
ДОКЛАД
но ч .1. 103, ал. 3 ЗОП

За резултатите от работата на комисията, назначена със заповед Заповед Ме със Заповед №
РМЛ 17-РД92-37/20.1 1.2017г. 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: „Изготвяне па инвестиционни проекти във фаза работен проект за 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност за обекти от образователната инфраструктура в 
Столична Община район „ Младост " по три обособени позиции, какгпо следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „ Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект за 
подмяна на отоплителна инсталация за 82 Оу „Васил Anрилов", кв. Горубляне, район Младост СО"; 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект за 
внедряване на мерки за повишаване на ЕЕ за 145 ОУ  ,, Симеон Радев", Младост 1 А, район Младост 
СО" иОБОС.ОБЕИА ПОЗИЦИЯ МО "Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен 
проектза внедряване на мерки за повишаване на ЕЕ за 39 СУ „Петър Динеков", Младост 2, район 
Младост СО":

Относно Обособена позиция JShl и Обособена позиция №3:

На 21.11.2017 г. от 14:00 часа в заседателната зала на трети етаж в административната сграда 
на СО р-н „Младост”, жк. Младост 3, ул. Свето 1 [реображение № 1 се събра Комисия в пълен състав, 
както следва:
Председател : арх. Румен Русев - зам. кмет Членове:
1. Борислава Димитрова - гл. специалист „ФСДЧР"
2. Александър Несторов - ст. юрисконсулт ..ЛИПО"
3. Инж. Александър Йотов - гл. специалист „ИИБ"
4. Инж. Лоти Етугова - ст. експерт „ИКС"

1. Кратко описание на работния пропее:

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 комисия та 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:

Получените оферти за участие в процедурата бяха предадени на председателя на комисията, за 
което бе съставен протокол по реда на чл, 48, ал. 6 от ППЗОП, който бе подписан от предаващото лице
и председателя па комисия та.

Председателят на комисията обяви регистъра на постъпилите в срока определен от 
Възложителя за подаване на оферти за участие в процедурата оферти, а именно:

1. Оферта е вх. № РМЛ 17-ДИ05-2! 3-|7] г. постъпила на 16.11.2017 г. в 11:20ч., подадена от 
Тобо Проджскт ЕООД за Обособени позиции JVal, №2, и №3;

2. Оферта с вх. jVa РМЛ 17-ДИ05-213Д9] г. постъпила на 20.11.2017 г. в 12:59 ч., подадена от 
Богоев Консулт ЕООД за Обособени позиции JVa2 и № 3;

3. Оферта с вх. № РМЛ 17-ДИ05-213 -[10] г. постъпила на 20.11.2017 г. в 13:22 ч., подадена от 
Енерджидизайн ЕООД за Обособена позиция J\1>3;

4. Оферта с вх, № РМЛ17-ТД26- 1863 г. постъпила на 20.11.2017 г. в 13:23 ч„ подадена от 
Новиза ЕООД за Обособени позиции №1, №2, и №3;

5. Оферта с вх. А“ РМЛ 17-Д1405-213-[1 1J г. постъпила на 20.11.2017 г. в 13:24 ч., подадена от 
Енерджидизайн ЕООД за Обособена позиция №2;

6. Офертас вх. № РМЛ17-ДИ05-213-[12] г. постъпила на 20.11.2017 г. в 13:25 ч., подадена от 
Енерджидизайн ЕООД за Обособена позиция ЛГ«3;

7. Оферта с вх. № РМЛ 17-ДИ05-213-[ 13] г. постъпила на 20.11.2017 г. в 15:08 ч., подадена от
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Реминг Консулт ЛД та Обособена позиция JVi>2 и №3;
8. Оферта с вх. № РМЛ 17-ДИ05-213-[14] т. поел,пила на 20.11.2017 г. в 15:13 ч., подадена от 

Лимар П ЕООД за Обособена позиция №2;
9. Оферта с вх. № РМЛ 17-ДИ05-213-[15] г. постъпила на 20.11.2017 г. в 15:46 ч., подадена от 

Плеядес България ООД за Обособена позиция Х«3;
10. Оферта с вх. № РМЛ 17-ДИ05-213-[16] г. постъпила на 20.11.2017 г. в 15:46 ч., подадена от 

Плеядес България ООД за Обособена позиция №1
11. Оферта с вх. № РМЛ 17-ДИ05-213-[ 17] г. постъпила на 20.11.2017 г. в 16:44 ч., подадена от 

Дакарх ЕООД за Обособени позиции J4a2 н №3;

Комисията констатира, че приетите оферти бяха в запечатаните непрозрачни опаковки с 
видимо ненарушена цялост, с входящ номер, дата и час на подаване, както и че няма предложения 
постъпили след крайния срок.

Всеки един от членовете на комисията, преди започване на своята работа подписа декларация 
по реда на чл. 103, ал.2 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 51, ал.9 и ал.13 и чл.52 от ППЗОГТ.

При отваряне па офертит е присъства предст авител па участник Реминг консулт АД и нямаше 
представители на средствата за масово осведомяване, видно от присъствен лист приложение към 
настоящия протокол,
3. Действия, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите:

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 Тобо проджект ЕООД постъпила с вх. № 
РМЛ17-ДИ05-213-|7]/16.11.2017 г. в 11:20 часа за Обособени позиции №1, №2 и №3. 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". Трима от членовете на комисията подписаха плика с надпис 
"Предлагани ценови парамет ри" и техническата оферта на участника.

2. Втора бс отворена офертата на участника Богосв консулт ЕООД постъпила с вх. № 
РМЛ 17-ДИ05-213-[9] от 20.11.2017 г. в 12:59 часа за Обособени позиции №2 и №3. 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.

3. Трета бе отворена офертата на участника бе отворена офертата на участника 
Енсрджидизайн ЕООД постъпила с вх. № РМЛ 17-ДИ05-213 -[10] от 20.11.2017 г. в 13:22 часа за 
Обособена позиция №3. 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 илика с надпис "Предлагани ценови параметри" и техническата оферта на 
участника.

4.Четвърта бе отворена офертата на участника бе отворена офертата на участника Новиза 
ЕООД постъпила с нх. № РМЛ 17-ТД26- 1863 от 20.11.2017 г. в 13:23 часа за Обособени позиции №1, 
№2 и №3. 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.

З.Пета бе отпорена бе отворена офертата на участника Енсрджидизайн ЕООД постъпила е вх. 
№ РМЛ17-ДИ05-213 -[11] от 20.11.2017 г. в 13:24 часа за Обособена позиция №2. 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
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надпис "Предлагани ценови параметри". Тримата члена на комисията подписаха плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри" и техническата оферта на участника.

6. Ш еста бе отворена офертата на участника „бе  отворена офертата на участника 
Енерджи дизайн ЕООД постъпила с вх. Лл РМЛ17-ДИ05-213 -[12] от 20.11.2017 г. в 13:25 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 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 Реминг 
консулт АД поел,пила е вх. № РМД 17-ДИ05-213 -[13J от 20.11.2017 г. в 15:08 часа за Обособена 
позиция №2 и №3. 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.

8. Осма бе отворена офертата на участника бе отворена офертата на участника Лимар П ЕООД 
постъпила с вх. № РМД] 7-ДИ05-213 -[14[ от 20.11.2017 г. в 15:13 часа за Обособена позиция №2. 
Офертата е представена it запечата непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Комисията отвори 
офертата и оповести нейното съдържание. Комисия та 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 Плеядес България ООД постъпила с вх. № 
РМЛ17-ДИ05-213 -[15]от 20.11.2017 г. в 15:46 часа за Обособена позиция №3. 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 па участника Плеядес България ООД постъпила с вх. № 
РМЛ17-ДИ05-213 -[1б]от 20.11.2017 г. в 15:48 часа за Обособена позиция Xsl. 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 техническа та оферта на участника.

11 .Единадесета бе отворена офертата на участника Дакарх ЕООД постъпила с вх. № 
РМЛ17-ДИ05-213 -[17] от 20.11.2017 г. в 16:44 часа за Обособени позиции №2 и №3. 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 ма комисията подписаха плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри" и техническата оферта на участника.

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

III, В закрито заседание на 24.11..2017г.. комисията продължи своята работа, като обстойно 
разгледа документите в офертите па участниците тю чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя,

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 представени те оферти, комисията констатира следното:

- з



1. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично състояние 
и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 1 па участника „Тобо проджект ЕООД“ за 
Обособени позиции №1, №2 и №3. се констатира, следното:

Относно обособена позиция №1:
Представената в част IV ■ „критерии за подбор“ , раздел „В “  -  „технически и професионали 
способности“ , 16) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, не 
удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания:

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 
следва да е изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, 
сходни с предмета на поръчката“ следва. да се разбира: За Обособена позиция №1 - изготвяне на 
инвестиционен проект фаза технически или работен за отоплителна инсталация на сграда за 
обществено обслужване или еквивалентна по обем.

От представената в част IV -  „критерии за подбор“ , раздел „В “ — „технически и 
професионали способности“ , 6) за лицата от проектантския екип за изпълнение не се удостоверява 
съответствие с поставените изикваним па Възложителя, както следва;

• Липсва информация за придобита професионална квалификация, а именно Диплома
№ и ВУЗ за всички лица, както и обхват на сертификатите по КИИП на лицата.

• За проектант Димитриика Ангелова предложена по част „ЕЕ“  и част „ОВК“  не се
удостоверява съответствие за придобита образователна степен „Магистър“  в 
областта на топлотехниката или еквивалент.

• За проектант в част „пожарна безопасност“ -  Васил Стоянов не се удостоверява
съответствие с изискванията за наличие на Удостоверение за завършен курс по 
пожарна безопасност съгласно Наредба 13-1971 от 29.10.2009 г. за 
Строителнотехиическпте правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар 
или следва да притежава Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по 
интердисциплинарна част пожарна безопасност.

• За проектант „План за управление па строителните отпадъци“  -  Васил Стоянов не се
удостоверява изискването за наличие па Сертификат за завършен курс на обучение 
по 11аредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материал и:пълна проектантска правоспособност, рссп. призната 
професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални 
квалификации /311ПК/.

Относно обособена позиция №2:

Представената в част IV -  „критерии за подбор“ , раздел „В “ -  „технически и професионали 
способности“ , 1 б) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, не 
удостоверява съответствие с поставените от Възложи теля изисквания:

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 
следвала е изпълнил услуги, които са еднакви или сходни е предмета на поръчката, като под „услуги, 
сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира: за Обособена позиция №2: Изготвяне на 
инвестиционен проект във фаза технически или работен проект за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност на сграда за обществено обслужваме или еквивалентна но обем на обекта на обособената 
позиция, вклюващ най-малко следните части: 1)Част Архитектурна; 2)ЧастКонструктивна; 3)Част 
Електрическа;4)Част Енергийна ефективпост;5)Част Пожарна и аварийна безопасност;6)Част План за 
безопасност и здрав е ;7) Част Управление па отпадъците и 8)Част Проектно-сметна документация, 
предвид липсата на информация за РЗП-го на сградите, както и фазата и съставните части на 
инвестиционните проекти.

От представената в част IV -  „критерии за подбор“', раздел „В “  -  „технически и 
професионали способности“ , б) за лицата от проектантския екип за изпълнение не се удостоверява 
съответствие с поставените изиквания на Възложителя, както следва:

• Липсва информация за придобита професионална квалификация, а именно Диплома
№ и ВУЗ за всички лица, както и обхват на сертификатите по КИИП на лицата.

.4.



• За проектант Димитринка Ангелова предложена по част „ЕЕ“ и част „ОВК“ не се
удостоверява съответствие та придобита образователна степен „Магистър“ в 
областта па топлотехниката или еквивалент,

• За проектант в част „пожарна безопасност“ -  Васил Стоянов не се удостоверява
съответствие с изискванията за наличие па Удостоверение за завършен курс по 
пожарна безопасност съгласно Наредба 13-1971 от 29.10.2009 г. за 
Строител нотехническитс правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар 
или следвала притежава Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по 
интердисциплинарна част пожарна безопасност.

• За проектант „План за управление па строителните отпадъци“  -  Васил Стоянов не се
удостоверява изискването за наличие на Сертификат за завършен курс на обучение 
по Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
строителни материали;пълна проектантска правоспособност, рссп. призната 
професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални 
квалификации /ЗШ П</,

Относно обособена позиция №3:

Представената в част IV „критерии за подбор“ , раздел „В “  -  „технически и професионали 
способности", 16) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на 
услугата, не удостоверява съо тветствие с поставените от Възложителя изисквания:

Участникът, през последните 3 (три) голини, считано от датата на подаване на офертата, 
следвала е изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, 
сходни с предмета па поръчката“ следва да се разбира: за Обособена позиция №3: Изготвяне на 
инвестиционен проект във фаза технически или работен проект за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност на сграда за обществено обслужване или еквивалентна по обем на обекта на обособената 
позиция, вклюващ най-малко следните части: 1)Часг Архитектурна; 2)ЧастКонструктивна; 3)Часг 
Електрическа;4)Част Енергийна ефективност:5)Част Пожарна и аварийна безопасност;6)Част План за 
безопасност и здраве;7)Часг Управление на отпадъците и 8)Част Проектно-сметна документация, 
предвид липсата на информация за РЗП-то на сградите, както и фазата и съставните части на 
инвестиционните проекти.

От представената в част IV -  „критерии за подбор“ , раздел „В “  -  „технически и 
професионали способности“ , 6) за лицата от проектантския екип за изпълнение не се удостоверява 
съответствие с поставените изиквания па Възложителя, както следва:

• Липсва информация за придобита професионална квалификация, а именно Диплома
№ и ВУЗ за всички липа, какло и обхват па сертификатите по КИИП на лицата.

• За проектант Димитринка Ангелова предложена по част „ЕЕ“  не се удостоверява
съответствие за придобита образователна степен „Магистър“  в областта на 
топлотехниката или еквивалент.

• За проектант в част „пожарна безопасност“ -  не се удостоверява съответствие с
изискванията за наличие на Удостоверение за завършен курс по пожарна 
безопасност съгласно 11аредба 13-1971 от 29.10.2009 г, за Строителнотехническите 
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар или следвала притежава 
Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна 
част пожарна безопасност.

• За проектант „План за управление па строителните отпадъци“ -не се удостоверява
изискването за наличие па Сертификат за завършен курс на обучение по Наредба за 
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали;пълна проектантска правоспособност, рссп. призната професионална 
квалификация съгласно Закопа за признаване на професионални квалификации 
/31111К/.

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

Относно Обособена позиция №2



Представената в част IV -  „критерии та подбор“ , раздел „В “ -  „технически и професионали 
способности11, 16) информация та изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, не 
удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания:
Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е 
изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, сходни с 
предмета на поръчката“ следва да се разбира: за Обособена позиция №2: Изготвяне на инвестиционен 
проект във фаза технически или работен проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 
сграда за обществено обслужваме или еквивалентна по обем на обекта на обособената позиция, 
вклговащ най-малко следните части: I )Ча.ст Архитектурна; 2)ЧастКонструктивна; 3)Част
Електрическа;4 )Част Енергийна ефектив1гост;5)Част Пожарна и аварийна 6езопасност;6)Част План за 
безопасност и здрав е ;7) Част Управление па отпадъците и 8)Част Проектно-сметна документация, 
предвид липсата па информация за съставните части на инвестиционните проекти.

