилно са идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и 
качество на изпълнението, представена е информация за предвидената от участника
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организация, видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата 
спецификация изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение 
на задачите правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена е информация за предвидената за ползване техника, която 
би осигурила качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът 
правилно е организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и 
условията за изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и 
нормативните изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Билдконсулт 
Б Р ‘ ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да бъде допусната 
до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за обособена 
позиция №1

Относно обособена позиция №2

За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от 
„Билдконсулт БГ“ ЕООД комисията установи: участникът е представил техническо 
предложение по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и 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.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията е приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват на 
задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 11 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция №2 ~ до 40 календарни дни от сключване на 
договора за обекти №1 и №2, а за обект №3 срокът започва да тече съгласно чл.50 
ал.5 от ЗЕЕ. От прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че 
правилно са определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, 
правилно са идентифицирани необходимите задачи за изпълнение е цел обхватност и 
качество на изпълнението, представена е информация за предвидената от участника 
организация, видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата 
спецификация изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение 
на задачите правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена е информация за предвидената за ползване техника, която 
би осигурила качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът 
правилно е организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и 
условията за изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и 
нормативните изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Билдконсулт 
БГ“ ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да бъде допусната 
до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за обособена 
позиция №2
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12. Относно офертата на участник „Ви Ел консулт“ ЕООД за обособена позиция
№2

За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП от „Ви Ел Консулт“ ЕООД 
комисията установи: участникът е представил техническо предложение по образец, с 
приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, 
декларация за срока на валидност на офертата и 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.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват на 
задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както н изикуемата 
декларация по образец 11 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция №2 -  до 40 календарни дни от сключване на 
договора за обекти №1 и №2, а за обект №3 срокът започва да тече съгласно чл.50 
ал.5 от ЗЕЕ.От прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че 
правилно са определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, 
правилно са идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и 
качество на изпълнението, представена е информация за предвидената от участника 
организация, видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата 
спецификация изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение 
на задачите правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена е информация за предвидената за ползване техника, която 
би осигурила качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът 
правилно е организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и 
условията за изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и 
нормативните изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Ви Ел 
консулт“ ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да бъде 
допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за 
обособена позиция №2.

13. Относно офертата на участник „РТ консултинг“ ЕООД за обособена позиция
№1

За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП от „РТ консултинг“ ЕООД 
комисията установи: участникът е представил техническо предложение по образец, с 
приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, 
декларация за срока на валидност на офертата и 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.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
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Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват на 
задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 11 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция №1 -  до 40 календарни дни от сключване на 
договора. От прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че 
правилно са определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, 
правилно са идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и 
качество на изпълнението, представена е информация за предвидената от участника 
организация, видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата 
спецификация изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение 
на задачите правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена е информация за предвидената за ползване техника, която 
би осигурила качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът 
правилно е организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и 
условията за изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и 
нормативните изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „РТ 
консултант“ ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да бъде 
допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за 
обособена позиция №1

14. Относно офертата на участник „Богоев консулт“ ЕООД за обособена позиция 
№1 и №2

Относно обособена позиция №1

За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Богоев 
консулт“ ЕООД комисията установи: участникът е представил техническо предложение 
по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор, декларация за срока на валидност на офертата и 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.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват на 
задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 11 от документация. Участникът предлага срок за
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изпълнение на обособена позиция №1 -  до 40 календарни дни от сключване на 
договора. От прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че 
правилно са определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, 
правилно са идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и 
качество на изпълнението, представена е информация за предвидената от участника 
организация, видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата 
спецификация изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение 
на задачите правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена е информация за предвидената за ползване техника, която 
би осигурила качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът 
правилно е организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и 
условията за изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и 
нормативните изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Богоес 
консулт“ ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да бъде 
допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за 
обособена позиция № 1

Относно обособена позиция №2

За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Богоев 
консулт“ ЕООД комисията установи: участникът е представил техническо предложение 
по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор, декларация за срока на валидност на офертата и 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.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват на 
задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 11 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение па обособена позиция №2 -  до 40 календарни дни от сключване на 
договора за обекти №1 и №2, а за обект №3 срокът започва да тече съгласно чл.50 
ал.5 от ЗЕЕ. От прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че 
правилно са определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, 
правилно са идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и 
качество на изпълнението, представена е информация за предвидената от участника 
организация, видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата 
спецификация изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение 
на задачите правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена е информация за предвидената за ползване техника, която 
би осигурила качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът 
правилно е организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и 
условията за изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и 
нормативните изисквания.
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След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Богоес 
консулт“ ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да бъде 
допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за 
обособена позиция Ха2

