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за класиране на участниците и участника, определен за изпълнител 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 11-0 /71  
ж.к. "Младост-4". ^

На основание чл. 38, ал. 1 и чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки 
и отразени резултати в протокол № 1 с per. номер РД-9304-38/22.10.2015г., протокол № 2 с  
per. номер РД-9304-40/16.11.2015г., протокол №3 с per. номер РД-0903-19/23 11 2015г и
Z Z T Z f t Н0мер р 4"0903-20/27.11.2015г. на комисията, назначена със заповед № 
Д-иб-299/16.10.2015г. относно разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в 

открита процедура с предмет: Изграждане на ново обединено детско заведение за 10 групи в 
м. Югоизточен град, Район-4-Зона 5", кв. 19 (нов 19а), УПИ II - ОДЗ, ж к "Младост-4" ’

РЕШИХ:

Р Обявявам следното класиране на участнииите в проиедурата

I МЯСТО - ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ КИНДЕРГАРДЪН” ДЗЗД -  94,75 точки
II М ЯСТО-„ЕДЕМ Д2” ЕО О Д-92,9 точки ’
III МЯСТО - ОБЕДИНДЕНИЕ „ВОДИТРЕЙД” ДЗЗД -  88,66 точки

^ Определям за изпълнител в открита проиедура с ппедмет- Изграждане на ново обединено 
детско заведение за 10 групи, в м"Югоизточен град, Район-4-Зона 5", кв.19 (нов 19а), УПИ II - 
ОДЗ, ж.к. "Младост-4" - ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОДЖЕКТ КИНДЕРГАРДЪН” ДЗЗД със 
седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1303, бул. „Ал. Стамболийски” № 84-56 ет. 7
|?т!гъ- 1 2 п г ^ ч ? ВЛЯВаН0 0Т Николай Борисов Влахов, включващо: „НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД 
ЕИК 130576215, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Опълченска”, бл. 37, вх. д ’

К0реСП0нденция: ГР- София, бул. „Ал. Стамболийски” № 84-86, ет. 7 an.
78^п”Б01? 1МА Е<?г° ? о ЕИК 101105090’ със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Петрич 2850, ул. „България” № 27. F
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3. Обявявам отстранен участник в открита процедура е предмет: ..ИчррлягАл»* на ново 
обединено детско заведение за 10 групи, в м .".Югоизточен град, Район-4-Зона 5" кв 19 (нов 19а) 
У ПИ II - ОДЗ, ж.к. "Младост-4" j_ ' Л
„Ф-СТРОЙ ТРУП” ЕООД, ЕИК 175185044, със седалище и адрес на управление: гр. София 

1784, ж.к. „Младост - Г , 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 
Г осподинов-управител,
МОТИВИ за отсреаняване на участника:

Съгласно констатацията на комисията относно редовността на офертата на участника отразени в 
Протокол № 1 с per. номер РД-9304-38/22.10.2015г . е установено, че:

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, отнасяш се по 
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 пелия предмет на настоящата 
поръчка.

С Протокол № 1 с per. номер РД-9304-38/22.10.2015г. комисията е изискала Участникът 
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 разбираща строителство на училища, детски градини или 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 станиия.