От представената в част IV -  „критерии за подбор“ , раздел „В “ -  „технически и 
професионали способности“ , 6) за лицата от проектантския екип за изпълнение не се удостоверява 
съответствие с поставените изикванпя на Възложителя, както следва; Липсва информация за обхвата 
на сертификатите по КI IИП на лицата.
Относно Обособена позиция №3
Представената в част IV -  ..критерии за подбор“ , раздел „В “ -  „технически и професионали 
способности“ . 16) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, не 
удостоверява съответствие с пост авените оз Възложителя изисквания:
Участникът, през последните 3 (три) години, счи тано от датата па подаване на офертата, следва да е 
изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета па поръчката, като под „услуги, сходни с 
предмета на поръчката" следва да се разбира: за Обособена позиция №3: Изготвяне на инвестиционен 
проект във фаза технически или работ ен проект' за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 
сграда за обществено обслужване или еквивалентна по обем па обекта на обособената позиция, 
вклюващ най-малко следните части: 1)Част Архитектурна; 2)ЧастКонструктивна; 3)Част
Електрическа;4)Часг Енергийна ефектнвност:5)Част Пожарна и аварийна безопасност,6)Част План за 
безопасност и здраве;7)Част Управление на отпадъците и 8)Част Проектно-сметна документация, 
предвид липсата на информация за съставните части па инвестиционните проекти.
От представените ЕЕДОП-и от участника и експертите предоставящи ресурс на трето лице в част I V -  
„критерии за подбор“ , раздел „В “ -  „технически и професионали способности“ , 6) за лицата от 
проектантския екип за изпълнение не се удостоверява съответствие с поставените изиквания на 
Възложителя, както следва: Липсва информация за обхвата ма сертификатите по КИИП налицата.

3. От прегледа ма документите и информацията за съответствие с изискванията за лично състояние 
и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 3 на участника „  Е не р дж и д иза йн ЕООД“  за 
Обособена позиция ЛзЗ. се констатира, следното:

Представената в част IV -  „критерии за подбор“ , раздел „В 11 -  „технически и професионали 
способности“ , 16) информация за изпълнени от у частника услуги, сходни с предмета на услугата, не 
удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания:

Участникът, през последните 3 ( три) години, считано от датата на подаване на офертата, 
следва да е изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, 
сходни с предмета на поръчката" следва да се разбира: за Обособена позиция №3: Изготвяне на 
инвестиционен проект във фаза технически или работен проект за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност на сграда за обществено обслужване или еквивален тна по обем на обекта на обособената 
позиция, вклюващ най-малко сл ед и те  ч а с т : 1)Част Архитектурна; 2)ЧастКонструктивна; 3)Част 
Електрическа:4)Част Енергийна ефективност;5)Част Пожарна и аварийна безопасност;б)Част План за 
безопасност и здраве;7)Част Управление ма отпадъците и 8 )Част Проектно-сметна документация, 
предвид липсата на информация за Р'ЗП-то на сградите, както и фазата и съставните части на 
инвестиционните проекти.

От представените ЕЕДОП-и от участника и експертите предоставящи ресурс на трето лице 
в част IV -  „критерии за подбор“ , раздел ..В“ -  „технически и професионали способности“ , 6) за 
лицата от проектантския екип за изпълнение не се удостоверява съответствие с поставените 
изиквания на Възложителя, както следва: Липсва информация за обхвата па сертификатите по КИИП 
на лицата.
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4. От прегледа па документите и информацията за съответствие с изискванията за лично състояние 
и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 4 на участника „Новиза ЕООД“ за 
Обособени позиции №1, №2 и №3, се констатира, следното:

Относно Обособена позиция №1

От представените ЕЕДОП-и от участника и експертите предоставящи ресурс на трето лице в част I V -  
,,критерии за подбор", раздел „В " „технически и професионали способности“ , 6) за лицата от 
проектантския екип за изпълнение не се удостоверява съответствие с поставените изиквания на 
Възложителя, както следва: Липсва информация за обхвата на сертификатите по КИИП на лицата.

Липсва информация за придобита професионална квалификация, а именно Диплома Хе и ВУЗ за 
всички лица.

Относно Обособена позиция Ха2
Представената в част IV „критерии за подбор“ , раздел „В “ -  „технически и професионали 
способности“ , 1 б) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, не 
удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания:
Участникът, през последните 3 (т ри) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е 
изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, сходни с 
предмета на поръчката" следвала се разбира: за Обособена позиция Хз2: Изготвяне на инвестиционен 
проект във фаза технически или работен проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 
сграда за обществено обслужване или еквивалентна по обем на обекта на обособената позиция, 
вклюващ най-малко следните части: 1)Част Архитектурна; 2)ЧастКонструктивна; 3)Част
Електрическа;4)4аст Енергийна ефективност;? )Част Пожарна и аварийна безопасност;6)Част План за 
безопасност и здраве;7)Част Управление на отпадъците и 8)Част Проектно-сметна документация, 
предвид липсата на информация за съставните части гга инвестиционните проекти.

От представенит е ЕЕДОП-и от участника и експертите предоставящи ресурс на трето лице в част IV -  
„критерии за подбор“ , раздел „В “ -  „технически и професионали способности“ , 6) за лицата от 
проектантския екип за изпълнение не се удостоверява съответствие с поставените изиквания на 
Възложителя, както следва: Липсва информация за обхвата па сертификатите по КИИП на лицата.

Липсва информация за придобита професионална квалификация, а именно Диплома Х° и ВУЗ за 
всички лица.

Относно Обособена позиция ХвЗ

Представената в част IV -  „критерии за подбор“ , раздел „В " -  „технически и професионали 
способности“ , 16) информация за изпълнени от участ ника услуги, сходни с  предмета на услугата, не 
удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания:
Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е 
изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, сходни с 
предмета на поръчката“ следва да се разбира: за Обособена позиция Х°3: Изготвяне на инвестиционен 
проект във фаза технически или работ ен проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 
сграда за обществено обслужване или еквивалентна по обем па обекта на обособената позиция, 
вклюващ най-малко следните части: 1)Част Архитектурна; 2)4 аст Конструктивна; 3)Част
Електрическа;4)Чает Енергийна ефективност.^) Част Пожарна и аварийна безопасност;6)Част План за 
безопасност и здраве;7)Част Управление па отпадъците и 8 )4 ас-т Проектно-сметна документация, 
предвид липсата на информация за съст авните части на инвестиционните проекти.

От представените ЕЕД011-и от участника и експертите i [редоставящи ресурс на трето лице в част IV -  
„критерии за подбор“ , раздел „В " -  „технически и професионали способности“ , 6) за лицата от 
проектантския екни за изпълнение не се удостоверява съответствие с поставените изиквания на 
Възложителя, както следна: Липсва информация за обхвата па сертификатите по КИИП на лицата.

Липсва информация за придобила професионална квалификация, а именно Диплома Хе и ВУЗ за 
всички лица.



5. От прегледа на документите и информацията за съот ветствие е изискванията за лично състояние 
и критериите за подбор в процедурата и Оферта № 5 на участника „Енерджидизайн ЕООД“ , за 
Обособена позиция №2 ее констатира, следното:

Представената в част IV -  ..критерии за подбор“ , раздел „В “ -  „технически и професионали 
способности“ , 16) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, не 
удостоверява съответствие с поставенит е от Възложителя изисквания:

Участникът-, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 
следва да е изпълнил услуги, коит о са еднакви или охолни с предмета на поръчката, като под „услуги, 
сходни с предмета на поръчката" следва да се разбира: за Обособена позиция №2: Изготвяне на 
инвестиционен проект във фаза технически или работен проект за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност на сграда за обществено обслужване или еквивалентна по обем на обекта на обособената 
позиция, вклюващ най-малко следните части: 1)Част Архитектурна; 2)ЧастКонструктивна; 3)Част 
Електрическа;4)Част Енергийна ефективмост;5)Част Пожарна и аварийна безоласност;6)Часг План за 
безопасност и здра.ве;7)Част Управление на отпадъците и 8)Част Проектно-сметна документация, 
предвид липсата на информация за РЗП-то на сградите, както и фазата и съставните части на 
инвестиционните проекти.

От представените ЕЕДОП-и от участника и експертите предоставящи ресурс на трето лице 
в част IV -  „критерии за подбор“ , раздел ..В“ -  „технически и професионали способности“ , б) за 
лицата от проектантския екип за изпълнение не се удостоверява съответствие с поставените 
изиквания на Възложителя, както следва: Липсва информация за обхвата на сертификатите по КИИП 
на лицата.

6. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично състояние 
и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 6 на учас тника „Енерджидизайн ЕООД“  за 
Обособена позиция Лз 1. се констатира, следното;

Представената в част IV -  „критерии за подбор“ , раздел „В “ -  „технически и професионали 
способности“ , 16) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, не 
удостоверява съответс твие с поставените от Възложи теля изисквания:
Участникът, през последните 3 (три) години, счи тано от датата на подаване на офертата, следва да е 
изпълнил услуги, кои то са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, сходни с 
предмета на поръчката“ следва да се разбира: За Обособена позиция №1 - изготвяне на
инвестиционен проект фаза технически или работен за отоплителна инсталация на сграда за 
обществено обслужване или еквивалентна но обем.

От представените ЕЕД011-и от участника и експертите предоставящи ресурс на трето лице в част IV -  
„критерии за подбор“ , раздел „В “ -  „технически и професионали способности“ , 6) за лицата от 
проектантския екип за изпълнение не се удостоверява съответствие с поставените изиквания на 
Възложителя, както слелва: Липсва информация за обхвата на сертификатите по КИИП на лицата.

7. От прегледа на документите и информацията за съо тветствие с изискванията за лично състояние 
и критериите за подбор в процедурата в Оферта .Vs 7 па участника „Реминг консулт АД“  за 
Обособена позиция №2 и УаЗ, се констатира, следното:

Относно Обособена позиця №2:

В раздел „Г " от част III в ЕЕДОП, участника в отговор прилагат ли се пецифичните 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 .1, т.З.6.2 и т.З.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

Представената в част IV - „критерии за подбор“ , раздел „В “  -  „технически и професионали 
способности“ , 16) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с пред мета на услугата, не 
удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания:
Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е 
изпълнил услуги, които са еднакви иди сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, сходни с
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предмета на поръчката“ следна да се разбира: за Обособена позиция №2: Изготвяне на инвестиционен 
проект във фаза технически или работен проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 
сграда за обществено обслужване или еквивалентна по обем на обекта на обособената позиция, 
вклюващ най-малко следните части: 1)Част Архитектурна; 2)ЧастКонструктивна; 3)Част
Електрическа:4)Част Енергийна ефекти впост;5)Част Пожарна и аварийна безопасност;6)Част План за 
безопасност- и здраве;7)Чает Управление на отпадъците и 8)Част Проектно-сметна документация, 
предвид липсат а на информация за съставните част и на инвест иционните проекти.
От представеният ЕЕДОП от участника в част IV -  „критерии за подбор“ , раздел „В “ -  „технически и 
професионали способности“ , б) за дината от проектантския екип за изпълнение не се удостоверява 
съответствие е поставените изиквания на Възложителя, както следва: Липсва информация за обхвата 
на сертификатите по КИИП па лицат а.
Относно Обособена позиця №3:

От представеният ЕЕДОП от участника в част IV -  „критерии за подбор“ , раздел „В “ -  „технически и 
професионали способности“ , 6) за лицата от проектантския екип за изпълнение не се удостоверява 
съответствие е поставените изиквания па Възложителя, както следва: Липсва информация за обхвата 
на сертификатите по КИИП на лицата.

8. От прегледа на документите и информацията за съответствие е изискванията за лично състояние 
и критериите за подбор в процедурата и Оферта № 8 на участника „Лимар П ЕООД“  за 
Обособена позиция №2 се констатира, следното:

В раздел „Г ” от част Ш в ЕЕДОП, участника и отговор прилагат ли се пецифичните национални 
основания за изключване е посочил ..ме” . Съгласно г.З от документацията за участие възложителят е 
посочил следните основания за отстрянане 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 следвала бъдат удостоверени чрез информация в раздел 111 буква „Г “  от ЕЕДОП

Представената в част IV -  „критерии за подбор“ , раздел „В “  -  „технически и професионали 
способности“ , 16) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, не 
удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания:
Участникът, през последните 3 (три) години, считано от дач ата на подаване на офертата, следва да е 
изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, сходни е 
предмета на поръчката“ следва да се разбира: за Обособена позиция №2: Изготвяне на инвестиционен 
проект във фаза технически или работен проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 
сграда за обществено обслужване или еквивалентна но обем па обекта на обособената позиция, 
вклюващ най-малко следните части: 1}Част Архитектурна; 2)ЧастКонструктивна; 3)Часг
Електрическа;4)Чает Енергийна ефективност;5)Част 11ожарна и аварийна безопасност;б)Част План за 
безопасност и здраве;7)Част Управление на отпадъците и 8)Част Проектно-сметна документация, 
предвид липсата па информация за съставните части па инвестиционните проекти.

От представените ЕЕДОП-и от участника и експертите предоставящи ресурс на трето лице в част IV -  
„критерии за подбор“ , раздел „В “ -  „технически и професионали способности“ , 6) за лицата от 
проектантския екип за изпълнение не се удостоверява съответствие с поставените изиквания на 
Възложителя, както следва: Липсва информация за обхвата па сертификатите по КИИП на лицата.

Относно арх. Ма.руея Бобева Влахова, предложена за:
За проектант и част „пожарна безопасност“ -  не се удостоверява съответствие с изискванията за 
наличие на Удостоверение за завършен курс по пожарна безопасност съгласно Наредба 13-1971 от 
29.10.2009 г. за Строи телнотехническите нравила и норми за осигуряване на безопасност при пожар 
или следва да притежава Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по 
интердисциплинарна част пожарна безопасност.
За проектан т „План за управление на строителните отпадъци“ -н е  се удостоверява изискването за 
наличие на Сертификат за завършен курс на обучение по Наредба за управление на строителните 
отпадъци и за влагане ма рециклирани строителни материал и; пълна проектантска правоспособност, 
рссп. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални 
квалификации /ЗПИК/.
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9. От прегледа на документите и информацията та съответствие е изискванията за лично състояние 
и критериите за подбор в процедурата в Оферта Ла 9 на участника „Плеядес България ООД“ за 
Обособена позиция №3, се констатира, следното:

От представените ЕЕДОП-и от участника н експертите предоставящи ресурс на трето лице в част IV -  
„критерии за подбор“ , раздел „В “ -  „технически и професионали способности“ , 6) за лицата от 
проектантския екип за изпълнение не се удостоверява съответствие с поставените изиквания на 
Възложителя, както следва: Липсва информация за обхвата на сертификатите по КИИП на лицата.

10. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично състояние 
и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 10 ма участника „Плеядес България ООД“ 
за Обособена позиция №1, се констатира, следното:

Представената в част IV -  „критерии за подбор“ , раздел „В “ — „технически и професионали 
способности“ , 16) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, не 
удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания:
Участникът , през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е 
изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, сходни с 
предмета на поръчката“ следва да се разбира: За Обособена позиция №1 - изготвяне на инвестиционен 
проект фаза технически или работен за отоплителна инсталация на сграда за обществено 
обслужване или еквивалентна но обем.

От представените ЕЕДОП-и от участника и експертите предоставящи ресурс на трето лице в част IV -  
„критерии за подбор“ , раздел „В “ -  „технически и професионали способности“ , 6) за лицата от 
проектантския екип за изпълнение пе се удостоверява съответствие с поставените изиквания на 
Възложителя, какао следва: Липсва информация за обхвата на сертификатите по КИИП на лицата.

П . От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично състояние 
и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 11 на участника „Дакарх ЕООД“ за 
Обособени позиции №2 и №3, се констатира, следното:

Относно Обособена позиция Лг®2

Представената в част IV ■ „критерии за подбор“ , раздел „В “ -  „технически и професионали 
способности“ , 16) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, не 
удостоверява съот ветствие с поставените от Възложителя изисквания:
Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е 
изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета па поръчката, като под „услуги, сходни с 
предмета на поръчката“ следвала се разбира: за Обособена позиция №2: Изготвяне на инвестиционен 
проект във фаза т ехнически или работен проект за въвеждане па мерки за енергийна ефективност на 
сграда за обществено обслужване или еквивалентна по обем на обекта на обособената позиция, 
вклюващ най-малко следните части: 1 )Част Архитектурна; 2) Част Ко н стру кти в н а; 3)Част
Електрическа;4)Част Енергийна ефективност;5)Част Пожарна и аварийна безопасност;6)Част План за 
безопасност и здраве:7)Част Управление на отпадъците и 8)Част Проектно-сметна документация.

Предоставена е информация за 9 (девет ) изпълнени услуги, от които сходна с предмета на поръчката е 
услугата по позиция №8, видно от информацията за предоставената на общ. Карнобат услуга. 
Посоченият договор за реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на 
Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр, Карнобат е за обект с РЗП 
обшо 4200 кв.м.. ката липсва информация за частите от изпълнения инвестиционен проект, както и 
фазата му. От информацията за посочените 8 (осем) на брой други изпълнени услуги е видно, че те не 
удостоверяват съответствие е изискванията за сходна услиуга съгласно дадената дефиниция от 
Възложителя, а именно: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически или работен 
проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда за обществено обслужване или 
еквивалентна по обем на обекта“

Относно Обособена позиция №3
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Представенат в част IV -  „критерии за подбор“ , раздел „В “ -  „технически и професионали 
способности“ , 16) информация за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, не 
удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания;
Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е 
изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, сходни с 
предмета на поръчката“ следва да се разбира; за Обособена позиция №3: Изготвяне на инвестиционен 
проект във фаза технически или работен проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 
сграда за обществено обслужване или еквивалентна по обем на обекта на обособената позиция, 
вклюващ най-малко следните части; 1)Част Архитектурна; 2) Ч астКо н стру кт ив н а; 3)Часг 
Електрическа;4)Чаот Енергийна ефективност;5)Част Пожарна и аварийна безопасност;6)Част План за 
безопасност и здраве;7)Част Управление на отпадъците и 8)Част Проектно-сметна документация.

Предоставена е информация за 9 (девет) изпълнени услуги, от кои то сходна с предмета на поръчката е 
услугата по позиция №8, видно от информацията за предоставената на общ. Карнобат услуга. 
Посоченият договор за реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на 
Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат е за обект с РЗП 
общо 4200 кв.м., като липсва информация за частите от изпълнения инвестиционен проект, както и 
фазата му. От информацията за посочените 8 (осем) на брой други изпълнени услуги е видно, че те не 
удостоверяват съответствие с изисквания та за сходна услиуга съгласно дадената дефиниция от 
Възложителя, а именно: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически или работен 
проект за въвеждане па мерки за енергийна ефективност на сграда за обществено обслужване или 
еквивалентна по обем на обекта"

IV. С оглед на па правен тис констатации по г. III от настоящия протокол, комисията 
единодушно РЕШИ; На основание чл. 54, an.9 от ППЗОП, във връзка с чл.104, ал.4 отЗОЛ, в срок пет 
работни дни от датата на получаване на протокола, участниците, по отношение на които е 
констатирано несъответствие или липса па информация по чл.54, ад.9 от ППЗОП, могат да представят 
нов ЕЕДОП и/илн 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 по луч а пан е на оферти. Документите се предоставят в запечатана 
непрозрачна опаковка в съответствие с чл.47. ал.1 и ал.2 от ППЗОП на адрес гр. София, 1712, ж.к. 
„Младост 3“ , ул. „Свето Преображение“ Лг1, СО р-н „Младост“  сградата на общинска 
администрация, 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 рабо тата на комисията да бъде изпратен на участниците 
и публикуван в профила на купувача, като председателя ма комисия та следва да осъществи контрол 
по изпълнение на задачата и да свика следващо заседание на комисята след изтичане на срока за 
представяне на допълнителни докумпети за всички участници.

IV. Разглеждане на допълнителни докумпети представени от участниците и техническите 
предложения на допуснатите до този етап участници.
На 06.12.2017 г. в 09:00 ч. в изпълнение на заповед № РМЛ17-РД92-37/20Л 1.2017г. на Възложителя 

на кмета па СО р-и Младост, в заседателната зала в сградата на районната администрация, 
назначената комисия в състав:
Председател : арх. Румен Русев - зам. кмет Членове:
5, Борислава Димитрова - гл. специалист „ФСДЧР"
6. Александър Несторов - ст. юрисконсул т „АИПО"
7, Инж. Александър Йотов - гл. специалист „ИИБ”
8. Инж. Лоти Птугова - ст. експерт „И1СС"
продължи своята работа на закрито заседание и извърши преглед на допълнително представените 
документи относно съответствието па участниците с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, изискани е Протокол Л“ 1 изпратен надлежно и получен от всички участници 
по електронна поща на 28.112017 г., видно от което срокът за представянето им по чл.54, ал.9 от 
ППЗОП за всички участници с до 05.12.2017 г. включително.
Констатации от прегледа по чл. 54, ал. 12 ППЗОП на допълнителните документи представени от



участниците относно съо чветствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор:
I. 3а допълнителните документ и, заведени в деловодството на СО р-н Младост:

1, Документи с вх. № РМЛ ] 7-ДИ05-213-| 19j от 01,12.2017 т. в 12:42 ч„ подадени от Тобо 
Проджект ЕООД за Обособени позиции №1, №2, и №3;
2. Документи с вх. № РМД17-ДИ05-213-[ 18] от 30,11.2017 г. в 10:21 ч., подадени от Богоев 
Консулт ЕООД за Обособени позиции ,\«2 и №3;
3. Документис вх. № РМП17-ДИ05-213 -[20] г. от 01.12.2017 г. в 14:49 ч., подадени от 
Енерджидизайн ЕООД за Обособена позиция №1;
4. Документи с вх, № РМЛ 17-ДИ05-213Д21] г. от 01.12.2017 г, в 14:51 ч., подадени от 
Енерджидизайн ЕООД за Обособена позиция Л3>2;
5. Документи с вх. № РМЛ17-ДИ05-213-[22] г, от 01.12.2017 г. в 14:53 ч., подадени от 
Енерджидизайн ЕООД за Обособена позиция №3;

6. Документи с вх. № РМЛ17-ТД26- 1863 (1) от 29.11,2017 г. в 11:11 ч., подадени от Новиза 
ЕООД за Обособен и позиции №1, Ла2. и №3:
7. Документи с вх. № РМЛ17-Д И05-213- Г24] от 20.11.2017 г. в 09:32 ч„ подадени от Реминг 
Консулт АД за Обособена позиция №2 и ЛзЗ;
8. Документи с вх. № РМЛ17-ДИ05-213-[26] г. от 05.12.2017 г. в 10:08 ч., подадени от Лимар П 
ЕООД за Обособена позиция №2;
9. Документи с вх, № РМЛ 17-ДИ05-213-[25] г. от 04.12.2017 г. в 15:45 ч., подадени от Плеядес 
България ООД за Обособена позиция №1 и №3:
10. Документи с вх. № РМЛ 17-ДИ05-213-[23] г. от 01.12.2017 г. в 15:00 подадени от Дакарх 
ЕООД за Обособени позиции №2 и №3;
I I .
От предоставеният регистър на вхолираните документи в деловодството на СО р-н Младост, 
комисията установи, че всички участници са представили допълнителни документи в законово 
определеният в чл.54, ал. 9 ПШОГ1 срок.

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

1. От прегледа па допълнителните документи и информацията за съответствие с изискванията за 
лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 1 на участника „Тобо проджект 
ЕООД" за Обособени позиции №1, Хч2 и .М>3 сс констатира, следното:

Относно обособена позиция №1:
В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОГ1. участникът е представил допълнителни документи за отстраняване 
на констатираните в Протокол №1 от рабозата на коми сняга несъответствия. Участникът е 
представил нов ЕЕДО! I с допълнителна информация с оглед констатациите на комисията в Протокол 
№1, чрез които са отстранени констатираните несъответствия и непълна информация. С 
представеният нов ЕЕДОП и информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В " - „технически 
и професиопали способности", 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, 
както и с приложени допълнителни документи - договори, технически задания и 
приемо-предавателни протоколи и удостоверения за добро изпълнение, участникът удостоверява 
съответствие с поставените от Възложи теля изисквания за опит в изпълнение на сходни услуги през 
последните три години, считано от датата на i юда вам е на офертата.

От представената в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и 
професионали способности". 6) информация за лицата от проектантския екип за изпълнение се 
удостоверява съответствие с поставените изиквания на Възложителя, както следва:
■ Добавела е информация за обхват на удостоверенията за Г1ПП на лицата и е са представени 
кояия иа дипломи за професионална квалификация на лицата
■ За проектант Димитринка Ангелова предложена по част „ЕЕ" и част „ОВК" се удостоверява 
съответствие за придобита образователна степен „Магистър" в областта на топлотехниката или 
еквивалент, чрез удостоверение от Деканатът на учебното заведение, относно препокриване на 
завършената специалност машинен инженер с пад 80 % с учебен план за специалност промишлена 
топлотехника.

За проектан т в част „пожарна безопасност" ..План за управление на строителните отпадъци" - 
Васил Стоянов сс удостоверява съответствие с изисквания та за наличие на Удостоверение за 
пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност и



Сертификат за завършен курс на обучение по Наредба за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материал и; пълна проектантска 
правоспособност, реел, призната професионална квалификация съгласно Закона за 
признаване на професионални квалификации /ЗППКУ с допълнително оредставена 
информация за документите.

От прегледа на допълни телните докумен ти 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 ЕЕУЮП и допълнителните документи комисията установи и 
единодушно РЕШИ: Участникът отговаря па изискванията за лично състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя. С оглед на изложеното Комисията допуска до 
разглеждане офертата на „Тобо нроджект ЕООД" за Обособени позиции №1
* О тносно обособена позиция №2:
В срока по чл. 54 ад. 9 от ППЗОГ1, участникът с представил допълнителни документи за отстраняване 
на констатираните и Протокол №1 от работата па комисията несъответствия. Участникът е 
представил нов F Е ДО 11 с .допълнителна информация с оглед констатациите на комисията в Протокол 
№1, чрез които са отстранени констатираните несъответствия и непълна информация. С 
представеният нов ЕПДО! 1 н информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически 
и професионали способности", 16) за изпълненн от участника услуги, сходни с предмета на услугата, 
както и с приложени допълнителни документи -  договори, технически задания и 
приемо-предавателпи протоколи и удостоверения за добро изпълнение, участникът удостоверява 
съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит в изпълнение на сходни услуги през 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

От представената н част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и 
професионали способности", 6) информация за лицата от проектантския екип за изпълнение се 
удостоверява съответствие с поставените изпъвания на Възложителя, както следва: 
м Добавена е информация за обхват па удостоверенията за ППП па лицата и е са представени 
кояия на дипломи за професионална квалификация на лицата
■ За проектант Димитричка Ангелова предложена по част „НЕ" и част „ОВК" се удостоверява 
съответствие за придобита образователна стенен „Магистър" в областта на топлотехниката или 
еквивалент, чрез удостоверение от Деканатът па учебното заведение, относно препокриване на 
завършената специалност машинен инженер с пад 80 % с учебен план за специалност промишлена 
топлотехника.

За проектант и част „пожарна безопасност" „План за управление на строителните отпадъци" - 
Васил Стоянов се удостоверява съответст вие с изискванията за наличие на Удостоверение за 
пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност и 
Сертификат за завършен курс на обучение по Наредба за управление на строителните 
отпадъци и за влагаме на рециклирани строителни материали;пълна проектантска 
правоспособност, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за 
признаване на професионални квалификации /ЗППКУ с допълнително оредставена 
информация за документите.

От прегледа на допълнителните документи н 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 Е Е ДОН 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 па „Тобо проджект ЕООД" за Обособени позиции №2
Относно обособена позиция №3:
В срока по чл. 54 ал, 9 от ППЗОП, участникъ т 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. С 
представеният нов ЕЕДОП и информация в част IV - „кри терии за подбор", раздел „В" - „технически 
и професионали способности", 16) за изпълнени от участ пика услуги, сходни с предмета на услугата, 
както и с приложени допълнителни документи -  договори, технически задания и 
приемо-предавателни протоколи и удостоверения за добро изпълнение, участникът удостоверява 
съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит в изпълнение на сходни услуги през
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последните три голини, считано от датата на подаване на офертата.
От представената в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и 

професионали способности", 6) информация за лицата от проектантския екип за изпълнение се 
удостоверява съответствие е поставените изнизания на Възложи теля, както следва:
■ Добавена е информация за обхвач на удостоверенията за ППП на лицата и е са представени 
копия на дипломи за професионална квалификация па лицата
■ За проектант Димитринка Ангелова предложена по част „ЕЕ" и част „ОВК" се удостоверява 
съответствие за придобита образователна степен „Магистър" в областта на топлотехниката или 
еквивалент, чрез удостоверение от Деканатът на учебното заведение, относно препокриване на 
завършената специалност машинен инженер с над 80 % с учебен план за специалност промишлена 
топлотехника.

За проектант в част „пожарна безопасност" „План за управление на строителните отпадъци" - 
Васил Стоянов се удостоверява съответствие с изискванията за наличие на Удостоверение за 
пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност и 
Сертификат за завършен курс на обучение по Наредба за управление на строителните 
отпадъци и за влагане па рециклирани строителни материалтцпълна проектантска 
правоспособност, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за 
признаване на професионални квалификации ъ iI IK' с допълнително оредставена
информация за документите.

