
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН „МЛАДОСТ“ 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи за 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на Район Младост-СО по Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ по две обособени позиции 
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Д О К Л А Д 
 

 

На Комисията, назначена със Заповед № РМЛ19-РД92-1/23.01.2019 г. на ВрИД Кмет 
на Район Младост, за провеждане на открита процедура по реда и при условията на Глави 
ХI-XIV от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Глава V, Раздел VIII от Правилника за 
прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), с предмет: „Изпълнение на 
строително-монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сгради на територията на Район Младост-СО по Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, по две обособени 
позиции: Обособена позиция №1: „Изпълнение на строително-монтажни работи за 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. 
София, район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 251“ и Обособена позиция №2: „Изпълнение 
на строително-монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 1А“, бл. 520, 
вх. 1“, заседавала в следния състав: 

 
Председател:  инж. Снежана Вълкадинова – Заместник - кмет на Район Младост – 

СО. 
 
Членове:       
 

1. Кристина Гергинова – Началник отдел „АИПО“ в администрацията на Район 
Младост; 

2. Христина Михайлова – Главен експерт „ИИБ“ в администрацията на Район 
Младост; 

3. инж. Мария Владимирова – Началник отдел „ИКС“ в администрацията на Район 
Младост; 

4. Албена Цанова – Началник отдел „ФСДЧР“ в администрацията на Район Младост; 

5. арх. Михаил Праматаров – външен експерт, с професионална квалификация 
„архитект“; 

6. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист. 
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УВАЖАЕМА  ЛАДШ. АРХ. ГРОЗЕВА, 
 

На основание чл. 106, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП, с настоящия Доклад, 
представяме на вниманието Ви следната информация:  

Комисията, назначена с Ваша Заповед № РМЛ19-РД92-1/23.01.2019 г. и заседавала в 
основния си състав с гореизброените редовни членове, приключи работата си, 
изпълнявайки възложената ѝ задача да проведе обявената с Решение № РМЛ18-ДИ05-
328 от 18.12.2018 г. ВрИД Кмет на Район Младост Открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на Район 
Младост-СО по Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради“, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: 
„Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в сграда с административен адрес гр. София, район Младост, ж.к. 
„Младост 2“, бл. 251“ и Обособена позиция №2: „Изпълнение на строително-монтажни 
работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с административен 
адрес гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 1А“, бл. 520, вх. 1“, като разгледа, оцени 
и класира подадените оферти за участие в процедурата, стриктно спазвайки 
разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагането му и 
утвърдената от Възложителя документация за провеждане на процедурата. 

 

Работата на Комисията е отразена в съставените от нея Протокол №1 от 23.01.2019 
г., Протокол №2 от 29.07.2019 г., Протокол №3 от 09.08.2019 г. и Протокол №4 от 
09.09.2019 г., които са неразделна част от настоящия Доклад. В съдържанието на 
визираните Протоколи, Комисията подробно и детайлно е отразила установените при 
работата ѝ факти и обстоятелства, констатациите и приетите от нея Решения във връзка с 
допустимостта, съответствието, оценката и класирането на офертите, подадени в 
процедурата, изразяващи се в следното: 

 

I. Комисията проведе първото, открито (публично) по характера си заседание за 
отваряне на постъпилите оферти за участие в процедурата на 23.01.2019 г. от 11:00 ч., в 
заседателната зала, находяща се на третия етаж в административната сграда на Район 
Младост, в гр. София, ул. „Свето Преображение“ №1. 

При спазване и в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, в 10:50 часа, служител от 
деловодството на Район Младост предаде с протокол на Председателя на Комисията 
запечатаните опаковки с офертите, депозирани за участие в процедурата. 

Беше установено, че в рамките на публично оповестения в Обявението за поръчка 
краен срок – 17:00 ч. на 22.01.2019 г. в Деловодството на Район Младост, за участие в 
процедурата са подадени 18 (осемнадесет) броя оферти от следните Участници: 

 

№ УЧАСТНИК 
Вх. №, дата и час на 

подаване 
Обособена 

позиция 

1. 
ЕТ „РЕМО- НИКОЛАЙ ТОШЕВ“,  

гр. Оряхово, ул. „6-ти септември“ №22, бл. 6, 
ап. 16  

№ РМЛ19-ТД26-119 от 
21.01.2019 г., подадена в 

10:01 ч. 
№2 

2. 

