
ДОКЛАД
по чл. 103, ал. 3 ЗОП

За резултатите от работата на комисията, назначена със заповед Заповед № 
РМЛ17-РД92-26/24.08.2017г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на 
офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание 
за възлагане на УСЛУГА с предмет: „Извършване на техническо и енергийно обследване на обекти от 
образователната структура на со 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, улЛБъднина“ №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. „Ресен“ №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 бл.375 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,, открита е 
Решение № РМЛ17-РД93-9/31.07.2017 г.
На 25.08.2017 г. от 16:00 часа в заседателната зала на трети етаж в административната сграда на СО 
Район Младост, се събра Комисия в пълен състав, както следва:
Председател : арх. Румен Русев -  зам. кмет 
Членове:
1. Ваня Дилкова -  гл. счетоводител
2. Александър Несторов -  ст.юрисконсулт отдел „АИПО”
3. Инж, Лоти Етугова -  ст. експерт отдел „ИКС” -  резервен член
4. Инж. Чавдар Монов -  гл. специалист отдел „ИКС”

По обективна невъзможност да присъства на откиритото заседания на Комисията, инж. 
Христина Михайлова -  редовен член, бе заместена от инж. Лоти Етугова, определена за 
резервен член.

1. Кратко описание на работния процес:
До определените, съгласно обявлението за поръчка, дата и час, в деловодството на СО р-н „Младост“, 
за участие са постъпили 18 оферти, както следва:

1, Оферта с вх. № РМЛ 17-ТД26-1334/18.08.2017 г, постъпила в 10:57 часа, подадена от 
Гудуил Енерджи ЕООД за Обособена позиция №1

2. Офергасвх. № РМЛ 17-ТД26-1343 от21.08.2017 постъпила в 09:42 часа, подадена от Гранд 
плюс ЕООД за Обособена позиция №2

3. Оферта с вх. № № РМЛ 17-ТД26-1346 от 21.08.2017 . постъпила в 11:00 часа, подадена от 
Икар консулт АД за Обособена позиция №1

4. Оферта с вх. № РМЛ17-ТД26-1351/22.08.2017 г. постъпила в 09:28 часа, подадена от 
Институт за управление на програми и проекти ООД за Обособена позиция №1

5. Оферта с вх. № РМЛ17-ТД26-1358/22.08.2017 г. постъпила в 12:05 часа, подадена от
Енерджи про ДМ ЕООД за Обособена позиция №1

6. Оферта с вх. № РМЛ 17-ТД26-1359/22.08.2017 г. постъпила в 12:19 часа, подадена от 
Енерджидизайн ЕООД за Обособена позиция № 1 и №2

7. Оферта с вх. № РМЛ17-ТД26-1360/22.08.2017 г. постъпила в 12:25 часа, подадена от
Мултиплекс инженеринг ЕООД за Обособена позиция №1

8. Оферта с вх. № РМЛ17-ТД26-1361/22.08.2017 г. постъпила в 12:26 часа, подадена от Лайф 
енерджи ЕООД за Обособена позиция №2

9. Оферта с вх. № РМЛ17-ТД26-1364/22,08.2017 г. постъпила в 13:56 часа, подадена от
Термоконсулт ЕООД за Обособена позиция №1
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10. Оферта с вх. № РМЛ17-ТД26-1365/22.08.2017 г. постъпила в 13:59 часа, подадена от
Архонт ЕООД за Обособена позиция №2

11. Оферта с вх. № РМЛ17-ТД26-1370/22.08.2017 г. постъпила в 15:05 часа, подадена от
Билдконсулт БГ ЕООД за Обособена позиция №1 и №2

12. Оферта с вх. № РМЛ17-ТД26-1371/22.08.2017 г. постъпила в 15:09 часа, подаденаот ВиЕл 
Консулт ЕООД за Обособена позиция №2

13. Оферта с вх. № РМЛ17-ТД26-1372/22.08.2017 г. постъпила в 15:12 часа, подадена от РТ 
Консултант ЕООД за Обособена позиция №1

14. Оферта с вх. № РМЛ17-ТД26-1373/22.08.2017 г. постъпила в 15:32 часа, подадена от
Аниди ЕООД за Обособена позиция № 1

15. Оферта с вх. № РМЛ17-ТД26-1374/22,08.2017 г. постъпила в 15:40 часа, подадена от
Богоев консулт ЕООД за Обособена позиция №1 и №2

16. Оферта с вх. № РМЛ17-ТД26-1377/22.08.2017 г. постъпила в 16:23 часа, подадена от
Дакарх ЕООД за Обособена позиция №1

17. Оферта с вх. № РМЛ17-ТД26-1379/22.08.2017 г. постъпила в 16:54 часа, подадена от Даел 
2008 ЕООД за Обособена позиция №1

18. Оферта с вх. № РМЛ 17-ТД26-1380/22.08.2017 г, постъпила в 16:55 часа, подадена от Си 
енд Би Енерджиконсулт ЕООД за Обособена позиция №1 и №2

Офертите са предадени на председателя на комисията срещу протокол по чл. 48, ал. 6 ППЗОП, заедно 
с входящия регистър на получените оферти.
Проведени са две публични заседания. Срокът, даден за работа на комисията, е спазен.

Задачите и състава на комисията не са изменяни. Членовете на комисията са представили декларации 
относно обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 52 ППЗОП, Решенията на комисията са взимани с 
пълно мнозинство от членовете й,

2. Участници в процедурата:
1. Оферта с вх. № РМЛ 17-ТД26-1334/18.08.2017 г. постъпила в 10:57 часа, подадена от Гулуил 

Енерджи ЕООД за Обособена позиция №1
2. Оферта с вх. № РМЛ17-ТД26-1343 от 21.08.2017 постъпила в 09:42 часа, подадена от Гранд 

плюс ЕООД за Обособена позиция №2
3. Оферта свх. № № РМЛ17-ТД26-1346 от 21.08.2017 . постъпила в 11:00 часа, подаденаот Икар 

консулт АД за Обособена позиция №1
4. Оферта свх.№  РМЛ17-ТД26-1351/22.08.2017 г, постъпила в 09:28 часа, подаденаот Институт 

за управление на програми и проекти ООД за Обособена позиция №1
5. Оферта с вх.№  РМЛ17-ТД26-1358/22.08.2017 г. постъпила в 12:05 часа, подаденаот Енерджи 

про ДМ ЕООД за Обособена позиция №1
6. Оферта с вх. № РМЛ 17-ТД26-13 59/22.08.2017 г, постъпила в 12:19 часа, подадена от 

Енерджидизайн ЕООД за Обособена позиция № 1 и №2
7. Оферта с вх. № РМЛ17-ТД26-1360/22.08.2017 г. постъпила в 12:25 часа, подадена от 

Мултиплекс инженеринг ЕООД за Обособена позиция №1
8. Оферта с вх. № РМЛ 17-ТД26-1361/22.08.2017 г. постъпила в 12:26 часа, подадена от Лайф 

енерджи ЕООД за Обособена позиция №2
9. Оферта с вх. № РМЛ17-ТД26-1364/22.08.2017 г. постъпила в 13:56 часа, подадена от

Термоконсулт ЕООД за Обособена позиция №1
10. Оферта с вх. № РМЛ17-ТД26-1365/22.08.2017 г. постъпила в 13:59 часа, подадена от Архонт 

ЕООД за Обособена позиция №2
И. Оферта с вх. № РМЛ17-ТД26-1370/22.08.2017 г, постъпила в 15:05 часа, подадена от

Билдконсулт БГ ЕООД за Обособена позиция №1 и №2
12. Оферта с вх. № РМЛ 17-ТД26-1371/22.08.2017 г. постъпила в 15:09 часа, подадена от Ви Ел 

Консулт ЕООД за Обособена позиция №2
13. Оферта с вх, № РМЛ 17-ТД26-1372/22.08.2017 г. постъпила в 15:12 часа, подаденаот РТ 

Консултинг ЕООД за Обособена позиция №1
14. Оферта с вх, № РМЛ17-ТД26-1373/22.08.2017 г. постъпила в 15:32 часа, подаденаот Аниди 

ЕООД за Обособена позиция № 1
15. Оферта с вх. № РМЛ 17-ТД26-1374/22.08.2017 г. постъпила в 15:40 часа, подадена от Богоев
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консулт ЕООД за Обособена позиция №1 и №2
16. Оферта с вх. № РМЛ17-ТД26-1377/22.08.2017 г. постъпила в 16:23 часа, подадена от Дакарх 

ЕООД за Обособена позиция №1
17. Оферта с вх. № РМЛ17-ТД26-1379/22.08.2017 г. постъпила в 16:54 часа, подадена от Даел 

2008 ЕООД за Обособена позиция №1
18. Оферта с вх. № РМЛ 17-ТД26-1380/22.08,2017 г. постъпила в 16:55 часа, подадена от Си енд 

Би Енерджиконсулт ЕООД за Обособена позиция №1 и №2

3. Действия, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите:
При отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците и на средствата за масово 
осведомяване, видно от присъствен лист приложение към настоящия протокол.

I. Преди отваряне на офертите комисията се запозна обстойно с утвърдената от възложителя 
документация за участие в публичното състезание, като пристъпи към отварянето им по реда на 
тяхното постъпване:

1. Първа бе отворена офертата на Гудуил Енерджи ЕООД постъпила с вх. № 
РМЛ17-ТД26-1334/18.08.2017 в 10:57 часа за Обособена позиция №1, Офертата е представена в 
запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и оповести нейното 
съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик е надпис "Предлагани 
ценови параметри". Трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови 
параметри" и техническата оферта на участника.

2, Втора бе отворена офертата на участника Гранд плюс ЕООД постъпила с вх. № РМЛ17-ТД26-1343 
от 21.08.2017 г. в 09:42 часа за Обособена позиция №2 Офертата е представена в запечата 
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и оповести нейното 
съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 
ценови параметри". Тримата члена на комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови 
параметри" и техническата оферта на участника.

З.Трега бе отворена офертата на участника Икар консулт АД постъпила с вх. № РМЛ 17-ТД26-1346 от 
21.08.2017 г. в 11:00 часа за Обособена позиция № 1. Офертата е представена в запечата непрозрачна 
опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и оповести нейното съдържание. 
Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 
параметри". Тримата члена на комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови параметри" 
и техническата оферта на участника. При отваряне на офертата беше срязан, в горния ляв ъгъл пликът 
с предлаганата цена.

4.Четвърта бе отворена офертата на участника Институт за управление на програми и проекти ООД 
постъпила с вх. № РМЛ17-ТД26-1351 от 22.08.2017 г, в 09:28 часа за Обособена позиция №1. 
Офертата е представена в запечата непрозрачна опаковка е ненарушена цялост. Комисията отвори 
офертата и оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан 
плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Тримата члена на комисията подписаха плика с 
надпис "Предлагани ценови параметри" и техническата оферта на участника.

5. Пета бе отворена офертата на участника Енерджи про ДМ ЕООД постъпила с вх. № 
РМЛ17-ТД26-1358 от 22.08.2017 г. в 12:05 часа за Обособена позиция №1. Офертата е представена в 
запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и оповести нейното 
съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 
ценови параметри". Тримата члена на комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови 
параметри" и техническата оферта на участника. При отваряне на офертата беше срязана горната 
дясна част от плика с ценовото предложение, като същият беше залепен веднага, преди полагането на 
подписите на трима от членовете.

6. Шеста бе отворена офертата на участника Енерджидизайн ЕООД постъпила с вх. № 
РМЛ17-ТД26-1359 от 22.08.2017 г. в 12:19 часа за Обособена позиция №1 и №2. Офертата е 
представена в запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и
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оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа 2 бр. отделни запечатани плика 
с надпис "Предлагани ценови параметри". Тримата члена на комисията подписаха плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри" и техническата оферта на участника.
7. Седма бе отворена офертата на участника бе отворена офертата на участника Мултиплекс 
инженеринг ЕООД постъпила с вх. № РМЛ17-ТД26-1360 от 22.08.2017 г. в 12:25 часа за Обособена 
позиция №1 Офертата е представена в запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. 
Комисията отвори офертата и оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа 
отделен запечатан плик е надпис "Предлагани ценови параметри". Тримата члена на комисията 
подписаха плика с надпис "Предлагани ценови параметри" и техническата оферта на участника,

8. Осма бе отворена офертата на участника Лайф енерджи ЕООД постъпила с вх. № 
РМЛ17-ТД26-1361 от 22.08.2017 г. в 12:26 часа за Обособена позиция №2 Офертата е представена в 
запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и оповести нейното 
съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 
ценови параметри". Тримата члена на комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови 
параметри" и техническата оферта на участника.

9. Девета бе отворена офертата на участника Термоконсулт ЕООД постъпила с вх. № 
РМЛ17-ТД26-1364 от 22.08.2017 г. в 13:56 часа за Обособена позиция №1 Офертата е представена в 
запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и оповести нейното 
съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 
ценови параметри". Тримата члена на комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови 
параметри" и техническата оферта на участника.

10. Десета бе отворена офертата на участника Архонт ЕООД постъпила с вх. № РМЛ17-ТД26-1365 от 
22.08.2017 г. в 13:59 часа за Обособена позиция №2 Офертата е представена в запечата непрозрачна 
опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и оповести нейното съдържание. 
Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 
параметри". Тримата члена на комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови параметри" 
и техническата оферта на участника.

11. Единадесета бе отворена офертата на участника Билдконсулт БГ ЕООД постъпила с вх. № 
РМЛ17-ТД26-1370 от 22.08.2017 г. в 15:05 часа за Обособена позиция №1 И №2 Офертата е 
представена в запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и 
оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с 
надпис "Предлагани ценови параметри". Тримата члена на комисията подписаха плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри" и техническата оферта на участника.

12. Дванадесега бе отворена офертата на участника Ви Ел Консулт ЕООД постъпила с вх. № 
РМЛ 17-ТД26-1371 от 22.08.2017 г. в 15:09 часа за Обособена позиция №2 Офертата е представена в 
запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и оповести нейното 
съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 
ценови параметри". Тримата члена на комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови 
параметри" и техническата оферта на участника.

13. Тринадесета бе отворена офертата на участника РТ Консултант ЕООД постъпила с вх. № 
РМЛ17-ТД26-1372 от 22.08.2017 г. в 15:12 часа за Обособена позиция №1 Офертатае предетавенав 
запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и оповести нейното 
съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 
ценови параметри". Тримата члена на комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови 
параметри" и техническата оферта на участника.