От прегледа на допълнителните документи и информация се констат ира, че участникът удостоверява 
съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за подбор в процедурата за 
обособена позиция ЛбЗ.
След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията установи и 
единодушно РЕШИ: Участникът он ова пя на изискванията за лично състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя. С оглед на изложеното Комисията допуска до 
разглеждане офертата на „Тобо пролжект ЕООД" за Обособени позиции №3
2. От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие с изискванията за 
лично състояние и критериите за подбор н процедурата в Оферта X» 2 на участника „Богоев консулт 
ЕООД" за Обособени позиции №2 и №3, се констатира, следното:
Относно Обособена позиция Хе2
В срока по чл. 54 ал. 9 от ГИ I30IT, участникът е представил допълнителни документи за отстраняване 
на констатираните в Протокол NO 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. С 
представеният нов ЕЕД011 и информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически 
и лрофесионали способности". 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, 
както, участникът удостоверява съответствие е поставените от Възложителя изисквания за опит в 
изпълнение на сходни услуги през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

От представената в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и 
професионали способности", 6} информация за лицата от проектантския екип за изпълнение се 
удостоверява съответствие с поставените изикаания на Възложителя с допълнителната информация 
за обхвата и а удостоверенията за ППП на лицата.
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 па „Богоев консулт ЕООД” за Обособени позиции №2

Относно Обособена позиция ХяЗ
В срока по чл. 54 ад. 9 от ППЗОП, участник ът е представил допълнителни документи за отстраняване 
на констатираните в Протокол №1 от рабогата 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. С 
представеният нов ЕЕДОП и информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В " - „технически 
и професионали сп особ н ост" , 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, 
, участникът удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит в



изпълнение на сходни услуги през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
От представената н част IV - ..критерии за подбор", раздел „В" - „технически и 

професионали способности”, 6) информация за лицата от проектантския екип за изпълнение се 
удостоверява съответствие с поставените тиквания на Възложителя с допълнителната информация 
за обхвата на удостоверенията за ППП на лицата.
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 .\дЗ.
След направения преглед па ЕЕДОП и допълнителните документи комисията установи и 
единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложители. С оглед на изложеното Комисията допуска до 
разглеждане офертата пя „Когоен консулт ЕООД" за Обособени позиции №3
3. От прегледа на допълнителните документи и информацията за съответствие с изискванията за 
лично състояние и критериите за подбор н процедурата в Оферта № 3 на участника „Енерджидизайн 
ЕООД" за Обособена позиция №3, се констатира, следното:
В срока по чл, 54 ал. 9 от Г1ПЗОП, участникът е представил допълнителни документи за отстраняване 
на констатираните в Протокол №1 ог работата на комисията несъответствия. Участникът е 
представил нов ЕЕДОП с допълни телна информация с оглед констатациите на комисията в Протокол 
№1, чрез които са отстранени констатираните несъответствия и непълна информация. С 
представеният нов ЕЕДОП и информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В " * „технически 
и професионали способности", 16) за изп ълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, 
, участникът удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит в 
изпълнение па сходни услуги през последните три годни и. считано от датата иа подаване на офертата.

От представената в част IV - ..критерии за подбор", раздел „В " - „технически и 
професионали способности". 6) информация за лицата от проектантския екип за изпълнение се 
удостоверява съответст вие с поставените тиквания на Възложителя с допълнителната информация 
за обхвата на удостоверенията за ППП на лицата.
От прегледа на допълнителните документи и информация ее констатира, че участникът удостоверява 
съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за подбор в процедурата за 
обособена позиция ХзЗ.
След направения нречлед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията установи и
единодушно РЕШИ; У'■UCI пикът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор, поставени 01 възложителя. С оглед на изложеното Комисията допуска до
разглеждане офертата иа „Енерджидизайн ЕООД "за Обособени позиции №3

4. От прегледа на допълни телните документи и информацията за съответствие с изискванията за 
лично състояние и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 4 на участника „Новиза ЕООД” за 
Обособени позиции Хз 1. Ха2 и ХЬЗ, се констатира, следното:
Относно Обособена позиция ХД
В срока по чл. 54 ал. 9 от ППЗОП, участникът е представил допълни телни документи за отстраняване 
на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията несъответствия. Участникът е 
представил нов ЕЕД011 с допълнителна информация с оглед констатациите на комисията в Протокол 
№1, чрез коиго са отстранени констатираните непълноти и несъответствия.
От прегледа на допълнителните документи и информация се констатира, че участникът удостоверява 
съответствие е изискванията за лично състояние, годност и критериите за подбор в процедурата за 
обособена позиция № I.
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 възложители. С оглед на изложеното Комисията допуска до 
разглеждане офертата на „Понпза ЕООД” за Обособени позиции №1 
Относно Обособена позиция №2

В срока по чл. 54 ал. 9 от ГИ 130П, участникът е представил допълнителни документи за отстраняване 
на констатираните в Протокол Ай 1 от работата на комисията несъответствия. Участникът е 
представил нов ЕЕДОП с допълнителна информация с оглед констатациите на комисията в Протокол 
Xsl, чрез които са отстранени констатираните несъответствия и непълна информация. С 
представения ! нов ЕЕДС)11 и информация е част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически 
и професионали способности", 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата,



, участникът удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит в 
изпълнение на сходни услуги през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

От представената и част IV - „критерии за подбор", раздел „В " - „технически и 
професионали способности", 6) информация за лицата от проектантския екип за изпълнение се 
удостоверява съответствие с поставените изиквания на Възложителя с допълнителната информация 
за обхвата на удостоверенията за ПГ1П на лицата и информация за придобита професионална 
квалификация, а именно Диплома № и ВуЗ за всички лица.
От прегледа на допълшп едни те 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 пя изискванията за лично състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя. С оглед па изложеното Комисията допуска до 
разглеждане офертата ия „Новиза ЕООД" за Обособени позиции ,Уа2,
Относно Обособена позиция №3
В срока по чл. 54 ал. 9 от 11ПЗОП, участ пикът е представил допълнителни документи за отстраняване 

на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията несъответствия. Участникът е 
представил нов ЕЕДОГI с допълнителна информация с оглед констатациите на комисията в Протокол 
№1, чрез които са отстранени констатираните несъответствия и непълна информация. С 
представеният нов ЕЕДОП и информации в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически 
и професионали способности", 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, 
, участникът удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит в 
изпълнение на сходни услуги през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

От представената в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и 
професионали способности", 6) информация за лицата от проектантския екип за изпълнение се 
удостоверява съответствие е поставените изиквания па Възложителя с допълнителната информация 
за обхвата на удостоверенията за ИПИ на лицата и информация за придобита професионална 
квалификация, а именно Диплома ,4“ и В у 4 за всички лица.
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 №3.
След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията установи и 
единодушно РЕШИ: Участникът отговаря па изискванията за лично състояние и критериите 
за подбор, поставени ог възложителя, С шлеп па изложеното Комисията допуска до 
разглеждане офертата па „Новиза ЕООД" за Обособени позиции №3.
5. От прегледа ма доку лентите и информацията за съответствие с изискванията за лично състояние 
и критериите за подбор is процедурата в Оферта № 5 на участника „Енерджидизайн ЕООД", за 
Обособена позиция №2 се конс татира, следното:
В срока по чл. 54 ал. 9 от 11П3011, участникът е представил допълнителни документи за отстраняване 
на констатираните в Протокол №1 от работата па комисията несъответствия. Участникът е 
представил нов ЕЕД011 е допълнителна информация с оглед констатациите на комисиятав Протокол 
№1, чрез които са отстранени констатираните несъответствия и непълна информация. С 
представеният нов ЕЕДОП и информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически 
и професионали способности", 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, 
, участникът удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит в 
изпълнение на сходни услуги през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

От представената в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и 
професионали способности", 6) информация за лицата от проектантския екип за изпълнение се 
удостоверява съответствие с поставените изиквания на Възложителя с допълнителната информация 
за обхвата на удостоверенията за ПП11 на лицата.
От прегледа на допълни гениите докумен ти 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 ог възложителя. С оглед на изложеното Комисията допуска до 
разглеждане офертата на „ЕпепджнлтаГт ЕООДг,за Обособени позиции №2.
6. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията залично състояние
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и критериите за подбор в процедурата в Оферта № 6 па участника „Енерджидизайн ЕООД" за 
Обособена позиция №1, се констатира, следното:
В срока по чл. 54 ал. 9 оч i 1ПЗОП, участникът с 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. С 
представеният нов ЕЕД011 и информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В " - „технически 
и професионапи способности", 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, 
, участникът удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит в 
изпълнение на сходни услуги през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

От представената в част’ IV - „критерии за подбор", раздал „В" - „технически и 
професионапи способности1’, 6) информация за лицата от проектантския екип за изпълнение се 
удостоверява съответствие с поставените изиквания па Възложителя с допълнителната информация 
за обхвата на удостоверенията за П(1П на лицата.
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 н допълнителните документи комисията установи и 
единодушно РЕШИ; Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя. С оглед па изложеното Комисията допуска до 
разглеждане офертата ни „Кнецджндизайн ЕООД "за Обособени позиции JHsJ,
7. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично състояние 
и критериите за подбор и процедурата в Оферта № 7 на участника „Реминг консулт“  АД за Обособена 
позиция Лл2 и №3, се констатира, следното:
Относно Обособена пози пя AY2:
В срока по чл. 54 ал. 9 о т ! ИТЗОП, участникът е представил допълни телни документи за отстраняване 
на констатираните в Протокол Л»1 от работата на комисията несъответствия. Участникът е 
представил нов ЕЕДОПг допълнителна информация с оглед констатациите на комисията в Протокол 
№1, чрез които са отстранени констатираните несъответствия и непълна информация. С 
представеният пои ЕПДО! I и информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически 
и професиомали способности”, 16) за. изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, 
участникът удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит в 
изпълнение па сходни услуги през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

От представената в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" * „технически и 
професионапи способности", 6) информация за лицата от проектантския екип за изпълнение се 
удостоверява съответствие с поставените тиквания на Възложителя с допълнителната информация 
за обхвата па удостоверенията за. Г1ПГ1 па лицата.

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 па „Ремннг консул т“  АД за Обособени позиции №2.
Относно Обособена гюзппя №3:
В срока по чл. 54 ал. 9 ai !1ПЗОП, 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 представената в част IV - „критерии за подбор", раздел „В " - „технически и 
професионали способности". 6) информация за лицата от проектантския екип за изпълнение се 
удостоверява съответствие с пост авени те изиквания на Възложителя с допълнителната информация 
за обхвата на удостоверен мята. за ИПИ па лицата.

От прегледа па ючълниюлните документи и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответен:не с изискванията за лично състояние, годност и критериите за подбор в 
процедурата за обособени позиция №3.
След направения преглед на ЕЕДОП и допълнителните документи комисията установи и 
единодушно РЕШИ: Участникът отговаря па изискванията за лично състояние и критериите



за подбор, поставени от възложителя. С оглед на изложеното Комисията допуска до 
разглеждане офертата ча „Реминг консулт“  АД за Обособени позиции ЛаЗ.

8. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично състояние 
и критериите за подбор в процедурата в Оферта ЛФ 8 на участника ...Пимар П“ ЕООД за Обособена 
позиция №2 се константи, следното;
В срока по чл. 54 ал. 9 от ! II ЕЗОП. участникът е представил допълнителни документи за отстраняване 
на констатираните в Протокол №1 от работата на комисията несъответствия. Участникът е 
представил нов ЕЕДОН с декларирана липса на обстоятелства по т.3.6.1, т.3.6,2 и т.3,6.3. от 
Докуменациятаза участнен раздел „Г" от част и допълнителна информация с оглед констатациите на 
комисията в Протокол ЛЕК чрез които са отстранени констатираните несъответствия и непълна 
информация. С представеният нов ЕЕДОП и информация в част IV - „критерии за подбор", раздел 
„В" - „технически и профееионали способности", 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с 
предмета на услугата. частникът удостоверява съответствие с поставените от Възложителя 
изисквания за опит в изо чл пенис на сходни услуги през последните три години, считано от датата на 
по даване на офертата.

От представената в част IV - „критерии за подбор", раздел „В " - „технически и 
профееионали способности", 6) информация за лицата от проектантския екип за изпълнение се 
удостоверява съответствие с поставените изиквания на Възложителя с допълнителната информация 
за обхвата на удостоверенията за 11П11 па лицата.

Представена е допълнителна информация зее арх. Маруся бобова Влахова, предложена за 
проектант н част „пожарил безопасност" и проектант „План за управление на строителните отпадъци" 
удостоверяваща наличие па удостоверение за пълнее проектантска правоспособност по 
интердисциплинарна част пожарна безопасност, кака о и преминато обучениепо пожарна безопасност 
съгласно Наредба 13-1^71 от 29.10.2009 г. за Строи гелпотехническите правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар и пълна проектантска правоспособност, рссп. призната 
професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 
/ЗППК/ по час т 1ТУСО.

От прегледа пи допълнителните документа] и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за подбор в 
процедурата за обособен;] позиция ЛЕ2.
След направения преглед па ЕЕДОП и допълнителните документи комисията установи и 
единодушно РЕШИ: Участникът отговаря »а изискванията ча лично състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложителя, С оглед на изложеното Комисията допуска до 
разглеждане офертата па „Лимао П“ ЕООД за Обособени позиции Х»2.
9. От прегледа на документите и информацията за съответствие с изискванията за лично състояние 
и критериите за подбор з процедурата в Оферта Ад 9 па участника „Плеядес България ООД" за 
Обособена позиция АЕЗ. <ъ констатира, следното;
В срока по чл. 54 ал. 9 о 1 11Г13011, участникът е представил допълнителни документи за отстраняване 
на констатираните в Протокол ЛЕI от работата на комисията несъответствия. Участникът е 
представил нов ЕЕДОП с топъл имтелна информация с оглед констатациите на комисията в Протокол 
№1,чрез които са отстранени констатираните несъответствия и непълна информация.

От представената it част IV - „критерии за подбор”, раздел „В " - „технически и 
профееионали способности". 61 информация за лицата от проектантския екип за изпълнение се 
удостоверява съответствие с поставените изиквания па Възложителя с допълнителната информация 
за обхватЕг на удостовери. и,ята за ПП11 па дината.

