
С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А  
Р А Й О Н  “М Л А Д О С Т ”

София 1712, ул.’’Свето Преображение” 1 
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Днес, 16 октомври 2015 година 
Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕНИЦА НИКОЛОВА -  секретар на СО-район „Младост”;

ЧЛЕНОВЕ: 1.ИНЖ. ДИМИТЪР СТОИЛОВ -  началник отдел „ИИКС”, с висше образование,
специалност промишлено и гражданско строителство - конструкции, с квалификация строителен 
инженер;

2. РУМЕН ТОШКОВ -  началник отдел „ФСДЧР”;
3. ИНЖ. ЕЛЕНА ФИЛИПОВА -  гл. експерт в отдел „ИИКС” с висше 

образование, магистър по специалност промишлено и гражданско строителство, с квалификация 
инженер магистър;

4. ВЕСЕЛА ЗВЕЗДАНОВА -  юрисконсулт отдел „АИПО”;
5. ЙОРДАН ГОСПОДИНОВ -  общински съветник в Столичен общински съвет;
6. ИНЖ. ЗАРА ПЕТРОВА -  гл. експерт в дирекция „ЖОСТЕЕ” на Столична 

община, с висше образование, квалификация строителен инженер;
7. ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА-ШОПОВА -  гл. експерт „Ремонт и материална 

база” в дирекция „Образование” на Столична община, с висше образование, строителен инженер;
8. ИНЖ. ИВАН ПОПОВ - външен експерт включен в списъка на АОП по чл. 19, 

ал. 2, т. 8 от ЗОП и притежаващ квалификация в съответствие с предмета на поръчката - диплом № 
005929/04.07.1968г. от ВИСИ-София за висше образование по специалност „ПГС”;

9. ИВЕЛИНА ЛИЧЕВА -  мл. експерт, отдел „АИПО”, с висше юридическо
образование;

10. БОЙКО СЕКИРАНОВ -  представител на Съвета за управление на 
специализирания общински приватизационен фонд

се събра, за да разгледа, оцени и класира постъпилите предложения за участие в открита 
процедура за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ново обединено детско заведение за 
10 групи, в м. Югоизточен град, Район-4-Зона 5”, кв.19 (нов 19а), У П И I I - ОДЗ, ж.к. „Младост -  4 ”.

Комисията започна своята работа в 10.00 часа, в присъствието на Елена Илиева Пейкова -  
упълномощен представител на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ КИНДЕРГАРДЪН” ДЗЗД и 
Катрина Димитрова Бръндева -  упълномощен представител на участника „ЕДЕМ Д2” ЕООД. 
Представители на останалите участници не се явиха на отварянето на офертите.

След прочитане на списъка с участниците всеки от членовете на комисията подписа декларация 
по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.
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Комисията започна отварянето на офертите по реда на получаването им, като провери за 
наличието на три отделни запечатани плика във всяка оферта, както следва:

1. РД -  70 - 27/12.10.2015 г., получена на 12.10.2015 г. в 16:33 ч., от „Ф-СТРОЙ ГРУП” ЕООД, 
ЕИК 175185044, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, ж.к. „Младост - 1”, бул. 
„Йерусалим”, бл. 51, партер и адрес за кореспонденция: гр. София 1784, ж.к. „Младост - 1”, бул. 
„Йерусалим”, бл. 51, партер, представлявано от Филип Русев Господинов-управител;

2. РД -  70 -  28/15.10.2015 г., получена на 15.10.2015 г. в 14:59 ч., от „ЕДЕМ Д2” ЕООД, ЕИК 
131176905, със седалище и адрес на управление: гр. София , с. „Герман”, ул. „Манастирска 
воденица” № 8, представлявано от Димитър Петров Бръндев -  управител;