15. Относно офертата на участник „Дакарх“ ЕООД за обособена позиция №1

За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ПГТЗОП от „Дакарх“ ЕООД комисията 
установи: участникът е представил техническо предложение по образец, с приложени 
декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, декларация за срока 
на валидност на офертата и 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.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват на 
задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 11 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция №1 -  до 35 календарни дни от сключване на 
договора. От прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че 
правилно са определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, 
правилно са идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и 
качество на изпълнението, представена е информация за предвидената от участника 
организация, видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата 
спецификация изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение 
на задачите правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена е информация за предвидената за ползване техника, която 
би осигурила качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът 
правилно е организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и 
условията за изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и 
нормативните изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на ,Дакарх“ 
ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да бъде допусната до 
отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за обособена 
позиция №1

16, Относно офертата на участник „ДАЕЛ-2008“ ЕООД за обособена позиция № 1

За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „ДАЕЛ- 
2008“ ЕООД комисията установи: участникът е представил техническо предложение по 
образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
договор, декларация за срока на валидност на офертата и декларация, че при изготвяне на 
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
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среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват на 
задачите предмет на изпълнение иа поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 11 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция №1 -  до 38 календарни дни от сключване на 
договора. От прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че 
правилно са определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, 
правилно са идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и 
качество на изпълнението, представена е информация за предвидената от участника 
организация, видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата 
спецификация изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение 
на задачите правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена е информация за предвидената за ползване техника, която 
би осигурила качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът 
правилно е организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и 
условията за изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и 
нормативните изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „ДАЕЛ-2008“ 
ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да бъде допусната до 
отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка за обособена 
позиция № 1

17. Относно офертата на участник „Си енд Би енерджиконсулт“ ЕООД за 
обособена позиция №1 и №2

Относно за обособена позиция №1

За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Си 
енд Би енерджиконсулт“ ЕООД комисията установи: участникът е представил техническо 
предложение по образец, е приложени декларация за съгласие е клаузите на приложения 
проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и 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.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват на 
задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата,
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необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 11 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция №1 -  до 36 календарни дни от сключване на 
договора. От прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че 
правилно са определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, 
правилно са идентифицирани необходимите задачи за изпълнение с цел обхватност и 
качество на изпълнението, представена е информация за предвидената от участника 
организация, видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата 
спецификация изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение 
на задачите правоспособни лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена е информация за предвидената за ползване техника, която 
би осигурила качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът 
правилно е организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и 
условията за изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и 
нормативните изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Си енд Би 
енерджиконсулт“ ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да 
бъде допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка 
за обособена позиция №1

Относно за обособена позиция №2

За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Си 
енд Би енерджиконсулт“ ЕООД комисията установи: участникът е представил техническо 
предложение по образец, с приложени декларация за съгласие с клаузите на приложения 
проект на договор, декларация за срока на валидност на офертата и 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.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника. 
Констатации на комисията.
Техническото предложение на участника е изготвено съгласно предоставения образец. 

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно 
приложение №2 от документацията с приложени програма за изпълнение и график. 
В представената програма за изпълнение участникът е посочил етапност и обхват на 
задачите предмет на изпълнение на поръчката, организация на изпълнение с 
информация за екипа от правоспособни лица за изпълнение на услугата, 
необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и изикуемата 
декларация по образец 11 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция №2 ~ до 36 календарни дни от сключване на 
договора за обекти №1 и №2, а за обект №3 срокът започва да тече съгласно чл.50 
ал.5 от ЗЕЕ. От прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че 
правилно са определени етапите за изпълнение на предмета на обособената позиция, 
правилно са идентифицирани необходимите задачи за изпълнение е цел обхватност и 
качество на изпълнението, представена е информация за предвидената от участника 
организация, видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно техническата 
спецификация изпълнение. Представената е информация за предвидените за изпълнение 
на задачите правоспособни лица е коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена е информация за предвидената за ползване техника, която 
би осигурила качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът 
правилно е организирал изпълнението на услугата при спазване на изискванията и
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условията за изпълнение на Възложителя поставени в техническата спецификация и 
нормативните изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Си енд Би 
енерджиконсулт“ ЕООД съответства на предварително обявените условия и следва да 
бъде допусната до отваряне на ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка 
за обособена позиция №2

Работата на комисията приключи в 15.30 часа на 20.09.2017 г. Председателят на 
Комисията закри заседанието, като определи участниците да бъдат поканени за отваряне 
на Пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” на 26.09.2017 г. в 11:00 часа в 
заседателна зала в сградата на СО р-н Младост. Също така Председателят на комисията 
определи, съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти да бъде 
публикувано в профила на купувача, съгласно чл. 57, ал.7 от ЗОП.
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