От прегледа ми допълнителните документи и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответен т ю  с изискванията за лично състояние, годност и критериите за подбор в 
процедурата за обособен.'! позиция ЛЕЗ.
След направения преглед па ЕЕДОП и допълнителните документи комисията установи и 
единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложители. С оглед па изложеното Комисията допуска до 
разглеждане офертата н.: „Плсилес България ООД11 за Обособени позиции №3.
10. От прегледа на чокумепгите и информацията за съответствие с изискванията за лично 
състояние и критериите ю подбор в процедурата в Оферта № 10 на участника „Плеядес България 
ООД" за Обособена позп.чпя АЕ1. се констатира, следното:
В срока но чл. 54 ал. 9 о ; П! СЮП, участникът е представил допълнителни документи за отстраняване 
на констатираните в Мротокол .NE! от работата нег комисията несъответствия. Участникът е
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представил нов НЕДО! 1 с допълнителна. информация с оглед констатациите на комисията в 
Протокол №1, чрез кои ;.' са отстранени констатирайте несъответствия и непълна информация. С 
представения! нов ЕЕД011 н информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В ” - „технически 
и професионали способности", 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, 
участникът удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит в 
изпълнение на сходни услуги през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

От представената п част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически и 
професионали способности", 6) информация за лицата от проектантския екип за изпълнение се 
удостоверява съответствие с поставените тиквания на Възложителя с допълнителната информация 
за обхвата на удостовере.плпп ч;; III111 па лицата.

От прегледа и;-, допълнителните документи и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответствие е изискванията за лично състояние, годност и критериите за подбор в 
процедурата за обособен;; позиция .\l>1 .
След направения преглед и а ЕЕДОП и допълнителните документи комисията установи и 
единодушно РЕШИ: Участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критериите 
за подбор, поставени от възложители. С оглед па изложеното Комисията допуска до 
разглеждане офертата на ..Плсндес България ООД" за Обособени позиции №1.

П . От прегледа па локу'.кипите и информацията за съответствие с изискванията за лично 
състояние и критериите ,;а подбор в процедурата в Оферта № 11 на участника „Дакарх“  ЕООД за 
Обособени позиции jYlO п №3. се констатира, следното;
Относно Обособена позиция №2
В срока по чл. 54 ад. 9 от 11ПЗОП. 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 Xal. чрез които са отстранени констатираните несъответствия и непълна информация. С 
представеният нов ЕЕД( XI и информация в част IV - „критерии за подбор", раздел „В" - „технически 
и професионали способност и". 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, 
участникът удостоверява съответствие с поставените от Възложителя изисквания за опит в 
изпълнение на сходни услуги през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

От прегледа нд допълнителните документи и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние, годност и критериите за подбор в 
процедурата за обособен:; позиция №2.
След направения щнч лед па ЕЕДОП и допълнителните документи комисията установи и 
единодушно 1*ЕШИ: > мктцщ ум отговаря на изискванията за лично състояние и критериите 
за подбор, поставени от т .  стожптели. С оглед на изложеното Комисията допуска до 
разглеждане офертата па „Ластщх“  ЕООД за Обособени позиции №2.
Относно Обособена позиция ЛЕЗ
В срока по чл. 54 ал. 9 or щ  КЮП. участникът е представил допълнителни документи за отстраняване 

на констатираните в Протокол 9ПI ог работата на комисията несъответствия. Участникът е 
представил нов ЕЕДОП е допълнителна информация с оглед констатациите на комисията в 
Протокол №1, чрез кшмз ел отстранени констатираните несъответствия и непълна информация. С 
представеният нов ЕЕДОП п информация в част IV - „критерии за подбор” , раздел „В" - „технически 
и професионали способности". 16) за изпълнени от участника услуги, сходни с предмета на услугата, 
участникът удостоверява съответствие е поставените от Възложителя изисквания за опит в 
изпълнение на сходни услуги през последнитетри години, считано от датата на подаване на офертата.

От прегледа па допълнителните документи и информация се констатира, че участникът 
удостоверява съответствие е печатанията за лично състояние, годност и критериите за подбор в 
процедурата за обособен;, подшия
След направения прег.им па ЕЕДОП н допълнителните документи комисията установи и 
единодушно РЕШИ: У‘ nc и пием отговаря на изискванията за лично състояние н критериите 
за. подбор, поставени от възложителя. С оглед на изложеното Комисията допуска до 
разглеждане офертата на „Даклрх“  ЕООД за Обособени позиции №3.
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III. Констатации от трепи: и: па техническите оферт и на допуснатите до този етап участници:
1,Относно офертата на участник ..Тобо проджект ЕООД" за Обособени позиции №1, №2 и №3: 
Относно Обособена по д щнн Т-1::
За представените документи по чл. 39, ал, 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Тобо проджект 
ЕООД" комисията уста. и on и: 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 разреждане на техническото предложение на участника. Констатации на 
комисията.
Техническото предложение па постника е изготвено съгласно предоставения образец.

Относно минимално изискуемото съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно приложение №2 
от документацията е приложени преп раха за изпълнение и график. В представената програма 
за изпълнение участникът е посочил етапност н обхват на задачите предмет на изпълнение на 
поръчката, организация на изпълнение с информация за екипа от правоспособни лица за 
изпълнение на услугата, необходимата техника и график на изпълнение на дейностите, както н 
изикусмата декларация мг образен 2 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена поящия Лн 1— до 10 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената прел рама за изпълнение, се констатира, чс 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 ор:лнмзация, видно от която е, чс е предвидено коректно и съгласно 
техническата спецификация щпълнение. Представената е информация за предвидените за 
изпълнение на задачите прггислособни лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена е информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Впдпо от представеният' график участникът правилно е организирал 
изпълнението на услугата пра спазване па изискванията и условията за изпълнение на Възложителя 
поставени в техническата спецификация и нормативните изисквания.

След извършените действия кг.мисията установи, че допуснатата оферта на „Тобо проджект ЕООД" 
съответства ма. предварително обявените условия и следва да бъде допусната до отваряне на 
ценовата оферта за изпълнени" на обществената поръчка за обособена позиция №1

Относно Обособена позиция Лед:
За представените документи по чл. 39, ал. 3, т. I и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Т обо проджект 
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 оеш у р е д то п а зв а н е  па околната среда, закрила ма заетостта и условията на 
труд.
Комисията пристъпи към раз; гледане на техническото предложение на участника. Констатации на 
комисията.
Техническото предложение па участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Относно минимално изискуемо го съдържание:
Участникът е представил предложение за изпълнение па поръчката, съгласно приложение M2 
от документацията с приложиш 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 па услугата, пооб готи мата техника н график па изпълнение на дейностите, както и 
изикуемата декларация но образен 2 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена незнипн № 2- до 10 календарни днн от сключване на договора. От 
прегледа на представената иро! пача за изпълнение, се констатира, че правилно са определени етапите
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за изпълнение на предмета на обособената позиция, правилно са идентифицирани необходимите 
задачи за изпълнение с цел оохвагност 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 с информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Видно ог представеният график участникът правилно е организирал 
изпълнението па услугата при спазване на изискванията и условията за изпълнение на Възложителя 
поставени в техническа та спецификация и нормативните изисквания.

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

Относно Обособена позиция Л": Т
За представените доку мс:п и ч ч п 39, ал. 3. т. ! и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Тобо проджект 
ЕООД" комисията установи: >частникът е представил техническо предложение по образец, с 
приложени декларация за съгласие с клаузите па 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 па техническото предложение на участника. Констатации на 
комисията.
Техническото предложение ч., у частника е изготвено съгласно предоставения образец.

Относно минимално и чие кутии, го с ьлържапис:
Участникът е представил предложение за изпълнение па поръчката, съгласно приложение №2 
от документацията с приложели програма за изпълнение и график. В представената програма 
за изпълнение участникът е посочил етап пост и обхват на задачите предмет на изпълнение на 
поръчката, организации па изпълнение с информации за екипа от правоспособни лица за 
изпълнение на услугата, необходимата техника н график на изпълнение на дейностите, както и 
изикуемага декларация п- образец 2 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена подш ия Л®3-до 10 календарни днн от сключване на договора. От 
прегледа па представената про: има за изпълнение, се конст атира, че правилно са определени етапите 
за изпълнение на предмета пч обособената позиция, правилно са идентифицирани необходимите 
задачи за изпълнение е цел лбстоп пост 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 при.неспособни лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена г информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Вил -п от представеният график участникът правилно е организирал 
изпълнението на уеду: ага грч л-алианс на изискванията и условията за изпълнение на Възложителя 
поставени в техническата спсннфнкапия и нормативните изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Тобо проджект ЕООД" 
съответства на предварителни обявените условия и следва да бъде допусната до отваряне на 
ценовата оферта за изпълнеш'.-.: на. обществената поръчка за обособена позиция №3.

2. Относно офергаги ни -:;:п пик „Б о т е в  консулт“ ЕООД за Обособени позиции №2 и №3, се
констат и ра, с; игли от. i:

Относно Обособена позиция Л'\'3:
За представените доку мептп г.г но. 39, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Богоев консулт“ 
ЕООД комисията установи: у частникът е представил техническо предложение по образец, с 
приложени декларация за стд ние с клаузите на приложения проект на договор, декларация за срока 
на валидност на оферппа и го, злрация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и осигури и опазване па околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд.



Комисията пристъпи към par ■ на техническото предложение на участника. Констатации на 
комисията.
Техническото предложение не участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Относно минимално изискуемо;о с сдържан не:
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 < посочил етапност и обхват па задачите предмет на изпълнение на 
поръчката, организация на ;h :lълиенне с информация за екипа от правоспособни лица за 
изпълнение на yc.iyi а гл, н е г д -  шмата техника и график на изпълнение на дейностите, както и 
изикуемата декларация па образец 2 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция № 2- до 15 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представен ага програма за изпълнение, се констатира, че правилно са определени етапите 
за изпълнение на предмета па обособената позиция, правилно са идентифицирани необходимите 
задачи за изпълнение е пел обдлдппост и качество на изпълнението, представена е информация за 
предвидената от участника о;л впизация, видно от която с, че е предвидено коректно и съгласно 
техническата спецификация мшлнеиие. Представената е информация за предвидените за 
изпълнение на задаете  ир-т.-.-есособни лица е коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. 11редс гасена ■ пефермация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Ви i.ж о: представеният график участникът правилно е организирал 
изпълнението на услугата при спазване на изисквани ята и условията за изпълнение на Възложителя 
поставени в техническата спецификация и нормативните изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Богоев консулт“  ЕООД 
съответства на предварително обявените условия и следва да бъде допусната до отваряне на 
ценовата оферта за ireп,.мюни- - :: i обществената поръчка за обособена позиция №2.

Относно Обособена по шини
За представените докум ент по 1 л. 69, ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Богоев консулт“ 
ЕООД комисията установи: пс: пикът 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 м встларация, чс при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и пети уречи;:;. опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд.
Комисията пристъпи м с/ г ж  :■ стане па техническото предложение на учаегника. Констатации на 
комисията.
Техническото предлостест:.- п ;• -сте ти к а  е изготвено съгласно предоставения образец.

Относно минимално 11знекуех:о;с. съдържание:
Участникът с представил предложение за изпълнение на поръчката, съгласно приложение №2 
от документацията с приложено програма за изпълнение и график. В представената програма 
за изпълнение у ч а с т т а ,г  е насочил етапност и обхват на задачите предмет на изпълнение на 
поръчката, организации де и им.тнепие е информация за екипа от правоспособни лица за 
изпълнение на услуга г«. нсо ; - о зимата техника и график на изпълнение на дейностите, както и 
изикуемата дсклар к н е  ц. брлзец 2 от документации. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена мозстил Л»3- до 15 календарни днн от сключване на договора. От 
прегледа на представената пропя ма за изпълнение, се конст атира, чс правилно са определени етапите 
за изпълнение ма предмет п.д обособената позиция, правилно са идентифицирани необходимите 
задачи за изпълнение е под обхват пост и качест во на изпълнението, представена е информация за 
предвидената от участник;) о;д гонещия, видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно
техническата спецификация ....... .пенис. Представената е информация за предвидените за
изпълнение на задачите д: д: способни лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. 11рс лстдп где -Формация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. 1д:д.д:.■ н. представеният график участникът правилно е организират 
изпълнението на усл;-. rasr. :;рп ; с яеше на изискванията и условията за изпълнение на Възложителя 
поставени в техническагд снсстигнгацня и нормативните изисквания.

След извършените дебел вия г о 1 д шията установи, че допуснатата оферта на „Богоев консулт“  ЕООД
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съответства tut npcMiuiĵ M ;c.i!i^4 ч ;̂ вените условия и следвд д& оъдс допусната, до отваряне нй 
ценовата оферта за inn\>л̂ cni'c !1 и оГлцествсна/та поръчка за ооосооена позиция №_?.

3. Относно офер;дти ни .дбирттжидизайп ЕООД" та Обособена позиция №3

За представените документи по ■■ i 39, an. 3, т. 1 и тези но чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Енерджидизайн 
ЕООД" комисията устянопи: участникът е представил техническо предложение по образец, с 
приложени декларация за съгласие с клаузит е на приложения проект на договор, декларация за срока 
на валидност на офертата и лскларицня, чс при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани е данъци н осппуропк.;. опазване ма околната среда, закрила па заетостта и условията на 
труд.
Комисията пристъпи кш, cir .v..сетне па техническото предложение на участника. Констатации на 
комисията.
Техническото предложение пи уписттшка е изготвено съгласно предоставения образец.

Относно минимално цшекуоукпо съдържание:
Участникът е предетяшкт iru- слепне за изпълнение па поръчката, съгласно приложение №2 
от документацията е приложени програма за изпълнение н график. В представената програма 
за изпълнение участ пикът е посочил етап пост п обхват на задачите предмет на изпълнение на 
поръчката, органиеж ия н» : пп.шение с информация за екипа от правоспособни лица за 
изпълнение на услу i ат а. ие<>■.">■>пом ага  техника и график на изпълнение на дейностите, както и 
изикуемата декларация п - празен 2 от документация. Участникът предлага срок  за 
изпълнение на обособена позпцнн ЛгЗ— до 6 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената програми за изпълнение, се констатира, че правилно са определени етапите 
за изпълнение иа прелмеча па обособената позиция, правилно са идентифицирани необходимите 
задачи за изпълнение с цел обх щ -тост  и качество на изпълнението, представена е информация за 
предвидената от участника организация, видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно 
техническата спеипфпклппя ппш епие. Представената е информация за предвидените за 
изпълнение на задните uiд т ■ способни ;ин.и с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. 11(>с : ' т а  пи е п. .формация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнен по. от представеният график участникът правилно е организирал
изпълнението на усл\: ата нрп г ателие на изискванията и условията за изпълнение на Възложителя 
поставени в техническата с п е ц ! ю т и я  и нормативните изисквания.

След извършените действия ко.чпспя га установи, че допуснатата оферта на „Енерджидизайн ЕООД" 
съответства на прошари д.лпю обявените условия и следва да бъде допусната до отваряне на 
ценовата оферта за пипешеппо . г  г.Гицественати поръчка за обособена позиция №3.

4. Относно офер; ;дт. и-, гид.., ЕООД" за Обособени позиции №1, №2 и №3 

Относно Обособена позиция йш :
За представените документи ;;с. чл. 39, ал. 3. т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Новиза 
ЕООД"комиснята утаппип: учдепшкът е представил техническо предложение по образец, с 
приложени декларация ча ; ;.г u rm  е клаузите па приложения проект на договор, декларация за срока 
на валидност на оф ттатд п г • шрацмя, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и псп: - поиш. опазване нп околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд.
Комисията пристъпи кьм жгп гс-ощпо на техническото предложение на участника. Констатации на 
комисията.
Техническото предложение пи шетипка е изготвено съгласно предоставения образец.