14.Четиринадесета бе отворена офертата на участника Аниди ЕООД постъпила с вх, № 
РМЛ 17-ТД26-1373 от 22.08.2017 г. в 15:32 часа за Обособена позиция №1 Офертата е представена в 
запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и оповести нейното 
съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 
ценови параметри". Тримата члена на комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови 
параметри" и техническата оферта на участника.
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15. Петнадесета бе отворена офертата на участника Богоев консулт ЕООД постъпила с вх. № 
РМЛ17-ТД26-1374 от 22.08.2017 г. в 15:40 часа за Обособена позиция №1 и№2 Офертата е 
представена в запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и 
оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с 
надпис "Предлагани ценови параметри". Тримата члена на комисията подписаха плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри" и техническата оферта на участника.

16. Шестнадесета бе отворена офертата на участника Дакарх ЕООД постъпила с вх. № 
РМЛ17-ТД26-1377 от 22.08.2017 г. в 16:23 часа за Обособена позиция №1 Офертата е представена в 
запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и оповести нейното 
съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с надпис "Предлагани 
ценови параметри". Тримата члена на комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови 
параметри" и техническата оферта на участника.

17. Седемнадесета бе отворена офертата на участника Даел 2008 ЕООД постъпила с вх. № 
РМЛ17-ТД26-1379 от 22,08.2017 г. в 16:54 часа за Обособена позиция №1 Офертата е представена в 
запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и оповести нейното 
съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик е надпис "Предлагани 
ценови параметри". Тримата члена на комисията подписаха плика с надпис "Предлагани ценови 
параметри" и техническата оферта на участника.

18.Осемнадесета бе отворена офертата на участника Си енд Би Енерджиконсулт ЕООД постъпила с 
вх. № РМЛ17-ТД26-1380 от 22.08.2017 г. в 16:55 часа за Обособена позиция №1 И №2 Офертата е 
представена в запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори офертата и 
оповести нейното съдържание. Комисията констатира, че тя съдържа отделен запечатан плик с 
надпис "Предлагани ценови параметри". Тримата члена на комисията подписаха плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри" и техническата оферта на участника.

II. На основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, след отваряне на офертите и оповестянане на тяхното 
съдържание, полагане на подписи върху Техническата оферта и плика с надпис "Предлагани ценови 
параметри", приключи публичната част от заседанието на комисията.

III. В закрито заседание на 30.08.2017 г., комисията продължи своята работа, като обстойно разгледа 
документите в офертите на участниците по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. В работата на това заседание 
встъпи редовно определения член -  инж. Христина Михайлова, като преди започване на работата се 
запозна с регистъра на постъпилите оферти и попълни декларация по чл. 103 ал.2 от ЗОП,
В настоящият протокол са отразени единствено констатираните липси на документи и /или 
несъответствия с личното състояние и критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

При разглеждане на представените оферти, комисията констатира следното:

1, От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 1 на участника Гудуил Енерджи ЕООД 
за обособена позиция №1 се констатира, следното:
• За посочените в част IV, раздел „В” -  технически и професионални способности лица по ал .2 -  
проектанти участаващи в изготвянето на техническия паспорт, чрез които се удостоверява критерии 
за годност, видно от представената информация лицата се явяват трети лица по отношение на 
участника с оглед на което, съгласно чл. 65 ал.4 от ЗОП следва да удостоверят критериите за подбор в 
процедурата предвид позоваването от участника на техния капацитет. Съответно при изполването на 
капацитет на трети лица, същите следва на основание чл. 67 ал.2 от ЗОП да представят отделен 
ЕЕДОП с информация за удостоверяване на горното, както и да предоставят документи за поетите от 
трети лица задължения.
• В раздел „Г” от част Ш в ЕЕДОП, участника в отговор прилагат ли се специфичните 
национални основания за изключване е посочил „не”. Съгласно т.З от документацията за участие 
възложителят е посочил следните основания за отстряване от участие във връзка с националното
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законодателство съобразно т.3.6.1, т.3.6.2 и т.3.6.3. от Докуменацтията, липсата на тези 
обстоятелства, възложителят е указал, че следва да бъдат удостоверени чрез информация в раздел III 
буква „Г” от ЕЕДОП и Декларация по образец -  Приложение №7.

На основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол 
участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните липси и несъответствия. 
Допълнително представената информация може да обхваща и други факти и обстоятелства, които са 
настъпили след крайния срок за получаване на офертата.

2. От прегледа на документите и, информацията за съответствие с изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 2 на участника Гранд Плюс ЕООД за 
обособена позиция №2 се констатира, следното:

• В раздел „Г” от част III в ЕЕДОП, участника в отговор прилагат ли се специфичните 
национални основания за изключване е посочил „не”. Съгласно т.З от документацията за участие 
възложителят е посочил следните основания за отстряване от участие във връзка с националното 
законодателство съобразно т.3.6.1, т.3.6.2 и т.3.6.3. от Докуменацтията, липсата на тези 
обстоятелства, възложителят е указал, че следва да бъдат удостоверени чрез информация в раздел III 
буква „Г” от ЕЕДОП и Декларация по образец -  Приложение №7
• В част IV, раздел „А” -  годност, в ал.1 липсва информация съгласно изискванията за 
попълване на ЕЕДОП -  точно позоваване на документа удостоверяващ съответствието с критерия за 
годност -  Удостоверение по чл. 43 ал.З от ЗЕЕ.
На основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол 
участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните липси и несъответствия. 
Допълнително представената информация може да обхваща и други факти и обстоятелства, които са 
настъпили след крайния срок за получаване на офертата.

3. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 3 на участника Икар Консулт АД за 
обособена позиция №1 се констатира, следното:

• Не бяха установени липси или несъответствия в представени документи за подбор, като видно 
от представената информация, участника удостоверява сътоветствие с критеррите за подбор и 
изисквания за лично състояние в публичното състезание за обособена позиция №1. С оглед на 
гореизложеното, комисия реши, че допуска участника до следващ етап -  разглеждане на техническата 
оферта.

4. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 4 на участника Институт за управление 
на програми и пректи ООД за обособена позиция №1 се констатира, следното:

• Не бяха установени липси или несъответствия в представени документи за подбор, като видно 
от представената информация, участника удостоверява сътоветствие с критеррите за подбор и 
изисквания за лично състояние в публичното състезание за обособена позиция №1. С оглед на 
гореизложеното, комисия реши, че допуска участника до следващ етап -  разглеждане на техническата 
оферта.

5. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 5 на участника Енерджи про ДМ ЕООД 
за обособена позиция №1 се констатира, следното:

• В раздел „Г” от част Ш в ЕЕДОП, участника в отговор прилагат ли се специфичните 
национални основания за изключване е посочил „не". Съгласно т.З от документацията за участие 
възложителят е посочил следните основания за отстряване от участие във връзка с националното 
законодателство съобразно т.3.6.3. от Докуменацтията, липсата на това обстоятелство, възложителят 
е указал, че следва да бъдат удостоверено чрез информация в раздел III буква „Г" от ЕЕДОП и
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Декларация по образец — Приложение №7
• Видно от информацията в част IV -  раздел „А” годност, участника не отговаря на критерия за 
годност за обособена позиция 1, а именно „участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 
176 от ЗУТ (да притежават лиценз от Министъра на регионалното развитие и благоусгройтвото по 
реда на Наредбата по чл. 166 ал.2 от ЗУТ, или екип от проектанти от различни специалности е пълна 
проектантска правоспособност)” Представена е информация за вписване в регистъра на АУЕР по чл. 
43 ал.З от ЗЕЕ, което е относимо за обособена позиция №2 и липсва информация за горепосочения 
документ, представляващ критерри за годност за обособена позиция № 1, за която участника е подал 
оферта.
На основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол 
участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните липси и несъответствия. 
Допълнително представената информация може да обхваща и други факти и обстоятелства, които са 
настъпили след крайния срок за получаване на офертата.

6. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 6 на участника Енерджидизайн ЕООД за 
обособена позиция №1 и №2 се констатира, следното:

Относно Обособена позиция №1:

• В раздел „Г” от част Ш в ЕЕДОП, участника в отговор прилагат ли се специфичните 
национални основания за изключване е посочил „не”. Съгласно т.З от документацията за участие 
възложителят е посочил следните основания за отстряване от участие във връзка с националното 
законодателство съобразно т.3.6.1, т.3.6.2 и т.3,6.3. от Докуменацтията, липсата на тези 
обстоятелства, възложителят е указал, че следва да бъдат удостоверени чрез информация в раздел III 
буква „Г” от ЕЕДОП и Декларация по образец -  Приложение №7
• За посочените в част IV, раздел „В” -  технически и професионални способности лица по ал.2 
-  проектанти участаващи в изготвянето на техническия паспорт, чрез които се удостоверява критерии 
за годност, видно от представената информация лицата се явяват трети лица по отношение на 
участника с оглед на което, съгласно чл. 65 ал.4 отЗОП следва да удостоверят критериите за подбор в 
процедурата предвид позоваването от участника на техния капацитет. Съответно при изполването на 
капацитет на трети лица, същите следва на основание чл. 67 ал.2 от ЗОИ да представят отделен 
ЕЕДОП с информация за удостоверяване на горното, както и да предоставят документи за поетите от 
трети лица задължения.

Относно Обособена позиция №2

• В раздел „Г" от част III в ЕЕДОП, участника в отговор прилагат ли се специфичните 
национални основания за изключване е посочил „не”. Съгласно т.З от документацията за участие 
възложителят е посочил следните основания за отстряване от участие във връзка с националното 
законодателство съобразно т.3.6.1, т.3.6.2 и т.3.6.3. от Докуменацтията, липсата на тези 
обстоятелства, възложителят е указал, че следва да бъдат удостоверени чрез информация в раздел III 
буква ,,Р ’ от ЕЕДОП и Декларация по образец -  Приложение №7
• От представената информация в част IV раздел , 3 ” „16” за технически и професионални 
способности не се удостоверява съответствие с изискването за опит в изпълнение на оценка на 
енергийните резултати на сграда или единични мерки и проверка за енергийната ефективност за 
отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации-сгради.

На основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол 
участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните липси и несъответствия. 
Допълнително представената информация може да обхваща и други факти и обстоятелства, които са 
настъпили след крайния срок за получаване на офертата.

7, От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 7 на участника Мултиплекс инженеринг 
ЕООД за обособена позиция №1 се констатира, следното:
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• Не бяха установени липси или несъответствия в представени документи за подбор, като видно 
от представената информация, участника удостоверява сътоветствие с критерийте за подбор и 
изисквания за лично състояние в публичното състезание за обособена позиция №1. С оглед на 
гореизложеното, комисия реши, че допуска участника до следващ етап -  разглеждане на техническата 
оферта.

8. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 8 на участника Лайф Енерджи ООД за 
обособена позиция №2 се констатира, следното:
• В част II буква „А” от ЕЕДОП, поле идентификация участника е посочил ЕИК, който видно от 
справка търговския регистър към Агенция по вписванията не е на дружеството участник
• В раздел „Г” от част III в ЕЕДОП, участника в отговор прилагат ли се специфичните 
национални основания за изключване е посочил „не”. Съгласно т.З от документацията за участие 
възложителят е посочил следните основания за отстряване от участие във връзка с националното 
законодателство съобразно т.З.6.3. от Документацията, липсата на това обстоятелство, възложителят 
е указал, че следва да бъдат удостоверени чрез информация в раздел III буква „Г” от ЕЕДОП и 
Декларация по образец -  Приложение №7
• От представенатаинформация в част IV раздел , 3 ” „16” за технически и професионални 
способности не се удостоверява съответствие с изискването за опит в изпълнение на оценка на 
енергийните резултати на сграда или единични мерки и проверка за енергийната ефективност за 
отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации-сгради.
На основание чл, 54 ал. 9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол 
участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните липси и несъответствия. 
Допълнително представената информация може да обхваща и други факти и обстоятелства, които са 
настъпили след крайния срок за получаване на офертата.

9.От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор в процедурата в Оферта № 9 на участника Термоконсулт ООД за обособена 
позиция №1 се констатира, следното:

• Не бяха установени липси или несъответствия в представени документи за подбор, като видно 
от представената информация, участника удостоверява сътоветствие с критеррите за подбор и 
изисквания за лично състояние в публичното състезание за обособена позиция №1. С оглед на 
гореизложеното, комисия реши, че допуска участника до следващ етап -  разглеждане на техническата 
оферта.

Ю.От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор в процедурата в Оферта № 10 на участника Архонт ЕООД за обособена позиция 
№2 се констатира, следното:

• От представената информация в част IV раздел „В” „16” за технически и професионални 
способности не се удостоверява съответствие с изискването за опит в изпълнение на оценка на 
енергийните резултати на сграда или единични мерки и проверка за енергийната ефективност за 
отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации-сгради.
На основание чл, 54 ал. 9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол 
участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните липси и несъответствия. 
Допълнително представената информация може да обхваща и други факти и обстоятелства, които са 
настъпили след крайния срок за получаване на офертата.

11 ,От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор в процедурата в Оферта Xs 11 на участника Бипдконсулт БГ ЕООД за обособена 
позиция Х“1 и Х“2 се констатира, следното:

Относно обособена позиция Хе1:
• Не бяха установени липси или несъответствия в представени документи за подбор, като видно 
от представената информация, участника удостоверява сътоветствие с критеррите за подбор и
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изисквания за лично състояние в публичното състезание за обособена позиция №1. С оглед на 
гореизложеното, комисия реши, че допуска участника до следващ етап -  разглеждане на техническата 
оферта.
Относо обособена позиция №2:

• От представената информация в част IV раздел „В” „16” за технически и професионални 
способности не се удостоверява съответствие с изискването за опит в изпълнение на оценка на 
енергийните резултати на сграда или единични мерки и проверка за енергийната ефективност за 
отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации-сгради.
На основание чл. 54 ал. 9 от ГТГТЗОП в срок от 5 работни дни ог получаване на настоящия протокол 
участникът може да представи на комисията нов ВЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните липси и несъответствия. 
Допълнително представената информация може да обхваща и други факти и обстоятелства, които са 
настъпили след крайния срок за получаване на офертата.

12,От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор в процедурата в Оферта № 12 на участника Ви Ел Консулт ЕООД за обособена 
позиция №2 се констатира, следното:
• Не бяха установени липси или несъответствия в представени документи за подбор, като видно 
от представената информация, участника удостоверява сътоветствие с критеррите за подбор и 
изисквания за лично състояние в публичното състезание за обособена позиция №1, С оглед на 
гореизложеното, комисия реши, че допуска участника до следващ етап -  разглеждане на техническата 
оферта.