С допълнително представените документи, получени в деловодството на район „Младост” на 
28.10.2015г., с вх. № към РД-70-27-[1]/28.10.2015г. участникът представя Декларация -  
списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП /Образец № 8/, в който е посочен опит в строителството и 
в изграждане на топлопровод и абонатна станция. Участникът доказва опит в тази сфера с 
изпълнен договор, сключен с Министерство на правосъдието, с предмет: „Проектиране и 
извършване на СМР във връзка с: Рехабилитация на съществуващ топлопровод в границите на 
У ПИ I, кв. 47 по плана на гр. София; Премахване на едноетажна масивна сграда (КПП); 
Изграждане на покритие (козирка) над съществуващо външно стълбище към архивно 
помещение. Изпълнение на подово покритие в архивно помещение, разположено на ниво 
»Сутерен“ и рехабипитация на съществуващо подходно стълбищно рамо; Изпълнение на 
строителни дейности в сутерена на административна сграда, блок „В “ и подземен паркинг; 
Изпълнение на допълнителни строителни дейности по разчистване и укрепване на строителен 
изкоп за изливане на основите на покритие /козирка/пред главния вход на административната 
сграда, възникнали в процеса на изграждане в границите на съдебен сграбен комплекс с 
административен адрес: гр. София, бул. „Цар Борис П Г  №54 в УПИI, кв. 47, м. „Лагера“ по 
плана на гр. София“.Съгласно представената декларация-списък договорът е изпълнен на 
13.07.2015г. Съгласно представената Референция с изх. № 93-00-241/25.09.2015г. за
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r p v n  T n n n  П0С0чения Д0Г0В°Р' издадена от Министерство на правосъдието: „Ф-СТРОЙ 
ЕООД С к о ж е н а т а  поръчка е изпълнило...следното ....-Цялостна подмяна на тръбна 

мрежа на топлопровод, обслужващ сградния комплекс на Софийски районен съд в Софийска
PaZ 7 ,  УтвЪрдбН ПР°еКт °т ТотоФикаЧия София с разрешение за строеж
...от 11.U6.2015г... Предвид констатираното несъответсвие в посочените дати и липсата на 
посочена точна дата на изпълнение на договора в представената референцията, комисията е 
сметнала за необходимо да провери заявените данни, като се възползва от възможността 
предвидена в чл. 68, ал. 11, т. 1 от ЗОП, и изиска информация от възложителя по посочения 
договор, а именно Министерство на правосъдието за датата на която е приключило 
изпълнението на договора и дали строителството е изпълнено в съответствие с 
нормативните изисквания. В съответствие с констатациите на комисията, отразени в

ОТ ПР°Т0К0Л № 2’ комисията е изпратила писмо с изх. № Към ПО- 
по m  12 °3' '2015г‘ Д0 МинистеРство на правосъдието . На 10 ноември 2015 година в 
09:00 часа комисията се събира и констатира, че към настоящия момент в районната 
администрация не е получен отговор на запитването на основание чл. 68, ал. 11, ал. 1 от ЗОП 
изпратено до Министерство на правосъдието. Предвид на това комисията се смята длъжна да 
провери заявените данни, като се възползва от възможността, предвидена в чл. 68, ал. 11, т 2 
буква а) от ЗОП, като изиска от участника ’’Ф-СТРОЙ ТРУП ” ЕООД разяснение за 
заявената дата за приключване изпълнението на договора, сключен с Минисрверство на 
правосъдието и несъответствието й с датата на издаване на Разрешението за строеж за 
топлопровода. На 10 ноември 2015г. комисията е изпратила писмо с изх. № Към РД-70- 
27(2)10.11.2015г. до участника ’’Ф-СТРОЙ ТРУП ” ЕООД.

На 11 ноември 2015 година в 13:30 часа комисията се събира и констатира, че в районната 
администрация е получен отговор от Министерство на правосъдието с вх. ПО-1200-24-
[13] /11.11.2015г на изпратеното запитването на основание чл. 68, ал. 11, ал. 1 от ЗОП. 
Полученият отговор е непълен и не съдържа отговор за датата на приключване на Договор № 93- 
00-241/08.05.2015г. Предвид на това комисията е сметнала за нужно да направи повторно 
запитване до Министерство на правосъдието, като с цел установяване на датата на приключване 
на договора е поставен въпрос за датата на окончателно плащане по договора. Писмото е с изх 
№ Към ПО-1200-24-[ 14]/11.11.2015г.

На 16 ноември 2015г., в 10:00 ч комисията се събира и констатира, че на 12 11 2015г в 
14:34ч е получен отговор с вх. № Към РД-70-27-[3]/12.11.2015г. на искането за разяснение 
изпратено до участника ’’Ф-СТРОЙ ГРУП ” ЕООД. В писмото участникът посочва, че 
»Всички СМР, реално приключиха на 12.06.2015г....