Относно минимално пиете.-.:" ; г съдържание:
Участникът е преде топи.’ п-ч д пш е за изпълнение па поръчката, съгласно приложение №2 
от документации га :• н р . -п-. програма та изп ълнение и график. В представената програма 
за изпълнение у час: пи. е ■■■■;>■; лл етап поет п обхват на задачите предмет иа изпълнение на 
поръчката, органи ппги п '.пение с информация за екипа от правоспособни лица за
изпълнение на уелхт п а ,  д-од m т м а та  техника и график на изпълнение на дейностите, както и



изикусмата декларация но обра sen 2 01 документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена почнпнн № 1- до 15 календарни дни от сключване на договора. От
прегледа на представената програма за изпълнение, се констатира, че правилно са определени етапите 
за изпълнение на предмет па обособената поящия, правилно са идентифицирани необходимите 
задачи за изпълнение е цел обмптпост и качество на изпълнението, представена е информация за 
предвидената от уча.чип;,:! щч щгщпя. видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно 
техническата спецификация д щъ.1 пенис. 1 [релставената е информация за предвидените за 
изпълнение на задачите ч;■ ничюеобни липа с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Предем аг.сна е информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Еидпо ос представеният график участникът правилно е организирал 
изпълнението на услугата при ■гпшване; на изискванията и условията за изпълнение на Възложителя 
поставени в техническата спецификация и нормативните изисквания.

След извършените дене ..ма л ама мята установи, че допуснатата оферта па „Новиза ЕООД” 
съответства на прелзар-щдч-■ ■У.гените условия и следва да бъде допусната до отваряне на
ценовата оферта за, ити глмс.лм л : обществената поръчка за обособена позиция №1

Относно Обособена позиция -М
За представените документ п пг ч г 39. ал. 3, т. 1 н тези по чд. 54 ал.9 от ППЗОГТ от „Новиза ЕООД" 
комисията установи: участникм с представил техническо предложение по образец, с приложени 
декларация за съгласие с кла;, штс ма приложения проект на договор, декларация за срока на 
валидност на оф ер та ;м  .гст г о т .. гс чс при пчго пише па офертата са спазени задълженията, свързани 
с данъци и осигуровки, о: г. и; :: идната срелл. закрила на заетостта и условията на труд.
Комисията пристъпи лл ■ м м,: на техническото предложение на участника. Констатации на
комисията.
Техническото предложение па ■■■члетпка с изготвено съгласно предоставения образец.

Относно минимално изцекусмото еъднцжанне:
Участникът е представн.т предложение за изпълнение на поръчката, съгласно приложение №2 
от докумснтацшна г нрпд<г, дчм. програма hi птпълнспие и график. В представената програма 
за изпълнение учае; инкт.г е п> м м: : еганност и обхват на задачите предмет на изпълнение на 
поръчката, организации ч; • * в ши- е информация за екипа от правоспособни лица за 
изпълнение на услут л i а. т .т б  л лична техника н график па изпълнение на дейностите, както и 
изикуемата декларачпи.’ но образец 2 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена подш ия .M2- до 24 календарни дни от  сключване на договора. От 
прегледа на представената програма тз изпълнение, се констатира, че правилно са определени етапите 
за изпълнение на прел мета из обособената позиция, правилно са идентифицирани необходимите 
задачи за изпълнени,' е пел иб-чщ: иогг и качество на изпълнението, представена е информация за 
предвидената от учащ ши,;: ощ аммггмия, вилно от която е, че е предвидено коректно и съгласно 
техническата специфика:;";: а.епне. Представената е информация за предвидените за
изпълнение па задачите ; р  ■■ : л г .бп и  лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Пое ;л г.г  ; :г л 'рмация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Видно ог представеният график участникът правилно е организирал 
изпълнението на услу газа при гид;!'.ние на изискванията и условията за изпълнение на Възложителя 
поставени в техническа га епопнфпквпдя и нормативните изисквания.

След извършените хищния ктлитната уппнови, че допуснатата оферта на „Новиза ЕООД" 
съответства на предварп! ио = --omo.-oiiutc условия и следва да бъде допусната до отваряне на 
ценовата оферта за и л и . г -  ■ .■ -щ.-ственага поръчката обособена позиция №2

Относно Обособена пощим:;
За представените д о 1-:умсп; м щ т .  51д ал. 3, т. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Новиза ЕООД" 
комисията установи: учаеппп. кт с представил техническо предложение по образец, с приложени 
декларация за съгласие е к душите па приложения проект на договор, декларация за срока на 
валидност на офертач а и декдлра.ши.. че при изго: вяне па офертата са спазени задълженията, свързани 
с данъци и осигуровки, опазва--е ла щ пата греда, закрила на заетостта и условията на труд.
Комисията пристъпи към дт,; ;,.ч,л. ;г. па техническото предложение на участника. Констатации на 
комисията.

24.



Техническото ирс.тпожснг.с на ч-частника, е изготвено съгласно предоставения образец.

Относно минимално изискуем,у.-.ctm.', п.ржаиие:
Участникът е прелетиш:, i 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 етанност н обхват на задачите предмет на изпълнение на 
поръчката, организация па изпълнение е информация за екипа от правоспособни лица за 
изпълнение на услугата, необходима! а техника н график на изпълнение на дейностите, както и 
изикуемата дскларанш; ле- п о р я т : 2 or документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена н отния ЛаЗ- до 20 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на предекшем.п a up- кичи ■<;■. изпълнение, се констатира, че правилно са определени етапите 
за изпълнение па предмет обособената позиция, правилно са идентифицирани необходимите 
задачи за изпълнение с нел об.х.чнтност п качество на изпълнението, представена е информация за 
предвидената от участника cm нннза::ни. видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно 
техническата сненнфнкнчпя н';пъдпенце. Представената е информация за предвидените за 
изпълнение на з.здачше к.рстшпюсобнн липи е коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Предст авен;: . информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Ви.- •> от м подставен пят трафик участникът правилно е организирал 
изпълнениез’0 на уелх .ела пра а., ш;;,:, па н-анхткшията и условията за изпълнение на Възложителя 
поставени в техническата епстаафмка;ли н нормативните изисквания.

След извършените депстнн;! комисията установи, чс допуснатата оферта на „Новиза ЕООД" 
съответства на предварително обявените условия и следва да бъде допусната до отваряне на 
ценовата оферта за изпълнени.' ил обкимст вси;п а поръчка за обособена позиция №3.

5.Относно оферта:а на стстер;. - и |.мзлб:г 1-:0О,ф. инОбособена позиция №2:
За представените док\ и,:;. ги ч .. З'т 3. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Енерджидизайн“
ЕООД комисия::: успивал:; .......... . е представил техническо предложение по образец, С
приложени декларация за съгласие е клаузите на приложения проект на договор, декларация за срока 
на валидност на оферлатл и декларация, че при изготвяне па офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и оенгуро:;к::. опазваме на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд,
Комисията пристъпи към pa а ictk тис на техническото предложение на участника. Констатации на 
комисията.
Техническото пре шожоиче •• ч.:стч: н е и з :о :чено съгласно предоставения образец,

Относно минимално изискуем- ■: о .сь ,;i.uucumic,
Участникът е представил мрелложенне за истъименне па поръчката, съгласно приложение №2 
от документация га с приложени п;лн рача за изпълнение и график. В представената програма 
за изпълнение участникът е посочил етанност н обхват на задачите предмет на изпълнение на 
поръчката, организация на и шълнсипе е информации за екипа от правоспособни лица за 
изпълнение на услут ата. исосттадпмл - а т ехинка н график из изпълнение на дейностите, както и 
изикуемата декиарпстст к , "ра : 2 гл документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена п чи ня /■ '••2 - до н календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представена: а пр- ;.; п стълпеппе. сс констатира, че правилно са определени етапите
за изпълнение на предмета чн ее-.уп■■. -..пата шмпция, правилно са идентифицирани необходимите 
задачи за изпълнение с кел с.бкпнпг.-ст н качество па изпълнението, представена е информация за 
предвидената от участника пртажшпня, видни от която е, че е предвидено коректно и съгласно 
техническата спецификация изпълнение. Представената е информация за предвидените за 
изпълнение на зидашnv up иостчол.'. чш ли..а с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите, 1 ;ре;;с стесни ; ■; фол . нии зс предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнен;,' :in., , ; г п-оставеният график участникът правилно е организирал 
изпълнението па у с л у п | ч : ст: стст;:- на изискванията и условията за изпълнение на Възложителя 
поставени втехкпчеекстт; .л;с :нф::к;.п:'.; и нормативните изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта на „Енерджидизайн" ЕООД 
съответства на пред нар п гон и  нбяисинзо условия и следва да бъде допусната до отваряне на 
ценовата оферта за им ист: ici: и .■ не. обгастл-нен;:; а поръчка за обособена позиция №2



6. Относно офертата на ,.1 -нер.чжплизани" ЕООлЕ та Обособена позиция № !:
За представените документи нп ч .19. ал. 1, т. ! н тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Енерджидизайн“ 
ЕООД комисията устатата;: -таастшньт е поедставид техническо предложение по образец, с 
приложени декларация ;н ат; a.icna с клаузите i а приложения проект на договор, декларация за срока 
на валидност на офертата и ..екларпипя. че неш изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опитаме на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд.
Комисията пристъпи кьм разглеждане за техническото предложение на участника. Констатации на 
комисията.
Техническото предложение нг уктапшта с изготвено съгласно предоставения образец.

Относно минимално нанета см- ■ р > съдуджлчие:
Участникът с представи i предложенче за изчълненне на поръчката, съгласно приложение №2 
от документацията с приложени sipm р:тча зя изпълнение и график. В представената програма 
за изпълнение участникът е посочил стойност п обхват на задачите предмет на изпълнение на 
поръчката, организации на изпълнение е информация за екипа от правоспособни лица за 
изпълнение на услуга i а, необходима ■ а техника п график на изпълнение на дейностите, както и 
изикуемата декларация по образец 2 оз документации. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена та-шини ЛчI— до о календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на предсттше.ч.зта нота р:тал щ ■ шълпелпе. се конегатира, чс правилно са определени етапите 
за изпълнение па пре т е п а  п-лоста--тапа птаипяя, правилно са идентифицирани необходимите 
задачи за изпълнение с цел почита носа п качссгво на изпълнението, представена е информация за 
предвидената от участника opi а;iизпитан видно от която е, че с предвидено коректно и съгласно 
техническата спецификация тпъ л; е ш е  Представената е информация за предвидените за 
изпълнение па задачите пр;и..ж-лоста-пи липа с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. I"! реден таен;; е пнфпрм пия за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. !1п;гч< от т едставспият график участникът правилно е организирал 
изпълнението на усл\: а /а тая. ш,,; '.ваш- и., изискванията и условията за изпълнение на Възложителя 
поставени в техническа., а л ;та ■ ■ у ч : ка; n i г, пор.’ ';:: нвните изисквания.

След извършените дейст гтая ео емисията уст анот.п. чс допуснатата оферта на „Енерджидизайн“  ЕООД 
съответства на прелварптедно обяве-тате условия и следва да бъде допусната до отваряне на 
ценовата оферта за пзнзл1неш!С н;; лбш.-егвеназ;; поръчка за обособена позиция №1.

7.0тносно офертата на, ..Е.-.чнг ■ колеу.а АД" за Обособена позиция №2 и №3

ОТНОСНО Обособена Ц:та;н,н,
За представените локумсп, н ;.л чл. 59. ад. 3 ,т . i птези по чл, 54 ал.9 от ППЗОП от „Ремингконсулт 
АД" комисията установи; у  кюп питат с представил техническо предложение по образец, с приложени 
декларация за съгласие е к.яаучте .-а приложения проект на договор, декларация за срока на 
валидност на офертата п декларация.1 .е ; ip;i изготвяне па офертата са спазени задълженията, свързани 
с  данъци и осигуровки. опазваме нл окта е мата среда, закрила на заетостта и условията на труд. 
Комисията приспиш там у ; ;г . п :.ни п Е^емшческото предложение на участника. Констатации на 
комисията.
Техническото иредлон с;п .■ !,а. пш л изге; ъемо съгласно предоставения образец.

Относно минимално нлшнутамта о съду стане:
Участникът с предо а вил мре. етажен ле за изпълнение на поръчката, съгласно приложение №2 
от документацията е приложени прш рама зв ишълнепие и график. В представената програма 
за изпълнение участникът е посочил езаншнт и обхват на задачите предмет на изпълнение на 
поръчката, организации на нзпл.ли^нне с информация за екипа от правоспособни лица за 
изпълнение на yejiyi а е а, нш ■ \н <нчл г .техника п график на изпълнение на дейностите, както и 
изикуемата деклмрттапт бранш 2 оз юкументацня. Участникът предлага срок за
изпълнение на обособена та талия Л 2- до 2: календарни днн от сключване на договора. От 
прегледа на представената програма чг ■ ш таженне. се конегатира, неправилно са определени етапите 
за изпълнение на прел мета на обг.со-" танга позшшя, правилно са идентифицирани необходимите 
задачи за изпълнение с п-.-д плана. поп- н качество ча изпълнението, представена е информация за



предвидената от участника орглнпзацда. видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно 
техническата спецификация изпълнение. Представената е информация за предвидените за 
изпълнение ни задачите np.utoaiocoMie линя с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Прсл.ставсп;1. с информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Вит :о or нрсдставедпят график участникът правилно е организирал 
изпълнението на услугата при спазване на изискванията и условията за изпълнение на Възложителя 
поставени в техническата спецификаии i и нормативните изисквания.

След извършените действал комисия.- кехайови, че допуснатата оферта на „Реминг консулт АД" 
съответства на предварително обявени;е условия и следва да бъде допусната до отваряне на 
ценовата оферта за п uiimnoimc :;д общ, и :;: е и ат; i поръчка :за обособена позиция №2

Относно Обособена позиния -ъ
За представените документи пи ч.;. 39. п. 3, т, ; и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Реминг консулт 
АД" комисията установи: участникът с '.редставил техническо предложение по образец, с приложени 
декларация за съгласие с кла\ штс па приложения проект на договор, декларация за срока на 
валидност на офертач а и декларации, че дрп изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 
с данъци и осигуровки, опазване па око.; i :ата среда, закрила на заетостта и условията на труд. 
Комисията пристъпи към рид; :е;к,;asц- да техническото предложение на участника. Констатации на 
комисията.
Техническото предложение да > чистиш.а е изпилено съгласно предоставения образец.

