
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 
 

 

 

П Р О Т О К О Л   №3 
 

отразяващ работата на Комисията, определена за провеждане на открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП 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, открита с Решение № РМЛ18-ДИ05-328 от 
18.12.2018г. на Възложителя 

 
 
Днес, 09.08.2019 г. в заседателната зала, находяща се в административната сграда на 

Район Младост, в гр. София, ул. „Свето Преображение“ № 1, се проведе заседание 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 на Закона за обществените поръчки 
(ЗОП), 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“, открита с Решение № РМЛ18-ДИ05-328 от 
18.12.2018 г. на Възложителя. 

 
Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния 

състав: 
 
Председател:  инж. Снежана Вълкадинова – Зам. 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. 
 

Обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 
провежданото нейно закрито заседание, предопределя и наличието на кворум и мнозинство 
за приемане на валидни решения от страна на помощния орган на Възложителя. 
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След извършване на посочената в предходния абзац формална проверка, важима за 
спазване на процедурния ред по законосъобразно провеждане на процедурата,  
Председателят на Комисията откри заседанието в 14:00 часа. 

 

I. На основание Решенията, приети от нея на проведеното предходно заседание и 
обективирани в Протокол №2 от 29.07.2019 г., изразяващи се в: 

(1) направено до Възложителя предложение да отстрани от участие в 
процедурата конкретни Участници, а именно:  

 
1.1. 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.  

 
1.2. 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“: 

- 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, 

- 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,  

- „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,  
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- „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, 

съответно,  

(2) изразено становище и предложение останалите Участници в процедурата  
да бъдат допуснати до етап преглед и анализ по същество на Техническите им 
предложения,  

Комисията, в качеството си на помощен орган на Възложителя продължи работата в 
настоящето заседание, целта на което е да се извърши преглед и съпоставка на направените 
от допуснатите Участници Технически предложения с конкретните условия към 
изпълнението на съответните дейности, предмет на възлагане, поставени както с 
утвърдените работни проекти за всяка от жилищните сгради, обект на интервенция, така и с 
предварително обявените условия за допустимост, утвърдени от Възложителя за целите на 
настоящата процедура, следващи указанията на „Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни сгради“. 

 
На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, Техническите предложения на 

недопуснатите Участници, последователно изброени и индивидуализирани по-горе, по 
отношение на които е установено, че не отговарят на изисквания за лично състояние 
и/или на отделни от критериите за подбор, одобрени и утвърдени от Възложителя, не 
подлежат на преглед и последваща оценка.  

  
********************************************************************* 
 
II. След така направеното процедурно уточнение, Комисията пристъпи към 

самостоятелен и независим преглед на Техническите предложения на допуснатите 
Участници, които са само за 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“, 
следвайки при разглеждането и краткото им описание поредността на първоначалното 
подаване на офертите, а именно: 

 
II.1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„КИЛТЕКС“ ЕООД - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-143 от 22.01.2019 г.: 
 

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към проверка, досежно 
обхвата на документите, формиращи Техническото предложение на Икономическия 
оператор, с цел преценка съответствието им с условията за пълнота и комплектованост, 
съобразно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на 
Възложителя, обективирани в Раздел IV „Изисквания към съдържанието и обхвата на 
офертите и необходимите документи. Указания за подготовка на офертите“, т. 2.3. 
от Указанията за участие в процедурата. 

 

Комисията констатира, че обсъжданото Техническо предложение, съдържащо се 
като неразделна част от офертата на този от допуснатите Участници включва в 
съдържанието си: 

а) Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по утвърдения за целите на  
процедурата образец №2; 
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б) Декларация за запознатост с условията на проекта на договор и приемането им без 
възражения и забележки – попълнена по образец №3; 

в) Декларация за срока на валидност на офертата за период от 6 (шест) месеца – по 
образец №4; 

г) Декларация по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 3 от 
ЗОП за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд – попълнена по образец №5 

д) Декларация, попълнена по обр. №6 и имаща за правно основание чл. 102, ал. 1 от 
ЗОП, в текста на която е обективирано желанието на Икономическия оператор 
информацията, съдържаща се в Техническото му предложение да не бъде разкривана, 
предвид нейната конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна; 

е) Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при 
спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 
2016/679), попълнена от Участника по образец №7. 