13.0т прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор в процедурата в Оферта № 13 на участника РТ Консултинг ЕООД за обособена 
позиция №2 се констатира, следното:

• Не бяха установени липси или несъответствия в представени документи за подбор, като видно 
от представената информация, участника удостоверява сътоветствие с критеррите за подбор и 
изисквания за лично състояние в публичното състезание за обособена позиция №1. С оглед на 
гореизложеното, комисия реши, че допуска участника до следващ етап -  разглеждане на техническата 
оферта.

14.0т прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор в процедурата в Оферта № 14 на участника Аниди ЕООД за обособена позиция 
№1 се констатира, следното:

• В раздел „Г” от част III в ЕЕДОП, участника в отговор прилагат ли се специфичните 
национални основания за изключване е посочил „не”. Съгласно т.З от документацията за участие 
възложителят е посочил следните основания за отстряване от участие във връзка с националното 
законодателство съобразно т.З.6.3. от Докуменацгията, липсата на това обстоятелство, възложителят 
е указал, че следва да бъдат удостоверени чрез информация в раздел III буква „Г” от ЕЕДОП и 
Декларация по образец -  Приложение №7
На основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол 
участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните липси и несъответствия. 
Допълнително представената информация може да обхваща и други факти и обстоятелства, които са 
настъпили след крайния срок за получаване на офертата.

15.От прегледа на документите и информацията за съответствие е изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор в процедурата в Оферта № 15 на участника Богоев консулт ЕООД за обособена 
позиция №1 се констатира, следното:

Относно обособена позиция №1:

• В раздел „Г” от част III в ЕЕДОП, участника в отговор прилагат ли се специфичните 
национални основания за изключване е посочил „не”. Съгласно т.З от документацията за участие 
възложителят е посочил следните основания за отстряване от участие във връзка с националното
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законодателство съобразно т.3.6.1, т.3.6.2 и т.3.6.3. от Докуменацтията, липсата на тези
обстоятелства, възложителят е указал, че следва да бъдат удостоверени чрез информация в раздел III 
буква „Г” от ЕЕДОП и Декларация по образец -  Приложение №7 
Относно обособена позиция №2:

• В раздел „Г” от част III в ЕЕДОП, участника в отговор прилагат ли се специфичните
национални основания за изключване е посочил „не”. Съгласно т.З от документацията за участие 
възложителят е посочил следните основания за отстряване от участие във връзка с националното 
законодателство съобразно т.3.6.1, т.3.6.2 и т.3.6.3. от Докуменацтията, липсата на тези
обстоятелства, възложителят е указал, че следва да бъдат удостоверени чрез информация в раздел Ш 
буква „Г” от ЕЕДОП и Декларация по образец -  Приложение №7

На основание чл. 54 ал, 9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол 
участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните липси и несъответствия. 
Допълнително представената информация може да обхваща и други факти и обстоятелства, които са 
настъпили след крайния срок за получаване на офертата.

1 б.От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор в процедурата в Оферта № 16 на участника Дакарх ЕООД за обособена позиция 
№1 се констатира, следното:

• Не бяха установени липси или несъответствия в представени документи за подбор, като видно 
от представената информация, участника удостоверява сътоветствие с критеррите за подбор и 
изисквания за лично състояние в публичното състезание за обособена позиция №1. С оглед на 
гореизложеното, комисия реши, че допуска участника до следващ етап -  разглеждане на техническата 
оферта

17.0т прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор в процедурата в Оферта № 17 на участника ДАЕЛ-2008 ЕООД за обособена 
позиция №1 се констатира, следното:
• В част IV раздел „А” годност липсва информация относно съответствие на участника с 
критеррите за годност за обособена позиция №1. Участниците следва да декларират информация в 
този раздел относно начина и конкретните документи с които се удостоверяват критериите за 
годност.
• В част II раздел „В” участника декларира, че няма да ползва капацитета на трети лица, но 
видно от информацията в част IV раздел „В” ал.6 за лицата от екипа чрез които евентуално се 
удостоверява годност, не може да се констатира дали същите са ресурс на трети лица за 
удостоверяване на критериите за годност, както и дали представляват собствен ресурс на участника. 
При условие, че лицата се явяват ресурс на трето лице за участника то, съгласно чл. 65 ал.4 от ЗОП 
следва да удостоверят критериите за подбор в процедурата предвид позоваването от участника на 
техния капацитет. Съответно при изполването на капацитет на трети лица, същите следва на 
основание чл. 67 ал.2 от ЗОП да представят отделен ЕЕДОП е информация за удостоверяване на 
горното, както и да предоставят документи за поетите от трети лица задължения.
На основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол 
участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните липси и несъответствия. 
Допълнително представената информация може да обхваща и други факти и обстоятелства, които са 
настъпили след крайния срок за получаване на офертата.

18.0т прегледа на документите и информацията за съответствие е изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор в процедурата в Оферта № 18 на участника Си Енд Би Енерджиконсулт ЕООД 
за обособена позиция №1 и№2 се констатира, следното:

Относно обособена позиция №1:
• В раздел „Г” от част III в ЕЕДОП, участника в отговор прилагат ли се специфичните 
национални основания за изключване е посочил „не”. Съгласно т.3 от документацията за участие 
възложителят е посочил следните основания за отстряване от участие във връзка с националното



законодателство съобразно т.3.6.2 и т.3.6.3. от Докуменацтията, липсата на тези обстоятелства, 
възложителят е указал, че следва да бъдат удостоверени чрез информация в раздел Ш буква ,,Р ’ от 
ЕЕДОП и Декларадия по образец -  Приложение №7
• В част II раздел „В” участника декларира, че няма да ползва капацитета на трети лица, но 
видно от информацията в част IV раздел , 3 ” ал.б за лицата от екипа чрез които евентуално се 
удостоверява годност, не може да се констатира дали същите са ресурс на трети лица за 
удостоверяване на критериите за годност, както и дали представляват собствен ресурс на участника 
При условие, че лицата се явяват ресурс на трето лице за участника то, съгласно чл. 65 ал,4 от ЗОП 
следва да удостоверят критериите за подбор в процедурата предвид позоваването от участника на 
техния капацитет. Съответно при изполването на капацитет на трети лица, същите следва на 
основание чл. 67 ал.2 от ЗОП да представят отделен ЕЕДОП с информация за удостоверяване на 
горното, както и да предоставят документи за поетите от трети лица задължения.
Относно обособена позиция №2:
■ От представената информация в част IV раздел „В” „16” за технически и професионални 
способности не се удостоверява съответствие с изискването за опит в изпълнение на оценка на 
енергийните резултати на сграда или единични мерки и проверка за енергийната ефективност за 
отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации-сгради.

На основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол 
участникът може да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 
променена и/или допълнена информация за отстраняване на констатираните липси и несъответствия. 
Допълнително представената информация може да обхваща и други факти и обстоятелства, които са 
настъпили след крайния срок за получаване на офертата.
IV. С оглед на направените констатации по т. III от настоящия протокол, комисията единодушно 
РЕШИ: На основание чл, 54, ал.9 от ППЗОП, във връзка с чл. 104, ал.4 от ЗОП, в срок пет работни дни 
от датата на получаване на протокола, участниците, по отношение на които е констатирано 
несъответствие или липса на информация по чл.54, ал.9 от ППЗОП, могат да представят нов ЕЕДОП 
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително 
представената информация може да обхваща и факти, и обстоятелства, които са настъпили след 
крайния срок за получаване на оферти. Документите се предоставят в запечатана непрозрачна 
опаковка в съответствие с чл.47, ал.1 и ал.2 от ППЗОП на адрес 1712, София, бул. Св. 
Преображение№ 1 сградата на районна администрация СО - район „Младост”, деловодство, от 08:30
ч. до края на работния ден -  17:30 ч., в деня в който изтича срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП.
V, Комисията определи протокола от работата на комисията да бъде изпратен на участниците и 
публикуван в профила на купувача, като председателя на комисията следва да осъществи контрол по 
изпълнение на задачата и да свика следващо заседание на комисята след изтичане на срока за 
представяне на допълнителни докумнети за всички участници.
Комисията приключи работата си на 01.09.2017г. в 11:00 часа и на основание чл. 54, ал,7 от ППЗОП 
състави Протокол №1 от работата си..

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-ТД26-13б5-[1 ] от 14.09.2017 г. 14:12 ч. на дружеството „Архонт “ЕООД
2. Документи с вх. №РМЛ 17-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-ТД2б-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 с 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“ ЕООДсвх. №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№ I 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.

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 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 ,JTранд 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
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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 с 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:
В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълнителни документи за отстраняване 
иа 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 „Гудуил 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 е 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 „Гудуил 
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 направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията установи и единодушно
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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.

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 №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 
„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 е оглед констатациите на комисията в Протокол №1, чрез които са 
отстранени констатираните несъответствия и непълна информация.
Относно обособена позиция Na 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 „Си енд би 
енерджиконсулт“ ЕООД за обособени позиции №1 и №2.

9. 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 „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
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от възложителя. C оглед на изложеното Комисията допуска до разглеждане офертата на „ДАЕЛ - 
2008“ ЕООД за обособена позиция №1.

10. 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 с 
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 
законеопределеният 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 участника за отстраняване от процедурата на основание чл. 54, ад. 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 почл.39 ,ал .З ,т . 1и 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 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 „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.

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 от „Гранд 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 с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

ле.



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 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 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:
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.Ог прегледа на представената програма за изпълнение, 
се констатира, че правилно са определени етапите за изпълнение иа 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 „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 № 1.

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

За представените документи почл. 39, ал. 3,т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 отППЗОП 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 №1 и №2 
Относно обособена позиция №1
За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. ] 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. 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 „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. 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 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 №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
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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 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. I и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Лайф енерджи“ 
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 №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
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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 „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

За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП от „Термоконсулт“ ЕООД 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 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 „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, ад, 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 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 №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“
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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 „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

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 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 обхваггност 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
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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 ,3 и  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.
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 консултинг“ 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.
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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 предметна 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 „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 на обособена позиция №2 -  до 
40 календарни дни от сключване на договора за обекти №1 и Jfc2, 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 „Богоес консулт“ ЕООД 
съответства на предварително обявените условия и следва да бъде допусната до отваряне на ценовата
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оферта за изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №2

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

За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП от „Дакарх“ ЕООД комисията установи: 
участникът е представил техническо предложение по образец, с 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 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 №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 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 
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,
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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 ГТПЗОП 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 №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
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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 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 №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.

26.09.2017 г, в 11:00 часа в заседателна зала в сградата на СО р-н Младост се събра Комисия в 
пълен състав, както следва:

Председател : арх. Румен Русев -  зам, кмет 
Членове:
1. Ваня Дилкова-гл, счетоводител
2. Александър Несторов -  ст.юрисконсулт отдел „АИПО”
3. Инж, Лоти Етугова -  ст. експерт отдел „ИКС” -  резервен член
4. Инж, Чавдар Монов -  гл. специалист отдел „ИКС”,
със задача да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите до този етап участници 

в горепосочената процедура за възлагане на обществената поръчка.
На заседанието на Комисията не присъстваха представители на участниците в роцедурата или 

техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
I. Председателят на Комисията предостави възможност на присъстващите да се уверят в целостта на 
всички пликове: „Предлагани ценови параметри”, след което пристъпи към отварянето на пликовете 
„Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници по реда на постъпването на офертите и 
обяви пред всички присъстващи ценовите предложения, както следва:

1. Ценовото предложение за изпълнение на у части ик Гудуил Енерджи ЕООД за Обособена 
позиция №1 е както следва:

Предлагана цена за изпълнение на Обособена позиция № 1 в размер на 18 200.00 лева без 
ДДС.

2. Ценовото предложение за изпълнение на участник Гранд плюс ЕООД за Обособена
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позиция №2 е както следва:
Предлагана цена за изпълнение на Обособена позиция № 2 в размер на 5 500.00 лева без 
ДДС.

3. Ценовото предложение за изпълнение на участник Икар консулт АД за Обособена 
позиция №1 е както следва:
Предлагана цена за изпълнение на Обособена позиция № ] в размер на 16 500.00 лева без 
ДДС.

4. Ценовото предложение за изпълнение на участник Институт за управление на програми и 
проекти ООД за Обособена позиция №1 е както следва:
Предлагана цена за изпълнение на Обособена позиция № 1 в размер на 24 210.00 лева без 
ДДС.

5. Ценовото предложение за изпълнение на участник Енерджи про ДМ ЕООД за Обособена 
позиция №1 е както следва:

Предлагана цена за изпълнение на Обособена позиция № 1 в размер на 68 200.00 лева без ДДС
6. Ценовото предложение за изпълнение на участник Енерджидизайн ЕООД за Обособена 

позиция №1 и №2 е както следва:
Предлагана цена за изпълнение на Обособена позиция № 1 в размер на 18 259,78лева без ДДС. 
Предлагана цена за изпълнение на Обособена позиция № 2 в размер на 6 500.00 лева без ДДС.

7. Ценовото предложение за изпълнение на участник Мултиплекс инженеринг ЕООД за 
Обособена позиция №1 е както следва:
Предлагана цена за изпълнение на Обособена позиция № 1 в размер на 16 378.00 лева без 
ДДС.

8. Ценовото предложение за изпълнение на участник Лайф енерджи ЕООД за Обособена 
позиция №2 е както следва:
Предлагана цена за изпълнение на Обособена позиция № 2 в размер на 4 900.00 лева без ДДС.

9. Ценовото предложение за изпълнение на участник Термоконсулт ЕООД за Обособена 
позиция №1 е както следва:
Предлагана цена за изпълнение на Обособена позиция № 1 в размер на 30 615,20 лева без ДДС.

10. Ценовото предложение за изпълнение на участник Архонт ЕООД за Обособена позиция №2 е 
както следва:
Предлагана цена за изпълнение на Обособена позиция № 2 в размер на 8 614.00 лева без ДДС.

11. Ценовото предложение за изпълнение на участник Бидцконсулт БГ ЕООД за Обособена 
позиция №1 и №2 е както следва:
Предлагана цена за изпълнение на Обособена позиция № 1 в размерна 18 369,12лева без ДДС. 
Предлагана цена за изпълнение на Обособена позиция № 2 размер на 3 790.00 лева без ДДС.

12. Ценовото предложение за изпълнение на участник Ви Ел Консулт ЕООД за Обособена 
позиция №2 е както следва:
Предлагана цена за изпълнение на Обособена позиция № 2 в размер на 5 200.00 лева без ДДС.

13. Ценовото предложение за изпълнение на участник РТ Консултинг ЕООД за Обособена 
позиция №1 е както следва:
Предлагана цена за изпълнение на Обособена позиция № 1 в размер на 25 920.00 лева без 
ДДС.