ДЗЗД „ИНВЕСТ КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТС - 
СТОЯНСТРОЙ – 2“, 

гр. София, ж.к. „Хр. Смирненски“, ул. 
„Роглец” бл. 2, вх. Г, ап. 64  

№ РМЛ19-ТД26-129 от 
21.01.2019 г., подадена в 

15:53 ч. 
№2 

3. 
„ГРАДИВ“ ООД, 

гр. София, ул. „Владимир Балан“, Складово-
производствена зона – Слатина, п.к. 7 

№ РМЛ19-ТД26-133 от 
22.01.2019 г., подадена в 

10:14 ч. 
№2 
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4. 
„ПИКСИ СТРОЙ“ ООД, 

Гр. София, бул. „Христо Ботев“ 74, ет. 1  

№ РМЛ19-ТД26-134 от 
22.01.2019 г., подадена в 

10:30 ч. 
№2 

5. 
„РЕСПЕКТ 10“ ООД,  

гр. Плачковци, ул. „Планинец” №33 

№ РМЛ19-ТД26-140 от 
22.01.2019 г., подадена в 

14:27 ч. 
№2 

6. 
„КАЛЕКСА“ ООД,  

гр. Варна, ул. „Цар Асен“ №43  

№ РМЛ19-ТД26-141 от 
22.01.2019 г., подадена в 

14:36 ч. 
№1 

7. 
„СЕТАТЕХ“ ЕООД, 

гр. София, ул. „Богдан“ № 5, ет. 5, ап.7   

№ РМЛ19-ТД26-142 от 
22.01.2019 г., подадена в 

14:41 ч. 
№2 

8. 

„КИЛТЕКС“ ЕООД, 

гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ №5, 
Софарма Бизнес Тауърс, ет. 2, офис 116  

 № РМЛ19-ТД26-143 от 
22.01.2019 г., подадена в 

14:43 ч.  
№2 

9. 

„ЗАЕЧКИ“ ЕООД, 

Гр. Петрич, ул. „Александър Стамболийски“ 
№43 

№ РМЛ19-ТД26-149 от 
22.01.2019 г., подадена в 

15:48 ч. 
№1 

10. 
„ЕКОДИН“ ЕООД, 

с. Борово, обл. Благоевград, Стопански двор  

№ РМЛ19-ТД26-150 от 
22.01.2019 г., подадена в 

15:50 ч. 
№2 

11. 
„РАСТЕР- ЮГ“ ООД, 

гр. Благоевград, ул. „Трайчо Китанчев“ №1  

№ РМЛ19-ТД26-151 от 
22.01.2019 г., подадена в 

16:12 ч. 
№1 

12. 
„ПРЕСТИЖ БИЗНЕС – 93“ ООД, 

гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 37  

№ РМЛ19-ТД26-152 от 
22.01.2019 г., подадена в 

16:14 ч. 
№2 

13. 
„С.И.С.М-СТРОЙ“ ЕООД, 

гр. Банкя, бул. „Варна” 45А  

№ РМЛ19-ТД26-153 от 
22.01.2019 г., подадена в 

16:16 ч. 
№2 

14. 
„ПРОПАРКЕТ“ ЕООД, 

Гр. София, ул. „Стоян Едрев“ №1А 

№ РМЛ19-ТД26-154 от 
22.01.2019 г., подадена в 

16:28 ч. 
№2 

15. 

„АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД, 

гр. София, ул. „Дойран“ №15, вх. Б, ет. 2, 
офис 7 

№ РМЛ19-ТД26-155 от 
22.01.2019 г., подадена в 

16:43 ч. 
№2 

16. 

„НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД, 

гр. София, ул. „Опълченска“ бл. 37, вх. Д, ет. 
8, ап. 128 

№ РМЛ19-ТД26-156 от 
22.01.2019 г., подадена в 

16:49 ч. 
№2 

17. 