Относно минимално i[змеку ршно съ:о jд;дпже;
Участникът е предеratuiai предло/ке;etc за изпълнение на поръчката, съгласно приложение №2 
от документацията с нри н «тп и  прм рама за шньлнспие и график. В представената програма 
за изпълнение участ iniui.i е посочи. - стапногд и обхват на задачите предмет на изпълнение на 
поръчката, организация па и стъ л т  пие с информации за екипа от правоспособни лица за 
изпълнение на услугата, н еобход ти п  а техника и график на изпълнение на дейностите, както и 
изикуемата декларация но образен 2 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособен;; постния >93- до 21 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената д; -..дра ма за ; пи icmei ше. се констатира, че правилно са определени етапите 
за изпълнение па предмет на дбоео нста позиция, правилно са идентифицирани необходимите 
задачи за изпълнение с ле-, еб.,.-.з i пд. и качество на изпълнението, представена е информация за 
предвидената от участ пи ict ; т :з з ; 'ц ;  .ч нндш- от която е, че е предвидено коректно и съгласно 
техническата спецификация .е-.пълш д,е. Представената е информация за предвидените за 
изпълнение на задачите прашизюсо мш :nm;i с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представенас информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Ти.сто оч ш ■едетаве.чпят график участникът правилно е организирал 
изпълнението на уезгг. iaxa ори степта:.- н. из; ставаш; ята и условията за изпълнение на Възложителя 
поставени в техническата сне: чар; пън;. - ; и иорм из шиите изисквания.

След извършените де.чемстя ,.. чп. из . устапези. че допуснатата оферта иа „Реминг консулт АД" 
съответства на лредварп i е сто ооавст,п зе условни и следва да бъде допусната до отваряне на 
ценовата оферта за изпълнение на общо,заченат;: поръчка за обособена позиция №3.

8.Относно офертата па .,Jl;;v..ir 11" 1Д..К ‘д  за Обособена позиция №2

Относно Обособена потпн.ч,: з-з'.
За представени Iе до;:>ме ■; д : д д ;. 3, г. ! д , ези но чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Лимар П“ ЕООД
комисията установи: ■■ чие. и...д ■ и; .лезавпл дзхничееко предложение по образец, с приложени 
декларация за съгласие е кла,, стст д . приложения проект на договор, декларация за срока на 
валидност на оферта ; а и декларация, че дрц из; оя няпе на офертата са спазени задълженията, свързани 
сданъци и оеш уровкп. опазване на око шита среда. закрила на заетосттаи условията на труд. 
Комисията пристъпи към ,ч; н лдкдане ча техническото предложение на участника. Констатации на 
комисията.
Техническото предложение и.: ;■ частни л i: изгогнемо съгласно предоставения образец.

Относно минимално и , :р з .д о ;  оа.т;.. да.ние:



Участникът с представил прс иож еппе за ш.. ;,,щение на поръчката, съгласно приложение №2 
от документации га с приложени при.i рама и* а тълнение и г рафик. В представената програма 
за изпълнение участникът е посочи .i етапшжч и обхват на задачите предмет на изпълнение на 
поръчката, организации на изпълнение с информация за екипа от правоспособни лица за 
изпълнение на услугата, необходима ;а техш.ьл и график на изпълнение на дейностите, както и 
изикуемата декларации но образец 2 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена позиция Vi2- до 6 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представени га програма за изпълнение, се констатира, че правилно са определени етапите 
за изпълнение па предмета па обеси.'.Tiara пет.-пия. правилно са идентифицирани необходимите 
задачи за изпълнение е цел лб лепил. ; качеет оо на изпълнението, представена е информация за 
предвидената от участника ирпинзагаш. видно от- която е, че е предвидено коректно и съгласно 
техническата спенифпкапг,;- л лгьлплдие. П; v -,сдавената е информация за предвидените за 
изпълнение на задачите ир.нк-способпи лице. с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена е и лфлрмддня за, предвиденат а за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Оид.чл о: г, едетавеннят график участникът правилно е организирал 
изпълнението ни ycjiyicvui iipu енлшапл на изискванията и условията за изпълнение на Възложителя 
поставени в техническата сно.".факли.- . н нормативните изисквания.

След извършените депа  uuvi so чиелл. л у станции, че допуснатата оферта на „Лимар П“  ЕООД 
съответства на предварьюлил .б л к л п е  условия и следва да бъде допусната до отваряне на 
ценовата оферта за изпълнен;'...' - а сГшс-лгвенлгл поръчка за обособена позиция №2.

9-Огносно офертата па ..1 ттеяллл Бълтъ пя“ 0 0 ,4  за Обособена позиция №3
За представените документи п.: чл, З'--1. ал. 3. т. 1 н тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Плеядес 
България1' ООД комисията ye i сн ови :; ле тикъ т е представил техническо предложение по образец, с 
приложени декларация за съгласие с клаузите па приложения проект на договор, декларация за срока 
на валидност па офертата л .лхдлрл,.::а. че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и о о т > [ . а,кп. ,пм .- аче на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд.
Комисията пристъпи към разптеж.-кше да техническото предложение на участника. Констатации на 
комисията.
Техническото предложение на > шл. hi...;i е цзкотиепо съгласно предоставения образец.

Относно минимално шиа-лсм. -л и съд \.-■к-.щне:
Участникът с представи. > пр..- (.иш е; ;е за изпълнение на поръчката, съгласно приложение №2 
от документацията с нрили гл-ип и;, рама за шпьлпенис н график. В представената програма 
за изпълнение участникът е посочил е гагите : п обхват на задачите предмет на изпълнение на 
поръчката, организация на и ли,, пк--ние с информация за екипа от правоспособни лнца за 
изпълнение на услугата, необходима; а техника и график па изпълнение на дейностите, както и 
изикуемата декларация по дбрапл 2 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение па обособена пом ита до 5 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената лр.л; дл . ■ л: ъл пение, се констатира, че правилно са определени етапите 
за изпълнение па предмета :■:■■■ пата подшия. правилно са идентифицирани необходимите
задачи за изпълнение с цел . .. .м .л ;; каче-л ъ-о на изпълнението, представена е информация за
предвидената от участника оп  лпн лшля. видно or която е, че е предвидено коректно и съгласно 
техническата спецификация пдм.дпллпе. Представената е информация за предвидените за 
изпълнение иа задачите пръвпег.оа;' пи лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена -.- а-|. р--.- пия за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. :5и,л,- л е хтавенняг 1рафик участникът правилно е организирал 
изпълнението па уч lyrara чр- ; ; л . д  п ш-д., капията и условията за изпълнение на Възложителя 
поставени в техническата сд -елф ■ :: порчсгивинтс изисквания.

След извършените действия ю д"сл , , ;. стани ши че допуснатата оферта на „Плеядес България“ ООД 
съответства на предварително -'"яъсм пе условия и следва да бъде допусната до отваряне на 
ценовата оферта за изпълнени.и;; дГлг. стената поръчка за обособена позиция №3.

10. Относно офертата на „П лет лт то..;: ..рия“ ООД за Обособена позиция №1
За представените документ:: ; . - . ад, 3. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Плеядес
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България“ ООД комисията усччшовп: уастпякът е представил техническо предложение по образец, с 
приложени декларация за ол  лисне с клаузите па приложения проект на договор, декларация за срока 
на валидност на офертата и де!опрания, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и осигуропк.;. пнашапе на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд.
Комисията пристъпи към раз:. т т л ш е  па техшп лекото предложение на участника. Констатации на 
комисията.
Техническото предложение па хчаспшгл е inron i ено съгласно предоставения образец.

Относно минимално изискуем;.■ уу>ъд! ''ОШ
У частникът е представил предложение за изпълнение па поръчката, съгласно приложение №2 
от документацията с приложени opes рама >а и шьлпение и график, В представената програма 
за изпълнение участникът е посочил стойност и обхват иа задачите предмет на изпълнение на 
поръчката, организация ма изпълнение с информация за екипа от правоспособни лица за 
изпълнение на услугата, необходима i .i техника и график на изпълнение иа дейностите, както и 
изикуемата декларация но обра ц п 2 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена notmimi .Vul- до 5 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената прел рима ,а л ;пъл пение, се констатира, че правилно са определени етапите 
за изпълнение па предмета лб л;.' лигга по линии, правилно са идентифицирани необходимите 
задачи за изпълнение с цед о.-хк-.п::.ъ п качссзао на изпълнението, представена е информация за 
предвидената от участника ор: ат: лл:;!л. видно от която е, че е предвидено коректно и съгласно 
техническата спецификация а д . .дп.-аие, Прсчставепата е информация за предвидените за 
изпълнение на задачите правоспосг-Дш лица с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена с ш; фармация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Впдпа о: представеният график участникът правилно е организирал 
изпълнението на услугата i i | <)>i гзан.' на изискванията и условията за изпълнение на Възложителя 
поставени в техническата сне:гпфг.п . п . ип  норма! пвпмте изисквания.

След извършените действия ко дппп.п i установи. ме допуснатата оферта на „Плеядес България“  ООД 
съответства на предварителш- \.пл.ъ:,:е условия н следва да бъде допусната до отваряне на 
ценовата оферта за нзпълиеннг па еби,- .-■•йената поръчка за обособена позиция №1.

11. Относно офертата на д  дгд : < V V'. за Обособени позиции №2 и №3 
Относно Обособен;: позиция - .д
За представените д ок ум ен т г> ч, 3. ч. 1 д тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от „Дакарх“  ЕООД
комисията установи; участника; с представил чехннческо предложение по образец, с приложени 
декларация за съгласие с к.ч.г. ш . гч прпложения проект па договор, декларация за срока на 
валидност на офертата и декд арап ч-: ,:рп пзготчмпе на офертата са спазени задълженията, свързани 
с данъци и осигуровки, опа -шаче '.и: оп.-.пипа среда, закрила па заетостта и условията на труд. 
Комисията пристъпи към раз; чеждапе па течннчсскоччч предложение на участника. Констатации на 
комисията.
Техническото предложение п:, /час! nni.n с пзгочт.спо алласно предоставения образец.

Относно минимално нзнею судд о ci.y, iy.ujiic:
Участникът е представил ир г д д- де ;а нчнчлненне на поръчката, съгласно приложение №2 
от документация!;! с нри.н!,- п, др.д . ама за пнп>лнсннс и график. В представената програма 
за изпълнение участникът е ;дн : м .  ,данпосч и обхват на задачите предмет на изпълнение на 
поръчката, организация ни и пччие е информация за екипа от правоспособни лица за 
изпълнение на услугата, необходима i ч i ехннка н график на изпълнение на дейностите, както и 
изикуемата декларация по обрае-д 2 от пжументация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена ш-ниша . 2-  до 25 календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа па предеч поената npi \,ма лл.лнсппс. се констатира, че правилно са определени етапите
за изпълнение па предмет ; ■. -.■■ ,..-пи лочлция- правилно са идентифицирани необходимите
задачи за изпълнение с цел ; ; лапите- е. качес, чо па изпълнението, представена е информация за 
предвидената от участника о;, а,,,: а;: . видно от която с, че е предвидено коректно и съгласно 
техническата спецификация -ran ,inane. Прсчсгавеката е информация за предвидените за 
изпълнение на задачите пр ч а д -п ооп и  чппд с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представен:: е ;и-.J-op-. л:.пн за предвидената за ползване техника, която би осигурила



качествено изпълнение. Нидпо от представеният график участникът правилно е организирал 
изпълнението на услугата при спазване па изискванията и условията за изпълнение на Възложителя 
поставени в техническата спецификация и нормативните изисквания.

След извършените действия комисията установи, че допуснатата оферта па „Дакарх“  ЕООД 
съответства на предварителим обявени те уста-вия и следва да бъде допусната до отваряне на 
ценовата оферта за изпълнение на обв и е i вената юръчка за обособена позиция №2.

Относно Обособена позиция Лее:
За представените документ и но чл. 39. а т  3. д. 1 и тези по чл. 54 ал.9 от ППЗОП от .Дакарх“ ЕООД 
комисията установи: участник ■> т е преде галил техническо предложение по образец, с приложени 
декларация за съгласие с клаузите па приложения проект на договор, декларация за срока на 
валидност на офертата и декларация, че лрп п д • • ляно па офертата са спазени задълженията, свързани 
с данъци и осигуровки, опа виме ма стайната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 
Комисията пристъпи към разглеждане ма 1см ш '.еско;о предложение на участника. Констатации на 
комисията.
Техническото предложение ш \частника с изготвено съгласно предоставения образец.

Относно минимално нзнест-е м т о  съдъсти!ннс:
Участникът е представил предложение :а изпълнение па поръчката, съгласно приложение №2 
от документацията с приложа ни нрог рама за изпълнение и график. В представената програма 
за изпълнение участник).а е посочил : rammer и обхват на задачите предмет на изпълнение на 
поръчката, организация на л im .jw ■ м те е информации за екипа от правоспособни лица за 
изпълнение на услугата, необходима i а техника и график на изпълнение на дейностите, както и 
нзикуемата декларация по ооранм  2 от документация. Участникът предлага срок за 
изпълнение на обособена иопш пя ЛЕЕ- до 2S календарни дни от сключване на договора. От 
прегледа на представената пра. рама. зг од пение, се констатира, че правилно са определени етапите
за изпълнение на предмета м.: обосоЛ. м.па позиция, правилно са идентифицирани необходимите 
задачи за изпълнение с цел об-ш-п ikk м качество на изпълнението, представена с информация за 
предвидената от участника о|а атгзанчт. видно от която е, чс е предвидено коректно и съгласно 
техническата спецификация дзнълценно. Представената е информация за предвидените за 
изпълнение на задачите ирамозпоссташ дцца с коректно разпределение на задълженията и 
отговорностите. Представена г информация за предвидената за ползване техника, която би осигурила 
качествено изпълнение. Видно от представеният график участникът правилно е организирал 
изпълнението па услугата нрн . на стан. изискванията и условията за изпълнение на Възложителя 
поставени в техническата смеиафикаци , м нормативните изисквания.

След извършените действия томнег. : ; а установи, ме допуснатата оферта на „Дакарх“  ЕООД 
съответства на предварителни обяве.аде хем.вия н следва да бъде допусната до отваряне на 
ценовата оферта за изпълнелно на обтест п а uriа поръчка за обособена позиция №3.

IV. Комисията продължи , в о я т  р. дл е цепка на техническите оферти на допуснатите до този 
ст ан участ ници, е и . исмо т . .■ тжната методика за оценка в публичното състезание, както 
следва:

1. У частник Тобо Нроджект Г.(ч )д:
-Оценка по Показател за оцента: ..Cjn ■. то изин вяно ма инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция Лга 1 -20 i.
-Оценка по Показател за оценка: „С-р< к за шготаяне на инвестиционния проект“  
за Обособена позпцмя Ле? -24
-Оценка по Показател за оценка: „Ср.--- изготвяне на инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция ЛЕК-и т .

2. Участник Богоев Консуле Гз -ОД
-Оценка по Показател за гном а.: „Сра . -.а пн а.азяне на инвестиционния проект”  
за Обособена позиция ЛЕ? -; б ;.
-Оценка по Показател за сценка: ,,Ср- : и изготвяне на инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция Л"':3-'. ().< V т.
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3. Участник Ешерджпдпзайн If ООД
-Оценка по Показател за оценка: „Срок за изготвяне па инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция №3-33.33 т.