3. РД -  70 -  29/15.10.2015 г., получена на 15.10.2015 г. в 15:02 ч., от ОБЕДИНЕНИЕ 
„ВОДИТРЕЙД” ДЗЗД със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1606, ул. „Шандор 
Петьофи” №13-15, представлявано от Момчил Борисов Борисов, включващо: „ВОДСТРОЙ 
98” АД, ЕИК 119081953, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1606,ул. „Шандор 
Петьофи” №13-15; „ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН” ЕООД, ЕИК 121625981, със 
седалище: гр. София 1421, р-н Лозенец, ул. „Лозенска планина” № 17-19 и адрес за 
кореспонденция: гр. София 1680, ул. „Ралевица” № 98, ет. 1, надпартер и „КЛИМАТРОНИК” 
ЕООД, ЕИК 175340669 със седалище: гр. Согия 1233, ул. „Козлодуй” № 82 и адрес за 
кореспонденция: гр. София 1233, ул „Странджа” № 156, офис 4;

4. РД -  70 -  30/15.10.2015 г., получена на 15.10.2015 г. в 15:20 ч., от ОБЕДИНЕНИЕ 
„ПРОДЖЕКТ КИНДЕРГАРДЪН” ДЗЗД със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 
1303, бул. „Ал. Стамболийски” № 84-56, ет. 7, оф. 41, представлявано от Николай Борисов 
Влахов, включващо: „НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД, ЕИК 130576215, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, ул. „Опълченска”, бл. 37, вх. Д, ет. 8, ап. 128 и адрес за кореспонденция: 
гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 84-86, ет. 7, ап. 41 и „БОНИМА” ЕООД, ЕИК 
101105090, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Петрич 2850, ул. „България” № 27.

При отварянето на офертите трима от членовете на комисията подписаха плик №3 с 
предлаганите цени на всички участници, като комисията в съответствие с чл. 68, ал. 4 от ЗОП 
предложи на Елена Илиева Пейкова -  упълномощен представител на участника ОБЕДИНЕНИЕ 
„ПРОДЖЕКТ КИНДЕРГАРДЪН” ДЗЗД и Катрина Димитрова Бръндева -  упълномощен представител 
на участника „ЕДЕМ Д2” ЕООД да подпишат плик №3 на останалите участници. Пликове № 3 бяха 
подписани от:

1. На участник „Ф-СТРОЙ ГРУП” ЕООД- упълномощените представители на участниците 
ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ КИНДЕРГАРДЪН” ДЗЗД и „ЕДЕМ Д2” ЕООД не се 
възползваха от това право.

2. На участник „ЕДЕМ Д2” ЕООД - от упълномощения представител на участника 
ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ КИНДЕРГАРДЪН” ДЗЗД;

3. На участник ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДИТРЕЙД” ДЗЗД - от упълномощения представител на 
участника ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ КИНДЕРГАРДЪН” ДЗЗД;

4. На участник „ПРОДЖЕКТ КИНДЕРГАРДЪН” ДЗЗД -  от упълномощения представител на 
участника „ЕДЕМ Д2” ЕООД

Комисията отвори Плик № 2 от подадените оферти, като трима от членовете й подписаха всеки 
лист, съдържащ се в него и комисията в съответствие с чл. 68, ал. 5 от ЗОП предложи на 
представителите на участниците ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ КИНДЕРГАРДЪН” ДЗЗД и „ЕДЕМ 
Д2” ЕООД да подпишат всички документи, съдържащи се в плик № 2 на останалите участници.

Пликове № 2 бяха подписани от:
1. На участник „Ф-СТРОЙ ГРУП” ЕООД- от упълномощените представители на участниците 

ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ КИНДЕРГАРДЪН” ДЗЗД и „ЕДЕМ Д2” ЕООД;
2. На участник „ЕДЕМ Д2” ЕООД -  от упълномощения представител на участника 

ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ КИНДЕРГАРДЪН” ДЗЗД не се възползваха от това право.
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3. На участник ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДИТРЕЙД” ДЗЗД - от упълномощените представители на 
участниците ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ КИНДЕРЕАРДЪН” ДЗЗД и „ЕДЕМ Д2” ЕООД 
не се възползваха от това право;

4. На участник „ПРОДЖЕКТ КИНДЕРГАРДЪН” ДЗЗД -  от упълномощения представител на 
участника „ЕДЕМ Д2” ЕООД.