„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД, 

гр. Пловдив, ул. „Подофицер Георги Котов” 
№18, ет. 1  

№ РМЛ19-ТД26-157 от 
22.01.2019 г., подадена в 

16:54 ч. 
№2 

18. 
„ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД, 
гр. София, ул. „21-ви век” №30, офис 1.8  

№ РМЛ19-ТД26-158 от 
22.01.2019 г., подадена в 

16:56 ч. 
№1 

 

На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от 
ППЗОП, присъстваха следните лица:  

- г-н Иван Динков Чернев – Управител на „Пропаркет“ ЕООД; 

- г-н Васил Димитров Атанасов – редовно упълномощен представител на „Парсек 
Груп“ ЕООД и 
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- г-н Валентин Йорданов Георгиев – редовно упълномощен представител на „Найс 
Билдинг“ ЕООД. 

 

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП 
предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания 
по отваряне на опаковките, съдържащи офертите за участие в процедурите по ЗОП, не 
присъстваха на заседанието на Комисията. 

Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 15 мин. на евентуално 
закъснели представители на Участниците и/или средствата за масово осведомяване откри 
заседанието в 11:15 часа и след легитимирането на присъстващите представители на трима 
от Участниците в процедурата, ги запозна със съдържанието на Заповед № РМЛ19-РД92-
1/23.01.2019 г. на Възложителя, а членовете на Комисията – със съдържанието на 
съставения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП входящ регистър на офертите, с цел 
узнаване от тяхна страна на имената (фирмените наименования) на Участниците, 
депозирали в рамките на публично оповестения в Обявението за поръчка краен срок оферти 
за участие в процедурата. 

След запознаване с данните и информацията, отразени в предоставения им регистър 
на офертите, всеки един от членовете на Комисията подписа декларация за липса на 
конфликт на интереси с Участниците, както и за спазване на задълженията, вменени с 
нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от 
ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

След като констатира, че всички оферти, подадени в изброената по-горе поредност, 
са представени преди изтичането на обявения краен срок (17:00 ч. на 22.01.2019 г.) и са в 
запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост опаковки, Комисията отвори същите като 
провери тяхната комплектуваност, установявайки във всяка от тях наличието на 
изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, 
документи, в което число и отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани 
ценови параметри“. На основание чл. 54, ал. 3, предл. първо от ППЗОП (в редакцията на 
нормативния акт, действала към горепосочената дата), Председателят на Комисията 
оповести документите, съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на всяка отделна 
опаковка, след което по трима от членовете на Комисията подписаха съответните пликове, 
обозначени с надпис „Предлагани ценови параметри“, както и конкретните Технически 
предложения, съдържащи се във всяка отделна оферта и подлежащи на оценка, съгласно 
обявените показатели от документацията за участие. 

Присъстващите представители на на Участници в процедурата подписаха отделни, 
но не всички пликове, обозначен с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в 
офертите на конкурентни за всеки от тях Участници, като отказаха да подписват 
Технически предложения. 

След приключване на гореописаните действия, в 12:40 ч. приключи публичната част 
от работата на Комисията и Председателят ѝ закри заседанието, като покани присъстващите 
представители на Участници в процедурата да напуснат залата. 

 
II. В последващите свои закрити заседания, Комисията извърши преглед на 

съдържащите се във всяка една от офертите документи по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, във 
връзка с чл. 67, ал. 1 от ЗОП, с цел установяване наличието на съответствие на отделните 
Участници с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя в Обявлението за поръчка и Документацията за участие. 

В резултат от тези си действия, подробно и детайлно документирани от нея в 
съставения Протокол №1 (носещ начална дата 23.01.2019 г.), Комисията установи, че във 
всички представени оферти има липсващи и/или непълни и/или нередовни документи и/или 
информация, и/или несъответствия с поставените от Възложителя изисквания към личното 
състояние и критериите за подбор и/или други негови изисквания за участие в процедурата. 
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С оглед установеното и на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от ППЗОП, 
Комисията изиска от всеки от Участниците да представи в срок до 5 (пет) работни дни, 
считано от датата на получаване на въпросния Протокол №1, нов/и ЕЕДОП/и, давайки им 
поотделно ясни и конкретни указания за отстраняване на констатираните пропуски и 
несъответствия. 