 

След така извършената от нея формална проверка за съответствие на Техническото 
предложение на Дружеството с изискванията за пълнота на офертата от гледна точка 
изискуемото ѝ съдържание, съобразно нормата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 
предварително обявените условия на Възложителя, утвърдени в Раздел IV, т. 2.3. от 
Указанията за участие в процедурата, Комисията пристъпи към преглед по същество на 
Предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на този от 
допуснатите Участници, в резултат от което установи следното:  

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по 
образеца от документацията за участие (образец №2), в съдържанието на което е включено 
следното: 

 Срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка, в 
частта ѝ на обособена позиция №2 - ................... дни. Предвид представената от 
Участника декларация за конфиденциалност на информацията в цялото му Техническо 
предложение, Комисията намира, че следва да се посочи обстоятелството (без с това да 
нарушава заявената от Участника търговска тайна), че предложеният от „Килтекс“ 
ЕООД срок за изпълнение на поръчката е във времевите граници, определени от 
Възложителя и не ги надхвърля. 

Икономическият оператор е декларирал, че в така предложения от него срок е 
предвидил и дни за неблагоприятни климатични условия. 

 Участникът е декларирал запознатост с обстоятелството, че ще бъде отстранен от 
процедурата при неизпълнение на разписаните от Възложителя указания за съдържание, 
периоди и начин на изготвяне на Линейния график, представен като приложение №2 към 
обр. №2, както и в случай, че предложеният от него срок за изпълнение е в различна мерна 
единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и 
Линейния график, извън математически допустимото закръгляване при изчисление. 

 Обектирано е и волеизявление, съобразно което представителят на Дружеството е 
запознат с поставеното от Възложителя условие, че предложените от него Строителна 
програма и Линеен график са взаимно свързани и допълващи се като текстова/описателна 
част и графична част, както и че тяхното съответствие е задължително, а липсата на такова 
ще се счита, че е представена оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката и същата ще е основание за отстраняването му на основание чл. 107, 
т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

 Вписана е и декларация, съобразно която Стопанският субект е запознат с 
поставеното от Възложителя условие, че при непредставяне на Предложение за изпълнение 
на поръчката и/или някои от приложенията към него, или ако представеното от него 
Предложение за изпълнение, или приложенията към него не съответстват на изискванията 
на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие. 

 Обективирано е и правеното от страна на Управителя на „Килтекс“ ЕООД 
удостоверяване, че е запознат с поставеното от Възложителя условие, че представлявания 
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от него Участник ще бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от 
ЗОП, ако в Предложението си за изпълнение на поръчката, и/или в някои от изискуемите 
негови приложения е допуснал вътрешна несъвместимост и/или противоречие, касаещо 
последователността и взаимообвързаността на предлаганите от него дейности по 
изпълнение на обекта, на технология, материали, организация, човешки ресурси или др., 
както и ако е установено от Възложителя, че е допуснал наличие на текстове, показващи 
непредназначеност на Предложението към предмета на настоящата поръчка („паразитни“ 
текстове, отнасящи се до други процедури, други Възложители, Изпълнители или обекти). 

 Декларирана е запознатост с обстоятелството, че Участникът ще бъде отстранен 
от процедурата, в случай, че в Строителната му програма има липсващи изискуеми 
показатели, показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, 
както и противоречие с Техническата спецификация и/или други условия, заложени в 
условията на поръчката, или нормативен акт, уреждащ строителните процеси. 

 Участникът е предложил гаранционни срокове за: 

- за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели 
аварии - ................... години (!!! информацията е заличена на основание чл. 102, ал. 1 от 
ЗОП, поради направено от Участника позоваване на конфиденциалност); 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 
работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - ................... години (!!! информацията 
е заличена на основание чл. 102, ал. 1 от ЗОП, поради направено от Участника позоваване 
на конфиденциалност); 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 
на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - ................... години (!!! информацията е 
заличена на основание чл. 102, ал. 1 от ЗОП, поради направено от Участника позоваване 
на конфиденциалност). 