Комисията отвори Плик № 1 от офертите на участниците и оповести документите и 
информацията, които всеки един от тях съдържа и провери съответствието им, съгласно списъка по чл. 
56, ал.1, т.14 от ЗОП. С това приключи публичната част от заседанието на комисията и 
представителите на участниците ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ КИНДЕРГАРДЪН” ДЗЗД и „ЕДЕМ 
Д2” ЕООД напуснаха залата.

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите в пликове № 1 
за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното:

I. Относно уастник „Ф-СТРОЙ ГРУП” ЕООД
1. Участникът е представил декларация-списък по чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП образец № 8, в 

която е посочил опит в строителство сходен само с част от предмета на настоящата поръчка. В 
декларацията се доказва опит в строителството по части: Архитектура, Конструкции, Вътрешни 
инсталации /Електро, ВиК, ОиВ/, включително изграждане на абонатна станция, но липсва 
посочване на опит в строителството за частта от предмета на поръчката, отнасящ се до 
изграждане на топлопровод. Следователно описаното в представения от участника образец № 8 
строителство не отговаря на минималните изисквания на възложителя за придобит опит в 
извършването на подобен вид строително с оглед изпълнението на целия предмет на настоящата 
поръчка.

Участникът следва да представи декларация - списък образец 8 с посочване на опит в 
строителството и в изграждане на топлопровод съгласно изискванията на възложителя- 
утвърдени в раздел VI., подраздел VI.2., т.1.1. от документацията за участие: „Под сходно с 
предмета на настоящата поръчка се разбирата строителство на училища, детски градини ши 
ясли, Висши учебни заведения и административни сгради, с изключение на строителство на 
жилищни сгради по част Архитектура, Конструкции, Вътрешни инсталации /Електро, ВиК, 
ОиВ/, включително изграждане на топлопровод и абонатна станция. ”,

2. Участникът е представил Образец 8а, като е посочил 42 броя служители, но специалността 
на служителите, посочени в образеца не съответства в пълнота с изискванията на възложителя. 
Участникът е посочил само един човек със специалност монтажник.

Участникът следва да представи декларация- списък Образец 8а, според изискванията
утвърдени в раздел VI., подраздел У1.2., т.2 от документацията за участие, а именно: Монтажник -  6 
бр.

3. На страница 256 от плик №1 „Документи за подбор на обособена позиция №1” участникът е 
представил банкова гаранция за участие в процедурата с изх. № 3867 от 07.10.2015г. на Банка 
Пиреос България АД, с по-кратък срок на валидност, а именно 177 дни, от минимално изискуемия.

Участникът следва да представи банкова гаранция съгласно изискванията на възложителя 
посочени в т. 1.1 на Раздел XII Гаранции за участие и за изпълнение на договора и обезпечения: 
„оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 180 /календарни/ 
дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
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II. Относно участник „ЕДЕМ Д2” ЕООД
1.Участникът е представил Образец 8а, като е посочил 42 броя служители, но специалността 

на служителите, посочени в образеца не съответства в пълнота с изискванията на възложителя. 
Участникът е посочил само 3 лица със специалност монтажник.

Участникът следва да представи декларация-списък Образец 8а, според изискванията
утвърдени в раздел VI., подраздел У1.2., т.2 от документацията за участие, а именно: Монтажник -  6 
бр.

2. Участникът е представил Анекс № 2 към застрахователен договор № 711515213000103 по 
застраховка „трудова злополука”. Участникът не е представил валидна „Застраховка за професионална 
отговорност на участниците в строителството” за строежи трета категория по чл. 171 от ЗУТ съгласно 
изискванията на възложителя.

Участникът следва да представи валидна „Застраховка за професионална отговорност на 
участниците в строителството” за строежи трета категория по чл. 171 от ЗУТ, съгласно 
изискванията на подраздел У1.3., точка 2. от утвърдената от Възложителя документация.

III. Относно участник ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДИТРЕЙД” ДЗЗД
1. Участникът е представил 3 бр. декларации образец 8а от участниците в обединението с 38 бр. 

служители общо, които не съответстват на изискуемият минимум от 40 човека със специалности, 
съгласно заложените изисквания на възложителя.