Представеното разяснение не изяснява констатираните несъответсвия между 
посочената в декларацията-списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП /Образец № 8/ дата на 
приключване на договора -13.07.2015г. и посочената в референция на дата на разрешението 
за строеж: 11.08.2015г.Комисията е констатирала, че до настоящия момент /10:30ч на 
16.11.2015г./ не е постъпил отговор на повторното запитване с изх. № Към ПО-1200-24-
[14] /1 1.11.2015г до Министерство на правосъдието.

С оглед правомощията на комисията съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 от ЗОП, същата сама 
прави проверка относно заявената от участника дата на приключване на Договор № 93-00- 
24/08.05.2015г„ като прави справка за качената информация в Профила на купувача на 
Министерство на правосъдието за проведената процедура с предмет: „Проектиране и 
извършване на СМР във връзка с: Рехабилитация на съществуващ топлопровод в границите на 
УПИ I  кв. 47 по плана на гр. София; Премахване на едноетажна масивна сграда (КПП); 
Изграждане на покритие (козирка) над съществуващо външно стълбище към архивно 
помещение; Изпълнение на подово покритие в архивно помещение, разположено на ниво
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„Сутерен и рехабилитация на съществуващо подходно стълбищно рамо; Изпълнение на 
строителни дейности в сутерена на административна сграда, блок „В “ и подземен паркинг; 
Изпълнение на допълнителни строителни дейности по разчистване и укрепване на строителен 
изкоп за изливане на основите на покритие /козирка/ пред главния вход на административната 
сграда, възникнали в процеса на изграждане в границите на съдебен сграбен комплекс с 
административен адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ №54 в УПИ I, кв. 47, м. ,Лагера“ по 
плана на гр. София“ и установява следното: Към 11:00ч на 16.11.2015г. в профила на купувача на 
Министерство на правосъдиете, в преписка с Идентификационен номер на електронната 
преписка. 90-00-15, отнасяща се за тази процедура се съдържа информация само за частични 
плащания по договора в общ размер: 86 155,21 /осемдесет и шест хиляди сто петдесет и пет лева 
и двадесет и една стотинки/ лева и липсва информация за окончателното плащане по договора.
г т р п й  ̂ Р л т В» *wvrvrTTe запитвания и проверки на заявените данни от участника ”Ф- 

° И 1 РУП ЕООД комисията заключава, че не се потвърждава по безспорен начин 
посочена в декларацията-списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП /Образец № 8/ дата на 
приключване на Договор № 93-00-24/08.05.2015г., а именно:13.07.2015г. Представената към 
декларацията-списък Референция е изх. № 93-00-241/25.09.2015г., издадена от 
Министерство на правосъдието на „Ф-Строй труп” ЕООД не съдържа информация за 
датата на приключване на договора, следователно същата не отговаря на изискванията на 
възложителя, посочени в Подраздел VI.2. "Минимални технически възможности и 
квалификация на участниците в процедурата", точка 1.1, буква б) от документацията за 
участие в настоящата процедура и чл. 51, ал. 1, т. 2, буква б) от Закона за обществените 
поръчки и с нея не може да бъде доказан опит в строителството за частта от предмета на

ИЗГраЖДане на топлопровод. Следователно участникът ”Ф- 
f  ^ °О Д  не отговаря на минималните изисквания на възложителя за

придобит опит в извършването на подобен вид строителство с оглед изпълнението на целия 
предмет на настоящата поръчка, поради което комисията приема, че неговата оферта не 
съответства с критериите за подбор, обявени от възложителя в документацията за участие 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП възложителят 
отстранява участника ’’Ф-СТРОИ ГРУП ” ЕООД от процедурата.

На основание чл. 120, ал. 2 и ал. 5, т. 4 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред 
Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаване на решението от участника
73 ал 3 отЗОП°Т НаСТ°ЯЩеТ° решение да се изпрати на участниците в процедурата, съгласно чл.

На основание чл. 73, ал. 4 от ЗОП настоящето решение, заедно с протокола на 
комисията, да се публикуват в профила на купувача на СО- район „Младост” и в същия ден да се 
изпрати решението на участниците.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА КМЕТ НА РАЙОН МЛАДО
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