14. Ценовото предложение за изпълнение на участник Богоев консулт ЕООД за Обособена 
позиция №1 и №2 е както следва:
Предлагана цена за изпъл нение на Обособена позиция № 1 в размер на 16 072,99 лева без ДДС. 
Предлагана цена за изпълнение на Обособена позиция № 2 в размер на 5 291,73 лева без ДДС.

15. Ценовото предложение за изпълнение на участник Дакарх ЕООД за Обособена позиция №1 е 
както следва:
Предлагана цена за изпълнение на Обособена позиция № 1 в размер на 28 500.00 лева без 
ДДС.

16. Ценовото предложение за изпълнение на участник Даел 2008 ЕООД за Обособена позиция №1 
е както следва:
Предлагана цена за изпълнение на Обособена позиция № 1 в размер на 36 224,00 лева без 
ДДС.

17. Ценовото предложение за изпълнение на участник Си енд Би Енерджиконсулт ЕООД за 
Обособена позиция №1 и №2 е както следва:
Предлагана цена за изпълнение на Обособена позиция № 1 в размер на 22 818.00 лева без
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ДДС.
Предлагана цена за изпълнение на Обособена позиция № 2 в размер на 6 590.00 лева без ДДС

В 12:30 часа на 26.09.2017 година, Председателят на комисията обяви край на публичната част 
на заседанието й съобщи, че комисията на закрито заседание ще провери съответствието на 
документите в Пликове „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници, съобразно 
посочените в документацията изисквания.
II. Комисията продължи своята работа в закрито заседание с проверка на съответствието на 
документите в Пликове - „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници, съобразно 
посочените в документацията изисквания в 14:00 часа на 26.09.2017 г..

1. При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника
Гудуил Енерджи ЕООД за Обособена позиция N°1 комисията установи, че частникът е
приложил в съответствие с предварителните условия и задължителните документи на
Възложителя - Ценово предложение по образец.

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено и не надвишава 
посочените прогнозни стойности за съответните дейности и общата прогнозна стойност на 
обществената поръчка, и съответства на предварително обявените условия на Възложителя.

2. При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника 
Гранд плюс ЕООД за Обособена позиция №2 комисията установи, че частникът е приложил в 
съответствие с предварителните условия и задължителните документи на Възложителя - Ценово 
предложение по образец.

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено и не надвишава 
посочените прогнозни стойности за съответните дейности и общата прогнозна стойност на 
обществената поръчка, и съответства на предварително обявените условия на Възложителя,

3. При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника Икар 
консулт АД за Обособена позиция №1 комисията установи, че частникът е приложил в 
съответствие с предварителните условия и задължителните документи на Възложителя - Ценово 
предложение по образец.

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено и не надвишава 
посочените прогнозни стойности за съответните дейности и общата прогнозна стойност на 
обществената поръчка, и съответства на предварително обявените условия на Възложителя.

4. При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника 
Институт за управление на програми и проекти ООД за Обособена позиция №1 комисията установи, 
че частникът е приложил в съответствие с предварителните условия и задължителните 
документи на Възложителя - Ценово предложение по образец.

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено и не надвишава 
посочените прогнозни стойности за съответните дейности и общата прогнозна стойност на 
обществената поръчка, и съответства на предварително обявените условия на Възложителя,

5. При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника Енерджи 
про ДМ ЕООД за Обособена позиция №1 комисията установи, че частникът е представил 
Ценово предложение по образеца от докумнетацията, но ценовото предложение на участника не 
е съобразено с условията на поръчката и надвишава посочената прогнозна стойност за 
Обособена позиция №1 определена, като лимитна от Възложителя. Съгласно т.1 от раздел 1 от 
документацията и условията на публичното състезание посочени в раздел TI.2 от обявлението, 
прогнозната и лимитна стойност за изпълнение на Обособена позиция №1 е 60 000.00 ( 
шестдесет хиляди) лв. без ДДС или 72 000.00 (седемдесет и две хиляди) лв, с ДДС. 
Предложената от участника цена за изпълнение на Обособена позиция №1 в размер на 68 200.00 
лева без ДДЗ надвишава тази стойност с оглед на което за участника е налице основанието за 
отстраняване от участие в публичното състезание, посочено в същия раздел от Възложителя. 
Според предварително обявените от Възложителя условия участник, предложил цена за 
изпълнение на поръчката, по-висока от предварително определения финансов ресурс за 
конкретна обособена позиция, както и за конкретна дейност от нея, ще бъде отстранен от 
участие в процедурата по съответната обособена позиция.



С оглед на изложеното Комисията предлага участник Енерджи п р о  ДМ ЕООД за 
Обособена позиция №1 да бъде отстранен от участие в публичното състезание на 
основание чл.107. т.2. буква ..а“ от ЗОП. поради предложена ценова оферта, която не 
съответства на предварително обявените условия на Възложителя с оглед надвишаване на 
определеният за лимитен Финансов ресурс за изпълнение на Обособена позиция №1 от 
поръчката.

6. При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника 
Енерджидизайн ЕООД за Обособена позиция №1 и №2 комисията установи, че частникът е 
приложил в съответствие с предварителните условия и задължителните документи на 
Възложителя - Ценови предложения по образец за Обособена позиция №1 и№2.

Относно Обособена позиция №1;
Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено и не надвишава 

посочените прогнозни стойности за съответните дейности и общата прогнозна стойност на 
обществената поръчка, и съответства на предварително обявените условия на Възложителя.

Относно Обособена позиция №2:
Комисията установи, яе Ценовото предложение на участника е съобразено и не надвишава 

посочените прогнозни стойности за съответните дейности и общата прогнозна стойност на 
обществената поръчка, и съответства на предварително обявените условия на Възложителя.

7. При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника 
Мултиплекс инженеринг ЕООД за Обособена позиция №1 комисията установи, че частникът е 
приложил в съответствие с предварителните условия и задължителните документи на 
Възложителя - Ценово предложение по образец.

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено и не надвишава 
посочените прогнозни стойности за съответните дейности и общата прогнозна стойност на 
обществената поръчка, и съответства на предварително обявените условия на Възложителя.

8. При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника Лайф 
енерджи ЕООД за Обособена позиция №2 комисията установи, че частникът е приложил в 
съответствие с предварителните условия и задължителните документи на Възложителя - Ценово 
предложение по образец.

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено и не надвишава 
посочените прогнозни стойности за съответните дейности и общата прогнозна стойност на 
обществената поръчка, и съответства на предварително обявените условия на Възложителя.

9. При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника 
Термоконсулт ЕООД за Обособена позиция №1 комисията установи, че частникът е приложил в 
съответствие с предварителните условия и задължителните документи на Възложителя - Ценово 
предложение по образец.

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено и не надвишава 
посочените прогнозни стойности за съответните дейности и общата прогнозна стойност на 
обществената поръчка, и съответства на предварително обявените условия на Възложителя.

10. При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника 
Архонт ЕООД за Обособена позиция №2 комисията установи, че частникът е приложил в 
съответствие е предварителните условия и задължителните документи на Възложителя - Ценово 
предложение по образец.

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено и не надвишава 
посочените прогнозни стойности за съответните дейности и общата прогнозна стойност на 
обществената поръчка, и съответства на предварително обявените условия на Възложителя,

11. При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника 
Билдконсулт БГ ЕООД за Обособена позиция №1 и №2 комисията установи, че частникът е 
приложил в съответствие с предварителните условия и задължителните документи на 
Възложителя - Ценови предложения по образец за Обособена позиция №1 и№2.

Относно Обособена позиция №1:
Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено и не надвишава



посочените прогнозни стойности за съответните дейности и общата прогнозна стойност на 
обществената поръчка, и съответства на предварително обявените условия на Възложителя,

Относно Обособена позиция №2:
Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено и не надвишава 

посочените прогнозни стойности за съответните дейности и общата прогнозна стойност на 
обществената поръчка, и съответства на предварително обявените условия на Възложителя.

12. При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника Ви Ел 
Консулт ЕООД за Обособена позиция №2 комисията установи, че частникът е приложил в 
съответствие с предварителните условия и задължителните документи на Възложителя - Ценово 
предложение по образец.

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено и не надвишава 
посочените прогнозни стойности за съответните дейности и общата прогнозна стойност на 
обществената поръчка, и съответства на предварително обявените условия на Възложителя.

13. При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника РТ 
Консултинг ЕООД за Обособена позиция №1 комисията установи, че частникът е приложил в 
съответствие с предварителните условия и задължителните документи на Възложителя - Ценово 
предложение по образец.

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено и не надвишава 
посочените прогнозни стойности за съответните дейности и общата прогнозна стойност на 
обществената поръчка, и съответства на предварително обявените условия на Възложителя.

14. При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника 
Богоев консулт ЕООД за Обособена позиция №1 и №2 комисията установи, че частникът е 
приложил в съответствие с предварителните условия и задължителните документи на 
Възложителя - Ценови предложения по образец за Обособена позиция №1 и№2.

Относно Обособена позиция №1:
Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено и не надвишава 

посочените прогнозни стойности за съответните дейности и общата прогнозна стойност на 
обществената поръчка, и съответства на предварително обявените условия на Възложителя.

Относно Обособена позиция №2:
Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено и не надвишава 

посочените прогнозни стойности за съответните дейности и общата прогнозна стойност на 
обществената поръчка, и съответства на предварително обявените условия на Възложителя.

15. При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника 
Дакарх ЕООД за Обособена позиция №1 комисията установи, че частникът е приложил в 
съответствие с предварителните условия и задължителните документи на Възложителя - Ценово 
предложение по образец.

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено и не надвишава 
посочените прогнозни стойности за съответните дейности и общата прогнозна стойност на 
обществената поръчка, и съответства на предварително обявените условия на Възложителя.

16. При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника Даел 
2008 ЕООД за Обособена позиция №1 комисията установи, че частникът е приложил в съответствие

с предварителните условия и задължителните документи на Възложителя - Ценово 
предложение по образец.

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено и не надвишава 
посочените прогнозни стойности за съответните дейности и общата прогнозна стойност на 
обществената поръчка, и съответства на предварително обявените условия на Възложителя.

17. При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника Си 
енд Би Енерджиконсулт ЕООД за Обособена позиция №1 и №2 комисията установи, че частникът е 
приложил в съответствие с предварителните условия и задължителните документи на 
Възложителя - Ценови предложения по образец за Обособена позиция №1 и№2.

Относно Обособена позиция №1:
Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено и не надвишава

.32.



посочените прогнозни стойности за съответните дейности и общата прогнозна стойност на 
обществената поръчка, и съответства на предварително обявените условия на Възложителя.

Относно Обособена позиция №2:
Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено и не надвишава 

посочените прогнозни стойности за съответните дейности и общата прогнозна стойност на 
обществената поръчка, и съответства на предварително обявените условия на Възложителя.

Комисията извърши проверката по чл.72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за наличие 
на предложения с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност от предложенията на 
останалите участници. От извършената проверка, комисията констатира наличие на предложения 
с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност от предложенията на останалите 
участници, както следва:

1. Ценовата оферта на Гудуил Енерджи ЕООД за Обособена позиция № 1 е с повече от 20 на 
сто по-благоприятни от средната стойност от предложенията на останалите участници.

2. Ценовата оферта на ИКАР Консулт АД за Обособена позиция №1 е с повече от 20 на сто 
по-благоприятни от средната стойност от предложенията на останалите участници,

3. Ценовата оферта на Енерджидизайн ЕООД за Обособена позиция №1 е с повече от 20 на 
сто по-благоприятни от средната стойност от предложенията на останалите участници.

4. Ценовата оферта на Мултиплекс инженеринг ЕООД за Обособена позиция №1 е с повече 
от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност от предложенията на останалите 
участници.

5. Ценовите оферти на Билдконсулт ЕООД за Обособена позиция №1 и №2 са с повече от 20 
на сто по-благоприятни от средната стойност от предложенията на останалите участници,

6. Ценовата оферта на Богоев консулт ЕООД за Обособена позиция №1 е с повече от 20 наето 
по-благоприятни от средната стойност от предложенията на останалите участници,

С оглед на горното, Комисията взе решение председателят на комисията да изпрати писма с искане 
за представяне на подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовите предложения 
на основание чл.72, ал.1 от ЗОП до участниците за които е налице хипотезата на цитираната 
нормативна разпоредба.
Всички искания за предоставяне на подробна писмена обосновка на основание чл.72, ал. 1 от ЗОП са 
получени от 7-те участници на 26.09.2017 г.
В срока по чл.72, ал.1 от ЗОП в деловодството на СО р-н Младост са постъпили, следните писмени 
обосновки:

1. Писмо вх. № РМЛ17-ТД26-1332-[4]/27.09.2017 г. 16:33 ч. от участник Гудуил 
Енерджи ЕООД за Обособена позиция № 1.

2. Писмо вх. № РМЛ17-ТД26-1332-[5]/28.09.2017 г. 10:45 ч. от участник ИКАР 
Консулт АД за Обособена позиция №1.

3. Писмо вх. № РМЛ17-ТД26-1332-[6]/28.09.2017 г. 15:05 ч. от участник 
Енерджидизайн ЕООД за Обособена позиция №1.

4. Писмо вх. № РМЛ17-ТД26-1332-[7]/29.09.2017 г. 14:16 ч. от участник Мултиплекс 
инженеринг ЕООД за Обособена позиция № 1.

5. Писмо вх. № РМЛ17-ТД26-1332-[8]/29.09.2017 г. 14:21 ч. от участник Билдконсулт 
БГ ЕООД за Обособена позиция №1 и №2.

Ш Писмо вх. № РМЛ17-ТД26-1332-[9]/29.09.2017 г. 14:25 ч. от участник Богоев 
консулт ЕООД за Обособена позиция №1.

111, Комисията в закрито заседание на 03.10.2017 г. се събра за да разгледа представените писмени



обосновки от участниците по чл.72, ал.1 от ЗОП.
В процеса на работа при извършена повторна проверка от членовете на комисията се 
констатира, че на база техническа грешка в програмата за изчисления са поискани писмени 
обосновки от учасници за които не е налице хипотезата по чл.72, ал.1 от ЗОП както следва:

1. Ценовата оферта на Гудуил Енерджи ЕООД за Обособена позиция №1 не е е повече от 20 на 
сто по-благоприятна от средната стойност от предложенията на останалите участници.

2. Ценовата оферта на Енерджидизайн ЕООД за Обособена позиция №1 не е с повече от 20 на 
сто по-благоприятна от средната стойност от предложенията на останалите участници.

3. Ценовата оферта на Билдконсулт ЕООД за Обособена позиция №1 не е с повече от 20 на сто 
по-благоприятна от средната стойност от предложенията на останалите участници

С оглед на изложеното, Комисията взе решение да отрази констатираната грешка и да не 
разглежда представените писмени обосновки от участниците за които не е налице императивната 
разпоредба на чл.72, ал. I от ЗОП и не е следвало да бъдат изисквани.