Участникът следва да представи декларация - списък образец 8а съдържащ минимално 
изискуемия брой работници и попълнена изчерпателна информация съгласно реквизитите 
посочени в раздел VI., подраздел VI.2., т.2 от документацията за участие, а именно: Минимум 40 
човека със следните специалности:

Кофражист -  5 бр.
Арматурист -  5 бр.
Заварчик -  2 бр.
Зидар- 3 бр.
Шпакловки и мазилки -  6 бр.
Бояджия- 2 бр.
Монтажник -  6 бр.

у Електротехник -  3 бр
V Вик специалисти -  2 бр.
у ОВКИ специалисти-2 бр.

Озеленител -  2 бр.
Общ работник -  2 бр.

2. Участникът е представил 4 броя декларации по образец № 9 „Декларация за запознаване с 
обекта“:

а/ декларация от 29.09.2015г. от името на Момчил Борисов Борисов, в качеството му на 
изпълнителен директор на „Водстрой 98“ АД, със заверка на служител на възложителя -  инж. 
Филипова;

б/ декларация от 09.10.2015г. от името на Момчил Борисов Борисов, в качеството му на 
представляващ „ВОДИТРЕЙД“ ДЗЗД, без заверка на служител на възложителя;
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в/ декларация от 09.10.2015г. от името на Цветан Йорданов Кордев, в качеството му на 
представляващ „КЛИМАТРОНИК“ ЕООД -  ЧЛЕН НА„ВОДИТРЕЙД“ ДЗЗД, без заверка на служител 
на възложителя.

г/ декларация от 24.09.2015г. от името на Валентин Рангелов Милушев, в качеството му на 
управител на „Политрейд Кънстръкшън“ ЕООД, със заверка на служител на възложителя -  инж. 
Филипова;

Участникът следва да представи Декларация образец № 9 „Декларация за запознаване с 
о б е к т а подписана от представляващия „ВОДИТРЕЙД“ ДЗЗД съгласно договора за обединение 
със заверка на служител на възложителя съгласно изискванията на документацията за участие, 
или участникът следва да представи изрично нотариално заверено волеизявление от всички 
участници в обединението, че одобряват и са съгласни с извършения от представляващия члена 
на обединението „Водстрой 98“ АД на 29.09.2015г. оглед и се обвързват с представената от него 
декларация от 29.09.2015г., като представена от обединението „ВОДИТРЕЙД“ ДЗЗД.

IV. Относно участник ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ КИНДЕРГАРДЪН” ДЗЗД
1.Участникът е представил Декларация образец № 5, подписана от лице, различно от 

представля ващия ОБЕДИНЕНИЕ„ПРОДЖЕКТ КИНДЕРГАРДЪН” ДЗЗД, съгласно договора за 
обединение. Въпреки, че в декларацията е посочено, че същата ще бъде подписана от Николай 
Борисов Влахов в качеството му на упълномощен представител на обединението, декларацията е 
подписана от Наско Иванов.

Участникът следва да представи Декларация образец № 5, подписана от представляващият 
ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ КИНДЕРГАРДЪН” ДЗЗД съгласно договора за обединение или 
от изрично упълномощено за това от всички участници в обединението лице, като в този случай 
е необходимо да бъде представено и нотариално завереното пълномощно на лицето, съгласно 
изискванията на документацията за участие.

На основание чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП, комисията определя срок от 5 работни дни, считано 
от датата на получаване на настоящия протокол, за представяне на липсващите документи или 
необходимите документи за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на 
комисията. Всеки един от участниците може в съответствие с изискванията на възложителя, 
посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които 
смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. След изтичане на 
посочения срок комисията ще отрази констатациите си относно допуснатите участници в 
Протокол № 2 и ще пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите оферти, 
като резултатите от тях ще бъдат съобщени в съответствие с чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

За констатациите в настоящия протокол участниците ще бъдат уведомени по предоставените от 
тях координати за кореспонденция - факс, електронна поща и/или телефон.

Настоящият протокол е съставен на 22.10.2015г. в 10:20 ч.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ
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