 

III. В рамките на законоустановения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, ясно посочен и 
от Комисията в заключителната част на съставения от нея Протокол №1 от 23.01.2019 г., 
обективиращ констатациите на помощния орган досежно съответствието на документите по 
чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в процедурата, с 
изискванията за лично състояние на Участниците и критериите за подбор, утвърдени от 
Възложителя за целите на настоящето възлагане, в Деловодството на Район Младост - СО 
допълнителни документи към офертите, подадени за участие в процедурата депозираха 
следните Участници: 

 

 
След запознаване със съдържанието на представения от Деловодството на Район 

Младост входящ регистър, съдържащ данни и информация за Участниците, депозирали 
допълнителни документи, изискани им на основание чл. 54, ал. 8, във връзка с ал. 7 от 
ППЗОП, съответно датата, часа и реда на постъпването им, Комисията констатира, че в 
нормативно установения в чл. 54 ал. 9 от ППЗОП преклузивен срок не са представени 
допълнително изисканите им коригирани нови ЕЕДОП, съдържащи нова, променена и/или 
допълнена информация и/или други документи, представянето на които има за цел 
отстраняване на установените от настоящия помощен орган несъответствия, нередовности 
или липса на информация в първоначално подадените оферти, от следните Участници: 

 

1. ЕТ „РЕМО- НИКОЛАЙ ТОШЕВ“, депозирал първоначално оферта за участие по 
обособена позиция №2 от обхвата на настоящата обществена поръчка,  

2. „ГРАДИВ“ ООД, чиято оферта е подадена за изпълнение на дейностите, 
включени в предметния обхват на обособена позиция №2 на обществената поръчка. 

3. „ПИКСИ СТРОЙ“ ООД, представило първоначално оферта за изпълнение на 
дейностите от обхвата на обособена позиция №2; 

4. „РЕСПЕКТ 10“ ООД, който Участник е заявил участието си по обособена 
позиция №2 на възлаганата обществена поръчка; 

5. „КАЛЕКСА“ ООД, депозирало първоначално оферта за участие по обособена 
позиция №1 от обхвата на настоящата обществена поръчка; 

6. „СЕТАТЕХ“ ЕООД, чиято оферта е подадена за изпълнение на дейностите, 
включени в предметния обхват на обособена позиция №2 на обществената поръчка; 

7. „ЗАЕЧКИ“ ЕООД, представило първоначално оферта за изпълнение на 
дейностите от обхвата на обособена позиция №1; 

№ УЧАСТНИК 
Вх. № и дата на 
допълнително 

представените документи 

Обособена 
позиция 

1. 

ДЗЗД „ИНВЕСТ КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТС - 
СТОЯНСТРОЙ – 2“, 

гр. София, ж.к. „Хр. Смирненски“, ул. 
„Роглец” бл. 2, вх. Г, ап. 64 

РМЛ19-ТД26-129 – [1] 
от 22.07.2019 г. №2 

2.  
„КИЛТЕКС“ ЕООД, 

гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ №5, 
Софарма Бизнес Тауърс, ет. 2, офис 116  

РМЛ19-ТД26-143 – [1] 
от 19.07.2019 г. №2 

3. 
„ПРОПАРКЕТ“ ЕООД, 

Гр. София, ул. „Стоян Едрев“ №1А 
РМЛ17-ПП10-1–[335] 

от 22.07.2019 г. №2 



6 
 

8. „ЕКОДИН“ ЕООД, който Участник е заявил участието си по обособена позиция 
№2 на възлаганата обществена поръчка; 

9. „РАСТЕР- ЮГ“ ООД. Този от Икономическите оператори е заявил първоначално 
желание да изпълнява обществената поръчка, подавайки оферта по обособена позиция №1; 

10. ПРЕСТИЖ БИЗНЕС – 93“ ООД, депозирало първоначално оферта за участие по 
обособена позиция №2 от обхвата на настоящата обществена поръчка; 

11. „С.И.С.М-СТРОЙ“ ЕООД, чиято оферта е подадена за изпълнение на 
дейностите, включени в предметния обхват на обособена позиция №2 на обществената 
поръчка; 

12. „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД, представило първоначално оферта за 
изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №2; 

13„НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД, който Участник е заявил участието си по обособена 
позиция №2 на възлаганата обществена поръчка; 

14. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД. Този от Икономическите оператори е заявил 
първоначално желание да изпълнява обществената поръчка, подавайки оферта по 
обособена позиция №2; 

15. ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД, представило първоначално оферта за 
изпълнение на дейностите от обхвата на обособена позиция №1. 