4. Участник Новиза ЕООД
-Оценка по Показа'чел за оценка: Л р • за изго: пя не на инвестиционния проект“  
за Обособена позиция № 1 -3 .3  f т.
-Оценка по Показател за оценка: ..Срок а и iron зине па инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция №2 -10 зк
-Оценка по Показнаел за O'.iciaai: „С ра. а  пчто: няпе па инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция №3- i 0 а.

5. Участник от Енерджпдизаш: ГООД

-Оценка no I юказател за оценка: „Срок за изготвяне на инвестиционния проект“  
за Обособена позиция № 3-i0 а.

6. Участник от Енерджнлизапп ’..ООД

-Оценка по Показател за оценка: „Срок за изготвяне на инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция №1-33.33 т.

7. Участник Рсмипг Консул г Д,ч
-Оценка но Показател за оценка: „Срок за ичгот вяие па инвестиционния проект“  
за Обособена позиция №2 -11,43 т.
-Оценка по Показател :а е:юнга: „Срок' за изготвяне па инвестиционния проект“ 
за Обособена позшшя №3-9.52 г.

8. Участник Лимар 11 Г.ООД
-Оценка по Показател за оценка: „Срок за нзпл вяие на инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция >22 -40 ..

9 .Участник Плендес Бъ. .пария ООД
-Оценка по Показател за опак а: „Срок .-.а наколеше на инвестиционния проект“  
за Обособена позиция №3-40 а,

10. Участник Плеядсс Б:.лгк,;жя ООД
-Оценка по 1 юказател за оценка: „Срга за изготвяне на инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция >31-40 а.

11. Участник Дакарх ПО:..)/!
-Оценка по Iюказтнел за счепка: „Срок за изго; няпе на. инвестиционния проект“ 
за Обособена позиция >3:2 -4.6 т.
-Оценка по Показател за оценка: ..Срок за изготвяне па инвестиционния проект“  
за Обособена позиция 2 23- ; i .

Работата на комисията приключи в 15.30 часа па 07.122017 г. Председателят на Комисията закри 
заседанието, като определи участниците да бъдат поканени за отваряне на Пликове с надпис 
„Предлагани ценови на; амст ри"’ па 12.12.2017 г. в 11:0() часа в заседателна зала в сградата на СО р-н 
Младост. Също гака Прсдссда: слят на пк.шепя ;а определи, съоб|цение за датата, часа и мястото на 
отваряне на ценовите о /е р :м  а  бъде публикувано в профила на купувача, съгласно чл, 57, ал.7 от 
ЗОП.

VI.Заседание за отваряне па. ценни ire оферти на допуснатите до този етап участници:
На 12.12.2017 г, в i ! :0ч часа к леела кел па зала в сградата на СО р-н Младост се събра Комисия в 
пълен състав, как го следва:
Председател : арх. Ругал Русев - чам. км е; Членове:



9. Борислава Димитрова - г;i. специалист „ФСДЧР"
10. Александър Песторов - ст. юрисконсулт „АМПО”
11. Инж. Александър Йочов - г. е снециалпет ..1411Б”
12. Инж. Лоти Етугова- ст. експерт .,ИКС"

със задача да отвори н оповести ценовите предложения на допуснатите до този етап участници 
в горепосочената процедура за възлагане на обществената поръчка.

На заседанието на Комисията не нрпскстлаха представители на участниците в роцедурата или 
техни упълномощени представители, как то н представители на средствата за масово осведомяване.
1. Председателя ! на Комисията предостави възможност па присъстващите да се уверят в целостта на 
всички пликове: „Предлагани ценови параметри'', след което пристъпи към отварянето на пликовете 
„Предлагани ценови параметри” иа допуснатите участници по реда на постъпването на офертите и 
обяви пред, всички приета кан:;', ценовиie предложения, както следва:

I. за Обособена ничии,-и: Ас 1 с к.зкдо следва:

1. Ценовото предложение за и шълнсппе на участник Тобо Проджект ЕООД:
-Предложена цена за изгп.л пеш :е па Обособена позиция №1- 7948,00 лева без ДДС
- Предложена цена за изпълнение па Обособен,i позиция №2 -  20508.00 лева без ДДС 
-Предложена йена за изпи: шепне па Обособена позиция №3- 15912.00 лева без ДДС.

2. Ценовото предложение за п а : ъшеиие на \ частник Богоев Консулт ЕООД
- Предложена цена -ж изпадне.ас па Об, .избена позиция №2 - 32984.36 лева без ДДС
-Предложена uei ia за изт.. жеиме на Обособена позиция №3- 19825,82 лева без ДДС

3. Ценовото предложение за п ,п к. топне за > частник Енерджидизайи ЕООД
- Предложена цена за изпълнение па Обособена позиция №3- 16377,85 лева без ДДС

4. Ценовото предложение за изпълнение па участник 1 ювиза ЕООД
- Предложена цена за изпълнете па Ооп-обчша позиция №1- 8450.00 лева без ДДС
- Предложена цена .а мзп|.;;пс.и,:е на Об, .чаена позиция №2 -  34900.00 лева без ДДС.
- Предложена цена за. изпълнение па Обособена позиция №3- 22900.00 лева без ДДС

5. Ценовото предложение чл п ъ шепне :,а участник Сперджидизайн ЕООД

- Предложена цена за изпълнен и е па Обособена позиция №2- 21106,52 лева без ДДС.

6. Ценовото предложение а  п а ,  шенпс за участник Еперджидизайн ЕООД

- Предложена цена за изп в.nie.nie па Обособена позиции Л1>1- 7200.00 лева без ДДС

7. Ценовото предложение : „ и г з ,  л ц ш  . ,;а частник Ре.мннг Консулт АД 
-Предложена цена за изпьлпезпс па O v-■■еобена позиция №2 - 26250.00 лева без ДДС.
- Предложена цена за изпълнение па ОС -еобена позиция №3- 17100.00 лева без ДДС

8. Ценовото предложение ,л п и, i.rnemie -ei --частник АнмарП ЕООД 
-Предложена йена за изпълнение па Обособена позиция № 2- 20500.00 лева без ДДС

9. Ценовото предложение за изпълнение па участник Плсядес България ООД
- Предложена пена за пзпъ пъ че па (76, ■■. обема позиция ЛвЗ- 20000.00 лева без ДДС

10. Ценовозо предложение за п лайнен::. па участник I !леядес България ООД
- Предложена цена за изпълнение иа Обособена пози пия №1- 7500.00 лева без ДДС.

11. Ценовото предложение :а и а : клиент,е па участник Дакарх ЕООД
- Предложена цена за изпи.".пенис па Обособена позиция №2 -35700,00 лева без ДДС
- Предложена йена за изпълнение па Обособена позиция №3- 17700.00 лева без ДД

В 11:15 часа па 12.12.2017 г-киша. Председателят па комисията обяви край на публичната част
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на заседанието Й съобщи, че комнсис-п а па закрито заседание ще провери съответствието на 
документите в [(ликове „Предат ани 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 и документацията изисквания в М:0() часа па 12.12.2017 г..

Комисията прегледа ценовите аречложения па участниците, относно съответствие с 
псотавените от Възложителя пзпксванпя п спазване на предоставените образци от която се 
констатира, че всички оферти опчмдря! за откования iа и условията па публичното състезание.

Комисията извърши проверката 1ш чл,72, ал.1 от Закона за обществените поръчки за наличие 
на предложения с повече от 20 па сто по-благоприятни от средната стойност от предложенията на 
останалите участници. От извър тепат а проверка, комисията констатира наличие на предложения 
с повече от 20 на сто uo-бла: спринтз;м от средна!а стойност от предложенията на останалите 
участници, както следва:

1. Ценовата оферта на Тобо Поечтччекч ЕООД за Обособена позиция №2 е с повече от 20 на сто 
по-благоприятни от средната д !»ш ш д' от предложенията па останалите участници.

2. Ценовата оферта на Енерджнлпвайм I .ООД за Обособена позиция №2 е с повече от 20 на сто 
по-благоприятни от среднам сю пносг от предложенията па останалите участници.

3. Ценовата оферта на Лимар 11 ' 2_")ОД -.а ( Оособепа позиция №2 е с повече от 20 на сто 
по-благоприятни от средната cmimucr от предложенията на останалите участници.

С оглед на горното, Комисията взе решение председателят на комисията да изпрати писма с искане 
за представяне па подробна писмена обпч.твч.к.т за начина на образуване на ценовите предложения 
на основание нд.72, ал.1 от 3 u l. ;а> у-.ял циците- зо конто е налице хипотезата на цитираната 
нормативна разпоредба.

V. Комисията продължи св.-яга работа, като предвид това. че за Обособена позиция №1 и 
Обособена позиция JN’-.O не со налице хипотезите по чя.72 от ЗОП, взе решение да бъде 
довършена работата по оценка з класиране па допуснатите оферти по тези обособени 
позиции.

Оценка на допуснатите до този етап ос .р : н по Обособена позиции №1 и Обособена позиция №3 
по показател Цена -  Ц от одобрената методика за оценка в публичното състезание, както 
следва:

1.Участник Тобо Проджект LOG, 2
-Оценка по Показател за оценки: „Цена" з.ч Обособена позиция №1- 54.35 т.
-Оценка по Показател за оценка: ..1 Цпа" ;а Нбособепа позиция №3- 60 т.

2. Участник bin оев Консулт-120 к ..
-Оценка по Показател за оцеш .з 2 [спа ' за Обособен;.) позиция №3- 48.15 т.

3. Участник Нмсрджидизайн ЕООД
-Оценка по Показател за оценка: ..Цешгза Обособена позиция №3- 58.30 т.

4. Участник ! !овпза ЕООД
-Оценка по Показател за оценка: ..Ненггза Обособена позиция №1- 51.12 т. 
-Оценка по Показател за оценка: ..Цешг за Обособена позиция №3- 41.69 т.

6.Участник от Еперджидпзапп 12 ’ ;),'[

-Оценка no I юказател за оценка: .4 [си:1,” за ' )бособена позиция №1- 60 т,

7 .Участник Ремппг Консулт АД
-Оценка по Пскаштел за оценка: -,еп;: да < Тособспа позиция №3- 55.83 т.



9. Участник Плеядсс България ООД
-Оценка но Показател за оценка: ..i lem r за Обособена позиции ЖЗ- 47.73 т.

10. Участник Плеядес България ООД
-Оценка по Показател за оценка: ..Цена" за Обособена позиция №1- 57,60 т.

11 .Участник Дакарх ЕООД

-Оценка по Показател за оценка: ..Дена”  за Обособена подшия ЖЗ- 53.94 г.

VI, Комисията продължи р:к‘ан а с извършване па Комплексна оценка и класиране на офертите на 
допуснатите до този стаи офер;н за Обособена позиция №1 и Обособена позиция №3, 
както следва:

I .Участник Тобо Лроджект ЕООД :
-Комплексна Оценка за Обособен 
- Комплексна Оценка за Обособш

a 1 юз1 тия Ж 1 - 74.35 т. 
м позиция ЖЗ- 80 г.

2. Участник Богоев Консулт ВО:
- Комплексна Оценка за О бособо 1 еl МОЗмИМ;: Ж'3- 58.82 т.

3. Участник Енерджидизанн ЕОО,- 
- Комплексна Оценка за Обособия :а поящия ЖЗ- 91,63 т.

1. Участник Новиза ЕООД
- Комплексна Оценка за ОбосоГнч
- Комплексна Оценка за О босо .б . ;

cl лозпцим 
.a,

Ж1- 64.45 т 
ЖЗ- 51.69 т.

б.Участник от Енерджиднзайн ПЖОД

- Комплексна Оценка за Обособена пози.пия Ж>1- 93.33 т,

7.Участник Реминг Консулт АД
- Комплексна Оценка за Обоео' -.'па пол тцн-- ЖЗ- 65.35 т.

9. Участник 1 (леядсс България ООД
- Комплексна Оценка за Обособена позиция №3- 87.73 т.

10. Участник Плеядсс България ; .ч.;Д
- Комплексна Оценка за Обособена позиция №1- 97.60 т.

11.У частник Дакар.ч ЕООД

- Комплексна Оценка за Обособена позиция №3- 61,08 т.

VII. Класиране па дп е т а н и т е  до този етан оферти за Обособена позиция №1 и 
Обособена позиции ЖЗ:

Класиране па допусна; п те офер i и за Обособена позиция №1:
На първо място - Участник' 11лсядее България ООД с Комплексна оценка 97.60 т.
На второ място - Участник Кнсрдлндизайн ЕООД с Комплексна оценка 93.33 т.

На трето място - Участник Тобн Продя.ект ЕООД сКомплексна оценка 74.35 т.

На четвърто място - Уча г ; : .т UoiHcja ЕООД е Комплексна оценка 64.45 т.



Класиране на допуснатите офсрi и та Обособена потн и я  Л1>3:
На първо място - Участник Ечср.тжндизанн ЕООД с Комплексна оценка - 91,63 т. 
На второ място - Участник Нлсядсс Българин ООД с Комплексна оценка - 87.73 т. 
Натрего място - Участник Тобо Проджект ЕООД с Комплектна оценка - 80 т.
На четвърто м ясто - Участник Рсхшнг Консулт АД с Комплексна оценка - 65.35 т. 
На пето място - Участник Дакарх ЕООД с Комплексна оценка - 61,08 т.
На шесто място - Участник' Ьогоев Консулт ЕООД с Комплексна оценка - 58.82 т. 

На седмо място - Участник Иошгта ЕООД е Комплексна оценка - 51.69 т.

Комисията приключи окотил [дбиш i. 18:00 чие:; на 12.12.2017 г., като Председателят на 
комисията обяви кран на заседание!',) па комисията.

Комисията предлага да бодат сключени договори с 
класираните на първо място учат пи пи по Обособена позиция №1 и Обособена позиция №3 от 
поръчката.
На основание чл.60. лл.2 п ал.З о . I и 1.3011, настоящият доклад, съставен и подписан на 12.12.2017 г., 
ведно сЗ бр. протоколи от работата и л комисията и пялата документация по Обособена позиция №1 и 
№3, се предава на възложителя ;и улн.рждаване и вземане па решение по чл. 22, ал. 1, т. 6 ЗОП на 
12.12.2017 1.

КОМИСИЯ:
)

Председател:................> ,„ ....... -лух.  Румен Русев

(11. Дими I роил 1 

( Д, Местило.:

( А. Йотов)

( Л. Етугова)

УТВЪРДИЛ /Ц/
ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА 
КМЕТ НА Р-Н МЛАДОСТ СО
в качеството на Възложител пршх Протокол УЛ, Протокол №2, Протокол №3 и цялата 
документация но Обособена по и-чия .Ml и №3 от работата ма комисията назначена с моя 
Заповед № РМЛ 17-РД92-37/26.1 Е2(Н7г.