 Участникът е предложил гаранционен срок за монтаж на дограмата за период 
от ................... години (!!! информацията е заличена на основание чл. 102, ал. 1 от ЗОП, 
поради направено от Участника позоваване на конфиденциалност). 

 Участникът е демонстрирал готовност да изпълни строителните дейности, 
предмет на поръчката (в хипотеза, че същите му бъдат възложени), в съответствие с 
техническите изисквания на Възложителя и инвестиционния проект, като е декларирал, че 
при изпълнение на всички СМР ще спазва Закона за устройство на територията (ЗУТ) и 
подзаконовата нормативна уредба към него, както и всички други закони и нормативни 
актове, имащи отношение към изпълнение предмета на настоящата поръчка. 

 Посочено е, че материалите, които ще влага при изпълнение на строителството ще 
бъдат нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за 
съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и 
оценяване съответствието на строителните продукти. 

 

 Като неразделна част от обсъжданото Техническо предложение е приложен 
Линеен календарен график, изготвен по етапи на изпълнение на дейностите от 
обществената поръчка по тази обособена позиция - Приложение №2, ведно с диаграма 
на работната ръка. 

 Приложена и подробна спецификация на предлаганите от Дружеството основни 
материали, с посочване на: вида на материала, неговото търговско наименование, 
производител и технически параметри и качествени характеристики на съответния 
материал. 

 

!!! Предвид представената от Участника декларация за конфиденциалност на 
информацията като част от обсъжданото негово Техническо предложение, 
едновременно и отчитайки факта, че конкретните предложения, съдържащи се в 
отделните му части - Строителна програма за организация и изпълнение на договора, 
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Линеен график с диаграма на работната ръка, спецификация на основните материали, 
не са обект на оценка, предвид избрания критерий за възлагане „най-ниска“ цена, 
бидейки нормативно задължена от разпоредбата на чл. 102, ал. 1, изр. второ от ЗОП, 
Комисията прие единодушно решение да не отразява в текстовото съдържание на 
настоящия протокол конкретно направените от Дружеството предложения. 

Едновременно с посоченото и без да нарушава заявената от Участника 
конфиденциалност на представеното от него Техническо предложение, Комисията 
счита, че с цел спазване на въведените с чл. 2, ал. 1 от ЗОП принципи и преди всичко, 
тези на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, публичност и 
прозрачност, следва да бъде отразен факта, че в резултат от  осъществения от нея 
на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП преглед и анализ на пълнотата, обхвата и 
съдържанието на Предложението за изпълнение на поръчката, представено като 
част от офертата на „Килтекс“ ЕООД и приложенията към него, Комисията 
установи, че същите, в тяхната цялост отговарят на изискванията на Възложителя, 
предпоставка за обосноваване на което ѝ заключение, са следните съображения: 

(1) Участникът е представил изискуемото като елемент от Предложението за 
изпълнение на поръчката подробно описание на организацията и методологията на 
изпълнение на строително-монтажните работи, като в представената от него 
Строителна програма са включени всички части, необходими за изпълнението на 
обекта. 

(2) Участникът е представил Линеен календарен график, обхващащ 
последователно всички строително-монтажни работи от обособената позиция, 
съобразно инвестиционния проект и Техническата спецификация, одобрени от 
Възложителя, кореспондиращи с дейностите, обхванати от Строителната 
програма. 

Същият е изготвен поетапно, по видове дейности, с отчитане на 
технологичната последователност и технологичните изисквания за изпълнение на 
подлежащите на изпълнение СМР. 

Видно както от текстовото представяне на данни, така и от графичното им 
отразяване, в обсъждания Линеен график ясно се открояват началото, края и 
конкретното времетраене на всички дейности, обект на изпълнение. Двете части на 
Графика – текстова и графична съдържат кореспондираща си и припокриваща се 
информация. 

Нанесени са и необходимите за изпълнението човешки и технически ресурси 
брой/вид/специалност, с които ще се изпълняват отделните строителни 
интервенции. 

(3) Представената Спецификация на материалите съответства напълно на 
поставените от Възложителя условия, съдържайки в пълен обем и обхват всички 
основни материали, които ще се използват от Участника и са необходими за 
точното изпълнение на възлаганите строителни интервенции, специфицирани в 
Техническата спецификация и в съответствие с инвестиционния проект за обекта.  