Комисията продължи работа с преглед и анализ на представените писмени обосновки от участниците 
за които са налице обстоятелствата по чл.72, ал.1 от ЗОП, от които се констатира,следното:

1. Участника ИКАР Консулт АД за Обособена позиция №1 е представил в срок подробна писмена 
обосновка с писмо с вх. № РМ Л17-ТД26-1332-[5]/28.09.2017 г. 10:45 ч.г. Съгласно чл. 72, ал. 
3 от ЗОП получената обосновка се оцени по отношение на нейната пълнота и обективност 
относно обстоятелствата по чл.72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът, а именно:

Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на Обособена позиция № ] със, 
следните аргументи:
Оферираната цена по 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 сградите, е формирана при 
следните основни предпоставкиЮбектьт, предмет на поръчката се намира на територията на 
гр. София, което позволява изпълнението на дейностите без да се губи време и средства за 
преходи,Централният офис на „Икар консулт ” АД е разположен в гр. София, което ни 
позволява да осъществим дейността с минимални разходи. "Икар Консулт”АД работи в 
момента и по други обекти в близост, и в този смисъл е възможно съчетаването наресурс и за 
новия обект. Всичко казано по-горе дава възможност за оптимизирането на ценовите 
показатели и постигането на най-добър критерий-най-ниска цена.
• Разполагат със специалисти, които са базирани в региона;
• Техническа обезпеченост на фирмата.
• Придобитият опит при дейностите по изготвяне на обследвания за установяване на 
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ, 
съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи и заснемане на сгради, 
създадения стереотип на организация на работа в гр. София, и добрата координация, 
предполага възможност за икономичност при изпълнението на поръчката.Периодът на 
заетост е в зависимост от срокът, за който Сдружението на собствениците е сключило договор 
със Столична Община и за които има осигурено финансиране от ББР.
Позовавайки се опит си и работата им по обекти от подобен характер и имайки предвид 
спецификата на обекта, който е предмет на настоящата обосновка, считат, че предложените 
Срок 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, съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в 
документацията за участие и техническата спецификация, са напълно приемливи поради 
по-долу изброените обстоятелства: 1. Срокът за изпълнение на поръчката - 40 дни, видно от 
обявлението на обществената поръчка;2. Изпълнение на дейностите предмет на
обществената поръчка, съобразно договорните условия,а именно:
Дейностите, които ще извършат за изпълнение на поръчката са:
Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики за обекта, свързани 
с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т, 1 - 5) от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на 
съществуващ строеж съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на 
строежите.
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Дейност 1: Архитектурно заснемане;Изготвяне на архитектурни заснемания.
Дейност 2: Техническо обследване:Изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики за обекта, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т, 1 - 5) от ЗУТ и 
съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 
г. за техническите паспорти на строежите.
3. „Икар консулт“ АД разполага с 86 правоспособни физически лица, включени в 
списъка на правоспособните физически лица от различните специалности, неразделна част от 
Удостоверение за изпълняване на дейностите по оценка съответствието на проекта и 
упражняване на строителен надзор, с достатъчно богат опит, видно от представените 
доказателства към офертата.
Експертите, предложени в настоящата обществена поръчка ще контролират изпълнението на 
отговорност за изпълнение на всички аспекти от изискванията на Възложителя, свързани с 
дейността по Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, 
свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически 
паспорт на съществуващ строеж съгл. Наредба №5 сгг 28.12.2006г за техническите паспорти 
на строежите
4. В чл.23 от Проекто договора са заложени Задълженията на Изпълнителя по 
законосъобразното изпълнение на възложените дейности
5. „Икар Консулт“ АД е дружество с дългогодишен опит и доказани практики при 
извършване на архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на 
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т, 1 - 5) и ал, 2 от ЗУТ 
и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж съгл. Наредба №5 от 28.12,2006г 
за техническите паспорти на строежите. Разполагат с ресурси, които ще подпомогнат 
ключовите експерти при изпълнението на договора, 4 бр. транспортни средства ще бъдат на 
разположение на екипа от специалисти. Всичко това благоприятства за качествено 
изпълнение на дейностите, описани в Приложение №4,1 „Ценово предложение” и спазване на 
сроковете за това.Преценката, която са направили им позволява да прогнозират, че 
планираната заетост на специалистите ще бъде близка до дейсгвителната.Времето, за което е 
предвидено да участват отделните специалисти е съобразено с последователността при 
изпълнението на отделните видове работи.Финансовите изчисления на офертата включват 
всички разходи по изпълнение на поръчката /часови ставки на специалистите с данъци, 
осигуровки и начисления за транспорт и други допълнителни разходи/.
Всичко казано по- горе им позволява да изготвят възможно най-икономично решение за 
обекта.Считат, че изпълняват условията на чл.72, ал.2 т. 2 от ЗОП: „наличието на 
изключително благоприятни условия за участника”

Мотиви: След извършеният от комисията подробен анализ и оценка на представената 
писмена обосновка от „Икар Консулт“ АД за начина на образуване на предложената цена за 
изпълнение на Обособена позиция №1, комисията единодушно реши, че не приема 
обосновката на основание чл.72, ал.З изречение последно от ЗОП, поради следните 
обстоятелства:
Комисията не приема обосновката на участникът поради това, че липсват доказателства, а 
информацията в подкрепа на изложените аргументи и твърдяна информация не са достатъчни, 
за да обосноват предложената цена.
Аргументите на участника са относно общоустановени и налични за всички участници 
обстоятелства, касаещи опит в изпълнение на сходни дейности и наличие на експерти с 
подходяща правоспособност и квалификация. Опит в изпълнение на сходни дейности 
обосноваващ оптимална организация е наличен за всички участници в процедурата допуснати 
до етап оценка с оглед поставените минимални изисквания критерии за подбор. Посочената 
оптимална организация на база придобит опит водеща до икономичност, като обосноваващо 
обстоятелство е само визирана от участника, но не е доказана и аргументирана по никакъв 
начин и същото не може да бъде прието за налично и обосноваващо ценовото предложение от 
комисията.
Относно наличието на изключително благоприятни обстоятелства за участника, не са 
представени доказателства и конкретни аргументи на база извършени изчисления по какъв 
точно начин и в какъв обем те благоприятстват по-ниската предложена цена Посочените 86 
броя експерти включените в списъка към Удостоверение за изпълняване на дейностите по 
оценка съответствието на проекта и упражняване на строителен надзор, както и изиксванията
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на чл.23 от проекто-договора биха аргументирали евентуално възможностите за качествено 
изпълнение на поръчката, но не става ясно от тази информация колко всъщност и при какви 
условия експерти ще участват в изпълнението, а хипотезата за ползване на голям брой 
експерти би обосновала по-скоро по-висока цена за изпълнение на услугата. Наличието на 
офис на територията на град София и наличието на собствени автомобили, както и 
изпълнениетона други обекти в близост са недоказани от една страна обстоятелства, но дори 
приемането им с оглед седалището на дружество, не води до приемане на докаани 
обстоятелства обосноваващи по-ниското ценово предложение. Липсата на конкретна 
обоснованост, както и доказателства за това колко точно е предвидената за реализиране 
икономия от ползването на посочените автомобили, както и конкретното отражение на 
твърдяните благоприятни обстоятелства в предложената цена във връзка с липсата на 
конкретна ин формация за броя и заетостта на предложеният екип, заплащането, налична или 
наета техника за заснемане, офис оборудване, административни разходи и др. то Комисията 
счита, че не може да преме като налични и обсоноваващи предложената цена визираните от 
участника благоприятни обстоятелства за достатъчни да аргументират по-благоприятната 
цена за изпълнение на основание чл.72, ал.2 от ЗОП. Участникът твърди, че финансовите 
изчисления на офертата включват всички разходи по изпълнение на поръчката /часови ставки 
на специалистите с данъци, осигуровки и начисления за транспорт и други допълнителни 
разходи/, но предвид това, че същите не са представени не може да бъдат приети тези 
аргументи. Липсва представена разбивка на формираната цена, като липсва информация за 
конкретните ценообразуващи показатели за да може да се прецени дали същата е изготвена в 
съответствие с изискванията за изпълнение поставени от Възложителя или е в ущърб на 
изискванията към изпълнението на поръчката. Липсват конкретни данни за наличната 
техническа обзпеченост. От представената информация не е налице яснота по отношение на 
посочените обстоятелства, която да може, чрез допълнителна уточняваща информация да 
обоснове обективност на обстоятелства по чл,72, ал.2 от ЗОП обосноваващи предложената 
цена.

С оглед на излож еното на основание чл.72. ал.З, изп. последно от  ЗОП комисията не приема 
представената писмена обосновка за начина на образуване на ценовото предлож ение на ..Икар 
Консулт“ А Л  за Обособена позииия М  1, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 
средната стойност на предлож енията на останалите участниии и  предлага участникът за 
отстраняване от  участие в пооиедурата на основание чл.Ю7, т.3 от  ЗОП.

2. Участника Мултиплекс инженеринг ЕООД за Обособена позиция №1 е представил в срок 
подробна писмена обосновка с писмо с вх. № РМЛ17-ТД26-1332-[7]/29.09.2017 г. 14:16 ч. 
Съгласно чл. 72, ал. 3 от ЗОП получената обосновка се оцени по отношение на нейната пълнота и 
обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът, а 
именно:
Предложена е общо цена за изпълнение на поръчката от 16 378 лева /словом: шестнадесет хиляди 
триста седемдесет и осем лева/ без включен ДДС, от които:

за 144 СУ „Народни будители“- СУСП, жк,Младост 3, ул.“Бъднина“ №1, с РЗП 7 030 кв.м. - 10 
474 лв,- за ДГ №26 „Калина“, жк.Младост 1 зад бл.40, с РЗП 1 984 кв.м. - 2 984 лв.-за ДГ №70
„Пролет“, жк. Младост 3 ул.“Бъднина“ №3, с РЗП 1 920 кв.м. - 2 920 лв.
Предвижда се извършване на архитектурни заснемания, обследване и изготвяне на технически 
паспорти на съществуващи сгради в гр. София.Срокът за извършване на възложената работа е 40 
календарни дни (словом: четиридесет), считано от сключване на договор за възлагане на 
обществената поръчка. При така определения срок работата ще се извършва едновременно за 
училището и двете детски градини.
Сградите са с обща прогнозна РЗП от 12 934 кв.м.
При така предвидената РЗП, цената за изпълнение на поръчката за 1кв.м.РЗП е 1,26 лв. без ДДС (16 
378 лв.: 12 934 кв.м. = 1,26 лв.).

I. Печалба на “Мултиплекс инженеринг”ЕООД -10% - 1 637,80 лв.
II. Разходи - 14 740,20 лв. От тази сума се предвиждат следните разходи:
1, Получаване от Възложителя на всички документи, с които разполага и запознаване с
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тях.
Срок - 2 календарни дни.
2. При наличие на одобрен проект, екип предварително изчертава архитектурна подложка, 
необходима за нанасяне на констатациите от подробния оглед и заснемане на сградата. Върху тази 
подложка се отразяват всички изменения, които са направени във времето. Пълното архитектурно 
заснемане включва установяване на геометрични размери в план и по височина, разрези и фасади. 
Получава се информация за площи и обеми (застроена площ, разгъната застроена площ, застроен 
обем, полезен обем); височина (в метри и брой етажи - надземни, полуподземни и подземни); 
инсталационна и технологична осигуреност - сградни отклонения, сградни инсталации, съоръжения, 
системи за безопасност.
Срок - 3 календарни дни, тече след срока по т.1.
3. Приобектово заснемане /контролно архитектурно заснемане/ на сградите в гр.София - 
Ангажиран проектант-архитект и 3 чертожници.
Срок - 8 календарни дни, тече след срока по т.2.
Разходите ще бъдат следните:

Транспортни разходи - 3,38 лв. /дружеството разполага със собствен новозакупен икономичен 
автомобил Ситроен Берлинго 6+1/. Транспортните разходи са изчислени на база разстояние от 23 км 
отиване и връщане от нашия офис в гр.София, ул.»Люти брод»№3 до 144 СУ „Народни будители“- 
СУСП, гр.София, жк.Младост 3, ул “Бъднина“ №1 при среден разход на гориво 7л/100км. За 8 
календарни дни или 6 работни дни - 20,28 лв.

Транспортни разходи - 3,26 лв. /дружеството разполага със собствен новозакупен икономичен 
автомобил Ситроен Берлинго 6+1/. Транспортните разходи са изчислени на база разстояние от 22 км 
отиване и връщане от нашия офис в гр.София, ул.»Люти брод» 14:3 до ДГ №26 „Калина“, гр.София, 
жк.Младост 1 зад бл.40 при среден разход на гориво 7л/1 ООкм. За 4 календарни дни или 3 работни 
дни - 9,78 лв.

Транспортни разходи - 3,38 лв. /дружеството разполага със собствен новозакупен икономичен 
автомобил Ситроен Берлинго 6+1/. Транспортните разходи са изчислени на база разстояние от 23 км 
отиване и връщане от нашия офис в гр.София, ул.»Люти брод»М:3 до ДГ №70 „Пролет“, жк. Младост 
3 ул “Бъднина“ №3 при среден разход на гориво 7л/1 ООкм. За 4 календарни дни или 3 работни дни - 
10,14 лв.
Общо транспортни разходи - 40,20 лв.
4. В офиса им в София се извършва архитектурно изчертаване и изготвяне на подложка за 
специалностите по части „Конструкции“, „Електро“, „ВиК“, „ОВК“ и „Пожарна безопасност”. 
Ангажиран: архитект.
Срок -10 календарни дни, тече след срока по т.З
5. Извършване на конструктивно обследване на сградите:
видими пукнатини, деформации, провисвания, отклонения от геометричната форма на конструктивни 
елементи, обрушвания и др.

Установяване на състоянието на конструктивните елементи (материали, връзки, якостни 
характеристики) по безразрушителен метод от лаборатория с тарирани уреди.
Срок - 3 дни, тече след срока по т.4.
6. Извършване на външен оглед на място и установяване на фактическото състояние на 
инсталациите на обектите на проектантите по специалности „Електро”, „ВиК”, „ОВК” и и „Пожарна 
безопасност” - 4 човека.
Срок - 3 дни, тече след срока по т.4.
Разходите по т.5 и 6 ще бъдат следните:

Транспортни разходи - 3,38 лв. /дружеството разполага със
собствен новозакупен икономичен автомобил Ситроен Берлинго 6+1/. Транспортните разходи 

са изчислени на база разстояние от 23 км отиване и връщане от нашия офис в гр. София, ул.»Люти 
брод»М:3 до 144 СУ „Народни будители“- СУСП, гр.София, жк.Младост 3, ул “Бъднина“ №1 при 
среден разход на гориво 7л/100км.