 

III.А. Предвид установеното, Комисията прие, че с цел спазване на основните 
принципи на Закона за обществените поръчки – за равнопоставеност, недопускане на 
дискриминация и свободна конкуренция (чл. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП), спрямо останалите, 
коректни Участници, подали нови ЕЕДОП-и и допълнителни документи в нормативно 
установения преклузивен срок от пет работни дни, следва да Ви предложи да 
отстраните от участие в процедурата тези Участници, които не са представили в 
императивно регламентирания в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок допълнително 
изисканите им коригирани нови ЕЕДОП, съдържащи нова, променена и/или допълнена 
информация и/или други документи, представянето на които има за цел 
отстраняване на установените от настоящия помощен орган несъответствия, 
нередовности или липса на информация в първоначално подадените оферти и за 
доказване съответствие с условията към личното състояние и за покриване на 
критериите за подбор, като конкретните ѝ мотиви, по отношение на всеки отделен 
Икономически оператор са разписани в Протокол №2 от 29.07.2019 г. 

Правните основания за отстраняване на гореизброените Участници са 
следните: 

1. По обособена позиция №1: „Изпълнение на строително-монтажни работи за 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. 
София, район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 251“: 

- „КАЛЕКСА“ ООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във 
връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1, предл. второ, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 5 и чл. 101, ал. 5 от 
ЗОП,  

- „ЗАЕЧКИ“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във 
връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“, т. 5, т. 10 и т. 11 и чл. 101, ал. 5 от 
ЗОП,  

- „РАСТЕР- ЮГ“ ООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, 
във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“, т. 5, т. 10 и т. 11 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП,  

- „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и 
второ от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 5 и чл. 101, ал. 5 
от ЗОП.  

2. По обособена позиция №2: „ Изпълнение на строително-монтажни работи за 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. 
София, район Младост, ж.к. „Младост 1А“, бл. 520, вх. 1“: 
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- ЕТ „РЕМО - НИКОЛАЙ ТОШЕВ“ - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и 

второ от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 5 и чл. 101, ал. 5 
от ЗОП, 

- „ГРАДИВ“ ООД – на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във 
връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5, т. 10 и т. 11 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП,  

- „ПИКСИ СТРОЙ“ ООД – на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от 
ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“, т. 5, т. 10 и т. 11 и чл. 101, ал. 
5 от ЗОП,  

- „РЕСПЕКТ 10“ ООД – на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, 
във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 5, т. 10 и т. 11 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП,  

- „СЕТАТЕХ“ ЕООД – на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във 
връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП,  

- „ЕКОДИН“ ЕООД – на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във 
връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“, т. 5, т. 10 и т. 11 и чл. 101, ал. 5 от 
ЗОП,  

- „ПРЕСТИЖ БИЗНЕС – 93“ ООД – на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и 
второ от ЗОП, във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 5 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП,  

- „С.И.С.М-СТРОЙ“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от 
ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“, т. 5, т. 10 и т. 11 и чл. 101, ал. 
5 от ЗОП,  

- „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ 
от ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“, т. 5, т. 10 и т. 11 и чл. 101, 
ал. 5 от ЗОП,  

- „НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД – на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от 
ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 1, предл. второ и т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 5 и чл. 
101, ал. 5 от ЗОП,  

- „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД – на основание чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от 
ЗОП, във връзка с чл. 61, ал. 1, т. 2, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и т. 5 и чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 
III.Б. След установяването, че останалите Участници са депозирали допълнително 

изискания от всеки един от тях нов ЕЕДОП, в указания вид и начин на представяне, 
Комисията, на основание и в изпълнение на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към 
разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на 
Участниците с изискванията, одобрени от Възложителя към личното състояние и 
критериите за подбор, подробно описвайки и анализирайки същите в съставения от нея 
Протокол №2 от 29.07.2019 г. 