Транспортни разходи - 3,26 лв. /дружеството разполага със
собствен новозакупен икономичен автомобил Ситроен Берлинго 6+1/. Транспортните 

разходи са изчислени на база разстояние от 22 км отиване и връщане от нашия офис в гр.София, 
ул.»Люти брод»№.3 до ДГ №26 „Калина“, гр.София, жк.Младост 1 зад бл.40 при среден разход на 
гориво 7л/1 ООкм.

Транспортни разходи - 3,3 8 лв. /дружеството разполага със
собствен новозакупен икономичен автомобил Ситроен Берлинго 6+1/. Транспортните разходи
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са изчислени на база разстояние от 23 км отиване и връщане от нашия офис в гр,София, ул.»Люти 
брод» 14:3 до ДГ №70 „Пролет“, жк. Младост 3 ул “Бъднина“ №3 при среден разход на гориво 
7л/100км.
Общо транспортни разходи - 10,02 лв.
7. Работа в офиса на проектанта - конструктор: обработка на конструктивните резултати и 
изготвяне на конструктивна експертиза на сградата. Със собствен конструкторски софтуер - TOWER 
5, моделираме конструкцията на сградата, натоварваме я с експлоатационните постоянни и временни 
товари и в комбинация с особените въздействия (земетръс) правим изчисления за доказване на 
съответствието с нормативните изисквания към момента на построяването. Експертизата ще съдържа 
информация за вида на строителната система, типа на конструкцията, носимоспособността, 
сеизмичната устойчивост, границите (степента) на пожароустойчивост (огнеустойчивост) и 
дълготрайността на строежа.
Срок - 8 календарни дни, тече след срока по т,5.
8. Измерват се физични фактори на работна среда - шум, микроклимат, осветеност и влажност в 
сградите.
Извършване на измервания и изготвяне на протоколи от резултатите от измерванията от 
акредитирана лаборатория за:

заземление на главното ел.табло, 
заземление на мълниезащита инсталация.

Извършва се от акредитирана лаборатория.
Срок - 6 дни, тече след срока по т.4.
Възнаграждение на лабораторията - 700 лв.
9. Работа в в офиса:

Изготвяне на доклади /протоколи/ от инженер „Пожарна безопасност” за установените 
съответствия /несъответствия/ и даване на предписания и мерки за отстраняване на евентуално 
констатираните нарушения, съгласно изискванията на Наредба N:h-1971. Обследване на 
възможността за изготвяне на сертификат за съответствие с нормите и изискванията за пожарна 
безопасност.
Срок - 8 календарни дни, тече след срока по т,6.

Съставяне на доклади за резултатите от обследването от проектантите по специалности 
„Електро”, „ВиК”, „ОВК”.

Изготвяне на технически паспорти на сградите.
Срок -14 календарни дни, тече след срока по т.6.
10. Предаване на извършената работа на възложителя.
Срок - в последния ден.

Транспортни разходи - 3,38 лв. /дружеството разполага със собствен новозакупен икономичен 
автомобил Ситроен Берлинго 6+1/, Транспортните разходи са изчислени на база разстояние от 23 км 
отиване и връщане от нашия офис в гр.София, ул.»Люти брод» 14:3 до СО, р-н „Младост”, гр.София, 
ул. „Св. Преображение” №1 при среден разход на гориво 7л/100км,
11. Възнаграждение на екипа, назначен за извършване на обследване и изготвяне на технически 
паспорти на сградите - 6 900 лв. От тях за инженери „Електро”, „ВиК” и„Пожарна безопасност”- по 2 
000 лв. на човек; за Технически контрол по част "Конструкции" - 900 лв.
11.1. Разходи за ДОО, ДЗПО и 30 за наша сметка - 14,70 % върху изплатените възнаграждения - 1 
014,30 лв.
12. Възнаграждение на служителите, назначени с месечно възнаграждение:
12.1. Възнаграждение на арх.Снежанка Илиева Танушева - архитект и ръководител на екипа с 
месечно възнаграждение 316 лв. Предвидени за работа 40 календарни дни или 30 работни дни. 
Възнаграждение за 30 рботни дни - 430,80 лв.
12.2. Възнаграждение на инж.Иван Младенов Кръстев - Конструктор с месечно възнаграждение 
455 лв. Предвидени за работа за 27 календарни дни или 20 работни дни. Възнаграждение за 20 
работни дни - 413,60 лв.
12.3. инж.Антоанета Тошкова Попова - Инженер ОВК е месечно възнаграждение 316 лв. 
Предвидени за работа 27 календаррни дни или 20 работни дни. Възнаграждение за 20 рботни дни - 
287,20 лв.
12.4. Възнаграждение на 3 бр. чертожници, от които 2-ма с месечно възнаграждение 473 лв. и 1 е 
месечно възнаграждение 508 лв. Предвидени за работа за 23 календарни дни или 17 работни дни. 
Възнаграждение за 17 работни дни; за първите двама чертожници - по 365,50 лв. на човек, за 3-тия 
чертожник - 392,53 лв. Общо възнаграждение на всички чертожници - 1 123,53 лв.
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12.4, Разходи за ДОО, ДЗПО и 30 за наша сметка - 17,90 % върху изплатените възнаграждения - 
403,67 лв.
13. Административно-управленски разходи -1 413,50 лв. - тук се включва и наем на плотер, който 
е 50 лв, месечно.
14, Непредвидени разходи - 2 000 лв.
Предложените от “Мултиплекс инженеринг”ЕООД цени произтичат от следните обективни 
обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП:
1. Оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка

Главният инженер на дружеството - инж.Иван Младенов Кръстев, който ще е Конструктор 
при изпълнение на поръчката, е бивш дългогодишен генерален директор и главен инженер в 
„Стройрайон”, „Строително промишлено предприятие”, ДСО „Гражданско строителство” и „СМК” в 
Монтана и пряко е участвал в проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на 
различни типове сгради. Неговият огромен опит в проектирането и изграждането на сгради е от 
решаващо значение за познаването на всички характерни особености на типа сгради, на които ще се 
извършва обследване и изготвяне на технически паспорти. Това им дава предимство и ги прави 
безспорно конкурентни пред останалите участници в поръчките. Допълнително прилагаме 
Референция на инж.Иван Кръстев от Българската строителна камара и списък на проектирани и 
изградени обекти от инж.Иван Кръстев.

Предложеният Инженер по „Пожарна техника и безопасност” - инж.Ангел Милчов Ангелов 
има 24г. опит в СДВР като Старши инспектор Държавен противопожарен надзор. След това същият 
работи повече по Юг. в екипа на “Мултиплекс инженеринг”ЕООД като експерт със задължения: 
изготвяне на доклади за оценка на съответствие на инвестиционни проекти и/или упражняване на 
строителен надзор, извършване на обследвания и изготвяне на технически паспорти по част 
„Пожарна и аварийна безопасност”. Неговият опит в тази сфера и познаването не само на 
теоретичните, но и практическите изисквания към противопожарния контрол е от значение за 
качественото извършване на възложената му работа.

Всички предложени експерти от екипа притежават удостоверения за пълна проектантска 
правоспособност по своята част. Техният опит като проектанти и упражняващи авторски надзор на 
проектираните от тях обекти е от голямо значение при извършване на обследвания и изготвяне на 
технически паспорти на съществуващи сгради.Опитът на членовете на екипа е доказателство за 
възможностите на участника да извършва качествено възложената му работа. Размерът на 
възнагражденията, които “Мултиплекс инженеринг”ЕООД заплаща на екипа, е въпрос на договорка 
между него и отделните експерти. Възнагражденията на екипа съставляват основната част от 
разходите при извършване на архитектурни заснемания, обследвания и изготвяне на технически 
паспорти на съществуващи сгради. Дори и “Мултиплекс инженеринг”ЕООД да заплаща по-ниски 
възнаграждения на екипа си, това не се отразява на качеството на извършваната работа, видно и от 
приложените към настоящата обосновка множество удостоверения за добро изпълнение от доволни 
възложители.
2. Техническо решение- Дружеството разполага с богат обем от предходни разработки /вече са 
изпълнени еднакви услуги към училища, детски градини, сграда на Министерски съвет, 
НОИ-Хасково, НОИ-Перник, НОИ-Варна, НОИ-Ловеч, ПБЗН - Ботевград, Севлиево, Крумовград/, 
община Берковица, което допълнително позволява намаляването на разходите за възнаграждение на 
екипа, изпълняващ поръчката.
“Мултиплекс инженеринг”ЕООД до момента е извършил обследвания за установяване на 
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ 
и изготвило технически паспорти на следните многофамилни жилищни сгради: 7 бр. на територията 
на гр.Златоград, 9 бр. в гр.Велико Търново, 4 бр. в гр.Кубрат, 2 бр. в гр.Каспичан, 2 бр. в гр.Павел 
баня, 2 бр. в гр.Севлиево, 3 бр. в гр.Враца, 1 бр. в гр.Белослав, 5 бр. в гр.Троян, 4 бр. в гр.Перник, 23 
бр. в гр.Хасково, 4 бр. в гр.Свищов, 12 бр. в гр.Ботевград, 4 бр. в гр.Раднево и др. Общата РЗП на тези 
сгради е над 400 000 кв.м.Представят удостоверения за добро изпълнение, от които е видно, че всички 
цени, на които са изпълнени са аналогични на предложената цена за изпълнение на настоящата 
обществена поръчка.Така например, видно от представените удостоверения за добро изпълнение, 
“Мултиплекс инженеринг”ЕООД е изпълнил сходни услуги, както следва:* За ПГ”Иван
Хаджиенов” - Казанлък с обща разгъната застроена площ РЗП -11 756 кв.м цената е 12 200 лв или 1,03 
лв./кв.м. РЗП .* За ОДЗ”Щастливо детство” - Севлиево с РЗП 2 198,69 кв.м цената е 2 424,04 лв.
или 1,10 лв./кв.м. РЗП /в тази цена е включено и енергийно обследване/* За ЦДГ”Синчец” 
гр.Павел баня с разгъната застроена площ 2 536,70 кв.м цената е 4 752 лв. или 1,87 лв./кв,м. РЗП /в 
тази цена е включено и енергийно обследване/* За сградата на Национална търговско-банкова
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гимназия - София с разгъната застроена площ 7 575 кв.м цената е 7 800 лв, или 1,02 лвУкв.м. 
РЗП.Видно от прилаганите удостоверения за добро изпълнение, дружеството извършва същите 
дейности като предмета на настоящата поръчка на аналогична или по-ниска цена. Наличието на 
множество такива удостоверения показва, че възложителите са доволни от извършената работа и че 
„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ4 ЕООД може да извършва възложената му работа качествено и в 
срок на тези цени.
3. Икономичност при изпълнение на обществената поръчка

Разходите за възнаграждение на екипа са минимизирани, тъй като седалището на 
“Мултиплекс инженеринг”ЕООД е в гр.София, където са и обектите, предмет на поръчката. По тази 
причина не се предвиждат разходи за хотелско настаняване и командировъчни разходи, а разходите за 
транспорт са минимални,- “Мултиплекс инженеринг”ЕО0 Д разполага със собствено транспортно
средство, нов Ситроен Берлинго /6+1/ с изключително нисък разход на гориво, което позволява 
минимизиране на разходите за транспорт.- “Мултиплекс инженеринг”ЕООД има собствени уреди 
за безразрушително обследване на конструкции на сгради, което позволява допълнително намаляване 
на разходите за конструктивни обследвания, тъй като не се заплаща наемна цена за уредите. - 

“Мултиплекс инженеринг”ЕООД притежава собствен лицензиран софтуер за триизмерно 
конструктивно моделиране TOWER 7 и ArmCad, както и AutoCad, което му позволява скоростно и 
ефективно изготвяне на проекти.-“Мултиплекс инженеринг’*ЕООД притежава съвременен оборудван 
офис с компютри, принтери, мултифункционална копирна машина Коника Минолта, включително и 
цветен лазерен принтер, на който икономично се разпечатват цветно енергийните сертификати.- 

“Мултиплекс инженеринг”ЕООД разполага с плотер, собственост на „Тераконсулт”ЕООД - 
свързано лице, чийто едноличен собственик на капитала е едноличен собственик на капитала и на 
„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ4 ЕООД. Това позволява значително намаляване на разходите за 
плотиране на изготвените чертежи,- .Мултиплекс инженеринг” ЕООД има разработена и внедрена 
интегрирана система за управление на качеството EN ISO 9001:2008. Цялата им дейност е 
унифицирана, като се поддържа процес на непрекъснато подобряване на ефикасността на системата 
за управление на качеството, който е свързан с резултатите от одити, коригиращи и превантивни 
действия, анализ на данни и провеждани прегледи от ръководството. Това допълнително води до 
намаляване на разходите за извършване на дейността и на документооборота.- “Мултиплекс 
инженеринг”ЕООД притежава Сертификат ISO 14001:2004 за управление на околната 
среда.Наличието на изброените сертификати също е доказателство, че дружеството може да 
извършва качествено възложената му работа,- Заложената в оферираните цени минимална 
печалба е свързана с неблагоприятната икономическа обстановка в страната, желанието ни да 
осигурим по- добра натовареност на квалифицирания си персонал с цел да го задържим, която 
мотивира мениджмънта на “Мултиплекс инженеринт”ЕООД да вземе решение още от началото на 
2011 г, при формирането на цените да работи с такава минимална печалба, с цел да подобри 
конкурентноспособността не само при участие в процедури по ЗОП, но и във всички пазарни 
взаимоотношения.- В “Мултиплекс инженеринг’ЕО О Д е създадена оптимална организация, която 
позволява свеждане на административните-управленските разходи до минимум.
Изложените по-горе обективни технически и икономически условия в дейността на “Мултиплекс 
инженеринг”ЕООД са предпоставка за предложената цена и за успеха им в сферата на извършване на 
дейността им.
Приложени доказателства: 1.Удостоверения за добро изпълнение - 45 бр.;2 .Свидетелство за 
регистрация на автомобил Ситроен Берлинго;3.Сертификат за управление на качеството EN ISO 
9001:2008, издаден от „Ай Кю Серт” - Орган се сертификация на системи за управление, акредитация 
от ИА”БСА, на „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ4 ЕООД.4.Сертификат ISO 14001:2004 N: 
1661-Е/2016 за управление на околната среда, издаден от „Ай Кю Серт” - Орган се сертификация на 
системи за управление, акредитация от ИА”БСА, на „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ 
ЕООД;5. Лицензи на софтуер за триизмерно конструктивно моделиране TOWER 5, AutoCad и ArmCad 
- 3 бр.;6.Предавателно-приемателен протокол и фактура за закупуване на уреди за за извършване на 
конструктивно обследване на сгради по безразрушителен метод;7. Предавателно-приемателен 
протокол и фактура за закупуване на компютри.;8.Фактура за закупуване на мултифункционална 
копирна машина Коника Минолта;9.Предавателно-приемателен протокол и фактура за закупуване на 
цветен лазерен принтер.; Ю.Фактура за закупуване на мултифункционална цветна копирна 
машина;! 1. Фактури за закупуване на електронни рулетки.; 12.Фактура за закупуване на плотер,; 
13.Рамков договор за наем, сключен с „Тераконсулт”ЕООД.;14.Удостоверение за актуално състояние 
на „Терахонсулт”ЕООД.; 15.Предавателно-приемателен протокол и гаранционна карта на 
измервателна апаратура за извършване на енергийни обследвания на сгради. ;16.Удостоверение за
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ГТГТП per.N:03113 на КАБ, заверено за 2017г. на арх. Снежанка Илиева Танушева; 17.Удостоверение за 
ППП per.N: 06145 на инж.Ваня Георгиева Туртанска от КИИП, заверено за 2017г.; 18.Удостоверение 
за ППП per.N: 08196 на инж.Стефанка Наумова Иванова от КИИП, заверено за
2017г.;19.Удостоверение за ППП с per.N:02020 на КИИП, заверено за 2017г. на инж. Антоанета 
Тошкова Попова;20. Удостоверение за ППП per.N:01993 на инж. Кънчо Стойков Паскалев от КИИП, 
заверено за 2017г,;21 .Удостоверение за Технически контрол по част „Конструктивна” per.N:00535 на 
инж.Кънчо Стойков Паскалев от КИИП, заверено за 2017г,;22.Удостоверение за професионална 
квалификация N:EC 694/27.07.201 Or, на ТУ-София на инж.Кънчо Стойков Паскалев;23.Диплома на 
инж.Ангел Ангелов;24,Справка за трудов стаж на инж. Ангел Ангелов;25.Характеристика на 
инж.Ангел Ангелов.;26.Удостоверение за ППП per.N:06002 на инж.Иван Кръстев от КИИП, заверено 
за 2017г.;27.Удостоверение за Технически контрол по част „Конструктивна” per.N:00430 на инж.Иван 
Кръстев от КИИП, заверено за 2017г.;28.Удостоверение N.080/26.04.2016г. за Координатор по 
безопасност и здраве в строителството, издадено от Център за професионално обучение 
,Александра”, гр.София на инж.Иван Кръстев;29.Сертификат N: 1723/29.02.2016г. за завършен курс за 
Управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали, издаден от 
КИИП на инж.Иван Кръстев;30. Референция на инж.Иван Кръстев от Българската строителна 
камара.;31.Списък на проектирани и изградени обекти от инж.Иван Кръстев.З2.Професионална 
автобиография на инж.Иван Кръстев.;33. Справка за назначените лица по трудов договор в 
„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ* ЕООД.

Мотиви:
След обстоен анализ на представената обосновка от Комисията на основание чл. 72, ал, 3 от ЗОП 
приема подробната писмена обосновка за начина на образуване на предложената от Мултиплекс 
инженеринг ЕООД цена, поради наличие на доказани обективни обстоятелства по чл.72, ал.2 от ЗОП, 
както следва:
Икономически особености на производствения процес на предоставяните услуги, от анализа на 

представената обосновка подплътен с доказателства за начина на образуване на ценовото 
предложение е видно, че участникът е предвидил изпълнение на обществената поръчка съобразно 
поставените условия за изпълнение обявени от Възложителя от предвидените човекочасове за 
експертите от екипа за изпълнение е видно, че е осигурено достатъчни присъствие на екипа, 
предвидени са средства за екипа за изпълнение на дейностите от предета на поръчката, същите са при 
спазване на нормативните стандарти за заплащане на труда, предвидени са средства за всички 
придружаващи изпълнението разходи, включително достатъчно средства за непредвидени разходи и 
административни разходи. От представените доказателства е видно, че участникът е предвидил 
необходимата техническа обезпеченост за изпълнение на дейностите, човешки ресурси и 
необходимите за това средства, като от предсгвената информация се обосновава направеното ценово 
предложение, като обективно и некомпрометиращо качеството на изпълнение. Видно от 
представените доказателства за участника са налице обективни обстоятелства за предложеното 
ценово предложение, което е с повече от 20% по -благоприятно от средната стойност на останалите 
участници, комисията приема за доказано приетото техническо решение за ползване на разработени 
проекти на документи на за извършени предходни идентични дейности при сходни обекти, като 
обстоятелство намаляващо разходите и времето на еккипа, приема посочените обстоятелства на 
икономичност на база собствени офиси и техническа обезпеченост и автомобилен парк на 
тариторията на град София, като доказани и имащи отражение върху цената видно от представената 
информация и доказателства. Видно от представената информация за ценообразуването с посочени 
всички елементи за формирането на ценовото предложение е, че са включени всички присъщи 
разходи, като същите са реални и обективни и при условията на собствен офис и оборудване 
обосновават по-благоприятното предложение на участника.

Комисията приема представената писмена обосновка и допуска участник Мултиплекс 
инженеринг ЕООД за Обособена позиция № 1 до класиране.

3. Участника Билдконсулт БГ ЕООД за Обособена позиция № 2 е представил в срок подробна 
писмена обосновка с писмо свх. № РМ Л17-ТД26-1332-[8]/29.09.2017 г. 14:21 ч. Съгласно чл. 72, 
ал. 3 от ЗОП получената обосновка се оцени по отношение на нейната пълнота и обективност относно 
обстоятелствата по чл.72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът, а именно:
Изготвената обосновка е в съответствие с разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП и представя коментар 
относно наличието на обективни обстоятелства свързани със:



1. Икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на 
строителния метод;
При изготвянето на цената са се стремили да постигнат баланс между фактора за икономичност при 
изпълнение на обществената поръчка и осигуряване на качество при изпълнение на услугата. 
Последното считат, че са постигнали като използват трима ключови експерти, с висока 
квалификация, съобразено със законовите изисквания за този вид дейност както и предвиден 
финансов ресурс за използване на допълнителни експерти в техническа помощ на екипа. Безусловно 
икономическата ситуация в страната е стимул за оптимизиране на цените и запазване на добрите 
специалисти във фирмата. Продуктът, който „произвеждат”, е инженерна услуга. Тя не налага 
закупуване и внедряване на материали и др. подобни, а е свързана единствено с използването на 
професионалните знания, умения и капацитет на експертите, т.е. това са обективните фактори, които 
поддържат конкуренцията между Консултантите. Колкото повече знаеш и можеш, толкова степента 
на ефективност на изпълнение на услугата се подобрява!
2. Икономичност при изпълнение на обществената поръчка,.
При изготвянето на Офертната цена определено са се ръководили от фактора за икономичност при 
изпълнение на обществената поръчка, но същевременно са обезпечили качественото изпълнение на 
услугата с осигуряване на трима ключови експерти и техническа помощ от сътрудници. Плана въз 
основа на които са разработили финансова оферта е както следва:а)Продължителност за изпълнение 
на услугата 30 работни дни(40 календарни дни), съгласно приложен в офертата план-графикЬ) 

Екипът от трима специалисти и технически сътрудници е от гр. София и ползва градски 
транспорт;с) Няма разходи за командировъчни и нощувки
В предложената офертна цена за извършване на „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО И 
ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СТРУКТУРА НА CO Р-Н 
„МЛАДОСТ” по обособена позиция №2 „АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ НА 
ОБЕКТ: 145 ОУ„Симеон Радев“ /две сгради/, жк. Младост -1 А, ул. „Ресен“ №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 бл. 375 и ПРОВЕРКА НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ.50 ОТ 
ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: 2броя водогрейни котли в 82 ОУ ,Дасил 
Априлов“, кв Горубляне “ в размер на 3790,00 лв. без ДДС -са включени всички разходи за 
възнаграждения на експертите от екипа, транспорт,, консумативи, осигуровки, риск и печалба. 
Структурата на Ценовата оферта е показана в Таблица 2.
1.1.1. Разходи за труд на експертите
Правните взаимоотношения между дружеството и експертите са решени чрез рамкови граждански 
договори като за всеки конкретен случай се прилага конкретно договаряне. При изготвяне на ценово 
предложение за дадена услуга, участие взимат всички експерти включени в екипа. За целта се 
сключват предварителни граждански договори, където се договаря цена и други необходими условия 
при изпълнение на задълженията на всеки един експерт. За настоящата обществена поръчка цената на 
труда е представена в Колона № 3 от Таблица 1. Тя е на обща стойност 2520,00лева, Като 
доказателство прилагат към настоящата обосновка копия от предварителните граждански договори 
на екипа. В Колона № 4 е отразен разхода на Работодателя за дължими данъци и с включени разходи 
за осигуровки дължими от него в общ размер от 451,08 лева. Същите са изчислени като процент към 
възнаграждението на екипа, съгласно стандартна счетоводна практика.
1.1.2. Разходи за нощувки на експертите
В Колона № 6 са означени разходи за нощувка.
Разходите за нощувка са О.ООлева т.к. екипът е от гр. София,
1.1.3. Разходи за командировъчни
В Колона Хе 7 са отразени разходите за командировъчни.
Разходите за командировъчни са О.ООлева т.к, екипът е от гр. София.
1.1.4. Разходи за транспорт
Предвидено е да се използва градски транспорт като необходимите разходи са отразени в колона №8.
1.1.5. Други логистични разходи
В Колона Хе 9 са отразени разходите за логистична подкрепа.
В условията на собствена техника, са предвидени минимални допълнителни средства за логистични 
разходи - телефони, офис техника и консумативи, отпечатване и т.н., присъщи на едно обследване на 
сграда.
Дружеството разполага със собствени принтери, копирни машини необходими за разпечатване и 
размножаване на докладите след приключване на обследването.
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Предвидената сума е 400.00 лева и е определена на база на опита при изпълнение на услуги със същия 
предмет на дейност.
1.1.6. Допълнителни разходи за застраховки
В Колона № 11 са отразени предвидените допълнителни разходи като 1 % от преките разходи за 
задължителни застраховки, лихви, такси за обслужване и др.
1.1.7. Разходи, свързани със степента на риск
В условията на внедрена вътрешна система за управление на качеството на дружеството, са 
предвидени допълнителни разходи за оценка на риска, идентификация и анализ на опасностите, които 
трябва или да бъдат елиминирани или да се предприемат всички разумни действия за намаляване 
нивото на риска. В Колона № 13 са отразени разходите за степента на риска, които са калкулирани 
като 1% от преките разходи на Работодателя.
1.1.8. Печалба
В Колона № 16 е отразена предвидената печалба при извършване на обследването на сградата. 
Средната печалба е в размер на 7%, което считаме, че е напълно в приемливи за страната параметри. 
Предвидените разходи за логистика, транспортни, банкови такси и застраховки, са също в рамките на 
средните за страната.
Очевидно, средствата така както са планирани в размер на 3790,00лева без ДДС са напълно 
достатъчни и покриват всички групи разходи. Предвидените средства за резерв/печалба при добро 
управление на ресурсите формират една разумна печалба на дружеството.
2. Избрани технически решения или наличие на изключително благоприятни условия за участника 
Техническо решение
Предметът на обществената поръчка не е свързан с иновативно техническо решение, а е реализация 
на обследване на сграда за енергийна ефективност, където стриктно се спазват условията и реда, 
определен от Наредба №Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, 
сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради и се ползват натрупаните 
професионалните знания, умения и капацитет на експертите за установяване на действителните 
х ар актерисктики.
От тяхна гледна точка считат, че са налице действително благоприятни обстоятелства, които им дават 
възможност да предложат на Възложителя такава оферта, а именно:
• Разполагате високо квалифицирани специалисти изключително добре познаващи 
нормативната уредба, със значителен опит в обследване на сгради за енергийна ефективност, 
обстоятелства които ще гарантират качествено, своевременно и ефективно изпълнение на услугата;
• Разполагат със собствено оборудване за изпълнение на поръчката като компютърни 
конфигурации, софтуер, офис оборудване, както и необходимите лицензи за тях;
• разполагат със собствени инструменти- устройства, апарати, уреди, консумативи и материали 
и т.н, за провеждането на замерванията и изследванията за формиране на експертно становище и 
изготвяне на компетентно заключение,
От горното е видно, че няма да са необходими капиталови разходи за офис оборудване и техника, 
което практически свежда до минимум разходите на екипите за мобилизация при обследване.
3.Оригинално решение за изпълнение на поръчката
Задълженията на екипа за извършване на обследване на сгради за енергийна ефективност са залегнали 
в Закона за енергийна ефективност и Наредба №Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г, за обследване за енергийна 
ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, където са описани 
обстойно. Екипът извършващ обследването е задължен освен тях да спазва и изискванията на 
Регламентите на ЕС и всички действащи в страната закони и нормативни актове свързани с 
обследване на сгради за енергийна ефективност.
Ето защо, считат, че за тях като Екип за извършване на обследване на сгради за енергийна 
ефективност е недопустимо прилагането на оригинално решение, а е необходимо стриктното 
спазване на нормативните уредби. Услугата, която предлагат, няма иновативен характер по смисъла 
на ЗОП.
4. Спазване на задълженията по чл. 115 от ЗОП
Участникът “Билдконсулт БГ" ЕООД, при изпълнение на договорите за обществени поръчки спазва 
всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 
екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10. Към офертата са приложени 
декларации свързани с чл.115 от ЗОП, които гарантират изпълнение на задълженията.3а всички 
експерти и технически сътрудници са спазени изискванията на социалното и трудовото право, Видно 
от приложения план график, максималното необходимото време за изпълнение на възложените
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задачи на ключов експерт е 22 работни дни. Видно от приложената таблица № 2 към настоящата 
обосновка, минималното заплащане за извършване на услугата от ключов експерт е повече от 
минималното заплащане за страната на експерт с магистърска степен, което към настоящия момент е 
631 .ООлева за един работен месец.
5. Получаване на държавна помощ 
Не използват държавна помощ.
В заключение считат, че предложената Офертна цена от 3790,00лв, без ДДС е напълно достатъчна за 
извършване на предмета на услугата. Считат също, че при настоящите икономически условия в 
страната, всяка по-висока цена е разточителна и същевременно не допринася за качеството на 
услугата.
Приложени доказателства:
) .Таблица 2-структура на цената
2.3аверени копия на предварителни граждански договори - 7броя;
Мотиви:
След обстоен анализ на представената обосновка от Комисията на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП 
приема подробната писмена обосновка за начина на образуване на предложената от Билдконсулт БГ 
ЕООД цена за Обособена позиция №2, поради наличие на доказани обективни обстоятелства по чл.72, 
ал.2 от ЗОП, както следва:
Икономически особености на производствения процес на предоставяните услуги, от анализа на 
представената обосновка подплътен с доказателства за начина на образуване на ценовото 
предложение е видно, че участникът е предвидил изпълнение на обществената поръчка съобразно 
поставените условия за изпълнение обявени от Възложителя от предвидените човекочасове за 
експертите от екипа за изпълнение е видно, че е осигурено достатъчни присъствие на екипа, 
предвидени са средства за екипа за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, същите са 
при спазване на нормативните стандарти за заплащане на труда, предвидени са средства за всички 
придружаващи изпълнението разходи, включително достатъчно средства за непредвидени разходи и 
административни разходи. От представените доказателства е видно, че участникът е предвидил 
необходимата техническа обезпеченост за изпълнение на дейностите, човешки ресурси и 
необходимите за това средства, като от предствената информация се обосновава направеното ценово 
предложение, като обективно и некомпрометиращо качеството на изпълнение. Видно от 
представените доказателства за участника са налице обективни обстоятелства за предложеното 
ценово предложение, което е с повече от 20% по -благоприятно от средната стойност на останалите 
участници, комисията приема за доказано приетото техническо решение за ползване на разработени 
проекти на документи на база посочените обстоятелства на икономичност на база собствени офиси и 
техническа обезпеченост и автомобилен парк на тариторията на град София, като доказани и имащи 
отражение върху цената видно от представената информация. Видно от представената информация за 
ценообразуването с посочени всички елементи за формирането на ценовото предложение е, че са 
включени всички присъщи разходи, като същите са реални и обективни.