В резултат от извършения от нея задълбочен и обстоен анализ на данните, 
информацията и допълнително представените от отделните Участници документи, 
Комисията прие за установено следното: 

 

1. ДЗЗД „ИНВЕСТ КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТС - СТОЯНСТРОЙ – 2“ - не отговаря 
на одобрени от Възложителя за целите на настоящето възлагане минимални изисквания за 
технически и професионални способности, едновременно с което в представената от него 
оферта липсва волеизявление на представляващото Обединението лице, досежно 
потвърждаване от негова страна на фактите и обстоятелствата, инкорпорирани в 
документите (декларации и предложения) по чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП, направени 
от предишния представляващ на ДЗЗД „Инвест консулт проджектс - Стоянстрой – 2“, което 
обстоятелство прави същите тези документи невалидни. Конкретните, обосновани и 
аргументирани мотиви на Комисията в подкрепа на гореизразените нейни крайни 
заключения, са детайлно разписани и обективирани в съответното за Дружеството поле на 
настоящия Протокол. 
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2. „КИЛТЕКС“ ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към 
личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални 
изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на професионална 
дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и професионални 
способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което 
Комисията допусна този от Участниците до етап разглеждане по същество на 
представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, включени в 
обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция №2. 

3. „ПРОПАРКЕТ“ ЕООД - отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към 
личното състояние, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални 
изисквания, касаещи годността (правоспособността) за упражняване на професионална 
дейност, икономическото и финансово състояние, както и техническите и професионални 
способности като критерии за подбор и допустимост в настоящата процедура, с оглед което 
Комисията допусна този от Участниците до етап разглеждане по същество на 
представеното от него Техническо предложение за изпълнение на дейностите, включени в 
обхвата на настоящата обществена поръчка, в частта ѝ по обособена позиция №2. 

 
Въз основа на така направените от нея изводи, Комисията реши да Ви предложи 

следното: 

1.  Да се отстрани от участие в процедурата (освен гореизброените Участници, 
неподали оферти в преклузивния срок по чл 54, ал. 9 от ЗОП) и следния Участник:  

 
- ДЗЗД „ИНВЕСТ КОНСУЛТ ПРОДЖЕКТС - СТОЯНСТРОЙ – 2“ - на основание 

чл. 107, т. 1, предл. първо и второ от ЗОП, във връзка с 67, ал. 5, чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ и 
т. 5, чл. 101, ал. 5 от ЗОП и чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 1 и т. 
2 от ППЗОП.  

 
2.  Да се допуснат до разглеждане по същество Техническите предложения на:  
 
- „КИЛТЕКС“ ЕООД  - по обособена позииця №2 и 

- „ПРОПАРКЕТ“ ЕООД - по обособена позииця №2. 

 
IV. На проведено на 09.08.2019 г. свое заседание, Комисията, в качеството си на Ваш 

помощен орган, в съответствие с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП извърши преглед, експертен анализ 
и съпоставка на Техническите предложения на допуснатите Участници в процедурата, като 
в резултат от извършеното от нея всестранно и пълно обсъждане на всяко едно Техническо 
предложение и направения преглед и анализ на съдържанието му, Комисията обоснова 
следните свои заключения, оформени и като предложения до Вас, относно допускането и 
на двамата Участници до следващия етап на процедурата, конкретните мотиви за които ѝ 
решения, са детайлно разписани и обективирани в съответните за отделните Икономически 
оператори полета на съставения от помощния орган Протокол №3 от 09.08.2019 г. 

 

V. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, на 09.09.2019 г. от 9:00 ч., Комисията 
проведе открито заседание по отваряне на ценовите предложения на допуснатите 
Участници, чиито Предложения за изпълнение на поръчката бяха разгледани и преценени 
за съответстващи на изискванията на Възложителя. 

На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 57, ал. 3, изр. 
второ, във връзка с чл. 54, ал. 1 от ППЗОП, не присъстваха представители на Участниците 
и/или упълномощени от тях лица. 

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираните норми на ППЗОП 
предоставят правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания 
по отваряне и оповестяване съдържанието на пликовете с надпис „Предлагани ценови 
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параметри“ на допуснатите Участници в процедурата, също не присъстваха/не бяха 
изпратили представители на заседанието на Комисията. 

Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 15 мин. за евентуално 
закъснели представители на Участниците и/или на средствата за масово осведомяване, 
откри заседанието в 9:15 часа. 

 След като припомни на членовете на Комисията фактите и обстоятелствата, 
относими към извършените от тях действия при провеждането на процедурата, както и с 
приетите от помощния орган решения за допустимостта и последващата оценка на 
допуснатите оферти, Председателят на Комисията отвори пликовете с надпис „Предлагани 
ценови параметри” от офертите на допуснатите Участници и оповести предлаганата от 
всеки един от тях обща стойност за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на 
възлагането по обособена позиция №2 на процедурата. 

Конкретните стойностни размери на отделните предложения са следните: 
 

1. Предлагани ценови параметри от „КИЛТЕКС“ ЕООД: 

- 215 824,42 лв. (двеста и петнадесет хиляди осемстотин двадесет и четири лева и 
четиридесет и две стотинки), без вкл. ДДС,  

или 

 - 258 989,30 лв. (двеста петдесет и осем хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и 
тридесет стотинки), с вкл. ДДС. 

 

2. Предлагани ценови параметри от „ПРОПАРКЕТ“ ЕООД: 

 - 221 448,27 лв. (двеста двадесет и една хиляди четиристотин четиридесет и осем 
лева и двадесет и седем стотинки), без вкл. ДДС, 

 или 

 - 265 737,92 лв. (двеста шестдесет и пет хиляди седемстотин тридесет и седем лева и 
деветдесет и две стотинки), с вкл. ДДС. 

 

VI. Комисията продължи работа при закрити врати, пристъпвайки към класиране на 
разгледаните и допуснати оферти на Участниците по обособена позиция №2 на настоящата 
обществена поръчка, в съответствие с възприетия от Възложителя критерий за възлагане – 
„най-ниска цена“, получавайки следните резултати: 

 
ПЪРВО МЯСТО: „КИЛТЕКС“ ЕООД, с предлагана цена в размер на 215 824,42 лв., 

без вкл. ДДС. 
 
ВТОРО МЯСТО: „ПРОПАРКЕТ“ ЕООД, с предлагана цена, в размер на 221 448,27 

лв., без вкл. ДДС. 
 

VII. Предвид посочените резултати, получени при прилагането на одобрения 
критерий за възлагане „най-ниска цена“, Комисията Ви предлага да сключите договор за 
изпълнение на дейностите, включени в обхвата на възлагането по обособена позиция №2 на 
процедурата, имаща за предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. 
София, район Младост, ж.к. „Младост 1А“, бл. 520, вх. 1“, с класираният на първо 
място Участник, а именно: „КИЛТЕКС“ ЕООД. 

 
VIII. Предвид обстоятелството, че офертите на всички четирима Икономически 

оператори, депозирани за участие по обособена позиция №1 с предмет: „Изпълнение на 
строително-монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда 
с административен адрес гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 251“ са 
приети от настоящата Комисия за неподходящи по смисъла на §2, т. 25 от ДР на 
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ЗОП, като неотговарящи на определени от критериите за подбор, утвърдени от 
Възложителя за целите на настоящата процедура, настоящият помощен орган Ви предлага 
да прекратите тази от обособените позиции (№1) на обществената поръчка, правно 
основание за което е нормата на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

 
 
Настоящият Доклад се подписа на 17.09.2019 г. от членовете на Комисията в един 

екземпляр и се представи на Възложителя за утвърждаване, ведно с Протокол №1 от 
23.01.2019 г. и Протокол №2 от 29.07.2019 г. за съответствие с изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, Протокол №3 от 09.08.2019 г. за разглеждане и оценка 
на Техническите предложения и Протокол №4 от 09.09.2019 г. за отваряне на ценовите 
предложения и за класиране на Участниците в процедурата. 

 
 
 
 
КОМИСИЯ: 
 
 
Председател: инж. Снежана Вълкадинова - ....................................................... 

        (п)  
      заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

Членове:       
 
1. Кристина Гергинова - ......................................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
2. Христина Михайлова – ...............................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
3. инж. Мария Владимирова – ..............................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
4. Албена Цанова – ........................................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
5. арх. Михаил Праматаров - .....................................................; 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
6. Мария Недялкова – ................................................ 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 