Комисията приема представената писмена обосновка и допуска участник Билдконсулт БГ 
ЕООД цена за Обособена позиция №2 до класиране.

4. Участника „Богоев консулт“ЕООД за Обособена позиция №1 е представил в срок подробна 
писмена обосновка с писмо с вх. № РМ Л17-ТД26-1332-[9]/29.09.2017 г. 14:25 ч. Съгласно чл. 72, 
ал. 3 от ЗОП получената обосновка се оцени по отношение на нейната пълнота и обективност относно 
обстоятелствата по чл.72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът, а именно:

Ценовото предложение на „Богоев консулт“ЕООД е съобразено с всички изисквания на Възложителя 
и цените са формирани, като са взети под внимание основните разходи за възнаграждение на екипа, 
административно управленски разходи, транспортни разходи, командировъчни, непредвидени 
разходи и минимална печалба.
При изпълнение на поръчката „Богоев Консулт” ЕООД ще използва екип от технически лица с пълна 
проектантска правоспособност и удостоверения от КИИП и КАЕ за извършване на архитектурно 
заснемане и за обследване на сградите и изготвяне на становища по част ,“Архитектура“, 
„Конструктивна“, „Електрическа”, „ВиК”, „ОВК”, „Пожарна безопасност”, в съответствие с 
изискванията за достъпна среда и Защита от шум и опазване на околната среда.
Определени са дейностите, сроковете и очакваните резултати от всеки един експерт, а именно:

Проектант с пълна проектантска правоспособност, издадена от КАБ, със специалност



„Архитектура” ще извърши архитектурно заснемане и изготвяне на становище по част архитектурна 
и достъпна среда;
- ' Проектант е пълна проектантска правоспособност, издадена от КИИП ще извърши 
конструктивно обследване на сградите ще изготви Доклад от конструктивното обследване на 
сградите и предписване на мерки за укрепване на сградите;

Проектант с пълна проектантска правоспособност, издадена от КИИП ще извърши заснемане 
на ВиК инсталаците в сградите и изготви становище за състоянието на вътрешни инсталации и 
шюшадкова канализация;

Проектант с пълна проектантска правоспособност, издадена от КИИП ще извърши заснемане 
на ел. инсталациите в сградите и изготви на становище за актуалното им състояние;

Проектант с пълна проектантска правоспособност, издадена от КИИП ще извърши заснемане 
на ОВК инсталациите в сградите и изготви становище за актуалното състояние на ОВК инсталациите;

Проектант с пълна проектантска правоспособност, издадена от КИИП ще извърши оглед и 
обследване на сградите и изготви становище, относно актуалното състояние в част Пожарна 
безопасност;

Проектант с пълна проектантска правоспособност за Технически контрол по част 
„Конструктивна”, издадено от КИИП ще изготви на обобщен доклад от извършено обследване, 
съгласно чл.169, ал.1 - 3 ЗУТ, на база изготвените становища и доклади от проектантите и ще състави 
на технически паспорти на сградите.
С всеки един от експертите-проектанти е сключен индивидуален договор за изработване на 
становища и доклади, определено е мястото и обектите, предмет на поръчката. Във всеки 
индивидуален договор за вписани задълженият на всеки един проектант, определен е индивидуалният 
срок за изпълнение. Сумите, определени като цена за изготвяне на индивидуалните части, включва 
всички разходи за качественото изпълнение на задачата - хонорар, транспортни и командировъчни 
разходи и т.н.
Наличието на собствена мрежова структура за интернет комуникация, базирана на технологията 
CLOUD и собствен лицензиран софтуер “ONE - SITE SURVEY 2014 Professional” позволяват 
едновременната работа на специалистите върху един и същ файл. Внедреният софтуерен продукт, 
който представлява интегрирана система от преносимо PC и лазерна ролетка BOSH Professional 
GLM50C посредством. Наличието на интегрирана система позволява заснемане, въвеждане 
едновременно компютърно изчергаване в реално време на сградата, което от своя страна намалява 
чувствително цената на услугата.
Богоев консулт“ ЕООД, притежава необходимите технически средства за осъществяване на 
техническо обследване на сградите, като е представена таблица с наличното техническо оборудване. 
Дружеството разполага със собствен, оборудван с отлична техника офис, което също спестява 
средства от страна на консумативи 
Икономическа концепция за определяне на цената :
Извършване на архитектурно заснемане, обследване за установяване на технически 
характеристики и изготвяне на технически паспорти:
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Вид работа
Единична 
цена за M2

Стойност в лв. 
без ДДС

Архитектурно заснемане и изготвяне на становище по част архитектурна 
и достъпна среда. Дейности, които ще се извършват от Архитекта 0,32 3498,89

Конструктивно обследване на сградите. Дейности, които ще извърши 
Строителният инженер 0,35 3826,9

Заснемане на ел. инсталациите в сградите и изготвяне на становище за 
актуалното им състояние - Дейности, които ще извърши Електроинженер 0,18 1968,12

Заснемане на ОВК инсталациите в сградите и изготвяне на становище за 
актуалното състояние на ОВК инсталациите - Дейности, които ще 
извърши инженер ОВК

0,11 1202,74

Заснемане на ВиК инсталаците в сградите и изготвяне на становище за 
състоянието на вътрешни инсталации и площадкова канализация - 
Дейности, които ще извърши инженер ВиК 0,13 1421,42

Обследване на сградите и изготвяне на становище, относно актуалното 
състояние в част Пожарна безопасност - Дейности, които ще извърши 
инженер ПБ

0,1 1093,4

Изготвяне на обобщен доклад от извършено обследване, съгласно чл.
169, ал. 1 - 3 ЗУТ, на база изготвените становища и доклади от 
проектантите. Съставяне на технически паспорти на сградите - 
Дейности, които ще извърши Строителен инженер - Технически контрол 
по част „Конструктивна“ 0,13 1421,42

Общо разходи за експертите: 10934

Разходи за транспорт, във връзка с изпълнението на дейностите: 150

Предвидени са и разходи за канцеларски материали, разходи за 
служебни телефони, наем на офис и суми за ел. енергия, както и 
разходи за консумативи за техническите средства за измерване ( 
лазерни ролетки и т.н.): 43,53
Непредвидени разходи 4%: 642,92
Печалба 5%: 803,65
Обща стойност за извършване на Обследване за установяване на 
техническите характеристики и изготвяне на технически 
паспопти 12574,10
Обща стойност за извършване на архитектурно заснемане, 
обследване за установяване на технически характеристики и 
изготвяне на технически паспорти 16072,99

Приложени доказателства: Проформа фактура и платежно нареждане за лицензиран софтуер 
Мотиви:
След обстоен анализ на представената обосновка от Комисията на основание чл. 72, ал, 3 от ЗОП 
приема подробната писмена обосновка за начина на образуване на предложената от „Богоев

46-



консулт“ЕООД за Обособена позиция №1, поради наличие на доказани обективни обстоятелства по 
чл.72, ал.2 от ЗОП, както следва:
Икономически особености на производствения процес на предоставяните услуги, от анализа на 

представената обосновка подплътен с доказателства за начина на образуване на ценовото 
предложение, чрез разбивка на ценообразуващите елементи е видно, че участникът е предвидил 
изпълнение на обществената поръчка. Предвидени са средства за екипа за изпълнение на дейностите 
от предмета на поръчката, същите са при спазване на нормативните стандарти за заплащане на труда, 
предвидени са средства за всички придружаващи изпълнението разходи, включително достатъчно 
средства за непредвидени разходи и административни разходи. От представените доказателства е 
видно, че участникът е предвидил необходимата техническа обезпеченост за изпълнение на 
дейностите, човешки ресурси и необходимите за това средства, като от предствената информация се 
обосновава направеното ценово предложение, като обективно и некомпрометиращо качеството на 
изпълнение. Видно от представените доказателства за участника са налице обективни обстоятелства 
за предложеното ценово предложение, което е с повече от 20% по -благоприятно от средната стойност 
на останалите участници, комисията приема за доказано приетото техническо решение за ползване 
на разработени проекти на документи на база посочените обстоятелства на икономичност на база 
собствени офиси и техническа обезпеченост и автомобилен парк на тариторията на град София, като 
доказани и имащи отражение върху цената видно от представената информация. Видно от 
представената информация за ценообразуването с посочени всички елементи за формирането на 
ценовото предложение е, че са включени всички присъщи разходи, като същите са реални и 
обективни.

Комисията приема представената писмена обосновка и допуска участник „Богоев 
консулт“ЕООД за Обособена позиция №1 цена до класиране.

4. На 11.10.2017 г, в закрито заседание Комисията продължи своята работа, като на основание 
чл.58, ал.1 от ГТПЗОП и в съответствие с предварително обявеното от Възложителя, Комисията 
извърши следното класиране на допуснатите до класиране оферти:

Класиране на допуснатите оферти за Обособена позиция №1 по критерий 
„най-ниска цена“ :

На първо място - Участник Богоев Консулт ЕООД с предложена цена
16 072.99 лева без ДДС;

На второ място - Участник Мултиплекс инженеринг ЕООД с предложена 
цена 16 378.00 лева без ДДС.

На трето място - Гудуил Енерджи ЕООДс предложена цена 18 200.00 лева без ДДС.
На четвърто място - Участник Енерджиднзайн ЕООДс предложена цена 18 259,78 

лева без ДДС.
На пето място - Участник Билдконсулт БГ ЕООДс предложена цена 18 369,12 

лева без ДДС
На шесто място - Участник Си енд Би енерджиконсулт ЕООД с предложена цена 

22 818.00 лева без ДДС
Населмо място - Участник Институт за управление на програми и проекти ООД с 

предложена цена 24 210.00 лева без ДДС.
На осмо място - Участник РТ Консултинг ЕООД с предложена цена 25 920.00 

лева без ДДС
На девето място - Участник Дакарх ЕООД с предложена цена 28 500.00 

лева без ДДС.
На десето място - Участник Термоконсулт ЕООД с предложена цена 30 615,20 

лева без ДДС.
На единадесето място - Участник Даел 2008 ЕООД с предложена цена 36 224.00 

лева без ДДС.

Класиране на допуснатите оферти за Обособена позиция №2 по критерий 
„най-ниска цена“ :

На първо място - Участник Билдконсулт БГ ЕООД е предложена цена 3 790.00 
лева без ДДС

На второ място - Участник Лайф енерджи ООД с предложена цена 4 900.00 лева без
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ДДС
На тоето място - Участник Ви Ел Консулт ЕООД с предложена цена 5 200.00 лева 

без ДДС
На четвърто място - Участник Богоев Консулт ЕООД предложена цена 5 291,73.00 

лева без ДДС
На пето място - Участник Гранд плюс ЕООД с предложена цена 5 500.00 лева без

ДДС
На шесто място - Участник Енерджидизайн ЕООД с предложена цена 6500.00 лева 

без ДДС
На седмо място - Участник Си енд Би енерджиконсулт ЕООД с предложена цена 6 

590.00 лева без ДДС
На осмо място - Участник Архонт ЕООД с предложена цена 8 614.00 лева без ДДС

Предложения за отстраняване на участници:

1 Комисията предлага на възложителя да отстрани от участие в публичното състезание участник 
Аниди ЕООД, предвид това, че са представени допълнителни документи след изтичане на срока по 
чл.54, ал.9 от ППЗОП на основание чл. 54, ал. 1, т.5, буква „б“ от ЗОП.

2. Комисията предлага на възложителя да отстрани от участие в публичното състезание участник 
Енерджи про ДМ ЕООД за Обособена позиция №1на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, 
поради предложена ценова оферта, която не съответства на предварително обявените условия на 
Възложителя с оглед надвишаване на определеният за лимитен финансов ресурс за изпълнение на 
Обособена позиция № I от поръчката.

3. Комисията предлага на възложителя да отстрани от участие в публичното състезание 
участник„Икар Консулт“ АД за Обособена позиция № 1 на основание чл.72, ал.З, изр. последно от 
ЗОП, поради това, че комисията не приема представената писмена обосновка за начина на 
образуване на ценовото предложение на участника, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно 
от средната стойност на предложенията на останалите участници и предлага участникът за 
отстраняване на основание чл.107, т.З от ЗОП

5. Комисията предлага да бъдат сключени договори с класираните на 
първо място участници по съответната обособена позиция от поръчката.
На основание чл.60, ал.2 и ал.З от ППЗОП, настоящият доклад, съставен и подписан на 16.10.2017 г., 
ведно с 3 бр. протоколи от работата на комисията и цялата документация по проведената обществена 
поръчка, се предава на възложителя за утвърждаване и вземане на решение по чл. 22, ал, 1, т. 6 ЗОП на 
16.10.2017 г.

КОМИСИЯ:
Председател:

4 /

5...L.^CT:^r0.wj
■1

УТВЪРДИЛ /п/
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА
КМЕТ НА Р-Н МЛАДОСТ СО _  .
в качеството на Възложител приех ПротбкОл Д*1, Протокол №2, Протокол №3 и Цялата 
документация от работата на комисията назначена с моя Заповед № 
РМЛ17-РД92-26/24.08.2017г.на ..& 1'б .л..2017 г.

-  резервен член
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