 

На основание гореизложените свои констатации и аргументирани въз основа на 
тях изводи и заключения, Комисията приема, че представеното от „КИЛТЕКС“ 
ЕООД Техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и следва 
да бъде допуснато до следващия етап на процедурата. 

 
************************************************************************ 
 
II.2. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„ПРОПАРКЕТ“ ЕООД - оферта с вх. № РМЛ19-ТД26-154 от 22.01.2019 г..: 
 

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към проверка по 
отношение обхвата на документите, формиращи Техническото предложение на 
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Икономическия оператор, с цел преценка съответствието им с условията за пълнота и 
комплектованост, съобразно разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 
изискванията на Възложителя, обективирани в Раздел IV „Изисквания към 
съдържанието и обхвата на офертите и необходимите документи. Указания за 
подготовка на офертите“, т. 2.3. от Указанията за участие в процедурата. 

 

Комисията констатира, че обсъжданото Техническо предложение, съдържащо се 
като неразделна част от офертата на „Пропаркет“ ЕООД включва в съдържанието си: 

а) Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по утвърдения за целите на  
процедурата образец №2; 

б) Декларация за запознатост с условията на проекта на договор и приемането им без 
възражения и забележки – попълнена по образец №3; 

в) Декларация за срока на валидност на офертата за период от 6 (шест) месеца – по 
образец №4; 

г) Декларация по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 3 от 
ЗОП за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд – попълнена по образец №5 

д) Декларация, попълнена по обр. №6 и имаща за правно основание чл. 102, ал. 1 от 
ЗОП, в текста на която е обективирано желанието на Икономическия оператор 
информацията, съдържаща се в Техническото му предложение да не бъде разкривана, 
предвид нейната конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна; 

е) Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при 
спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 
2016/679), попълнена от Участника по образец №7. 

 

След така извършената от нея формална проверка за съответствие на Техническото 
предложение на Дружеството с изискванията за пълнота на офертата от гледна точка 
изискуемото ѝ съдържание, съобразно нормата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 
предварително обявените условия на Възложителя, утвърдени в Раздел IV, т. 2.3. от 
Указанията за участие в процедурата, Комисията пристъпи към преглед по същество на 
Предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на този от 
допуснатите Участници, в резултат от което установи следното:  

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по 
образеца от документацията за участие (образец №2), в съдържанието на което е включено 
следното: 

 Срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка, в 
частта ѝ на обособена позиция №2 - ................... дни. Предвид представената от 
Участника декларация за конфиденциалност на информацията в цялото му Техническо 
предложение, Комисията намира, че следва да се посочи обстоятелството (без с това да 
нарушава заявената от Участника търговска тайна), че предложеният от „Пропаркет“ 
ЕООД срок за изпълнение на поръчката е във времевите граници, определени от 
Възложителя и не ги надхвърля. 

Икономическият оператор е декларирал, че в така предложения от него срок е 
предвидил и дни за неблагоприятни климатични условия. 

 Участникът е декларирал запознатост с обстоятелството, че ще бъде отстранен от 
процедурата при неизпълнение на разписаните от Възложителя указания за съдържание, 
периоди и начин на изготвяне на Линейния график, представен като приложение №2 към 
обр. №2, както и в случай, че предложеният от него срок за изпълнение е в различна мерна 
единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и 
Линейния график, извън математически допустимото закръгляване при изчисление. 

 Обектирано е и волеизявление, съобразно което представителят на Дружеството е 
запознат с поставеното от Възложителя условие, че предложените от него Строителна 
програма и Линеен график са взаимно свързани и допълващи се като текстова/описателна 
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част и графична част, както и че тяхното съответствие е задължително, а липсата на такова 
ще се счита, че е представена оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката и същата ще е основание за отстраняването му на основание чл. 107, 
т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

 Вписана е и декларация, съобразно която Стопанският субект е запознат с 
поставеното от Възложителя условие, че при непредставяне на Предложение за изпълнение 
на поръчката и/или някои от приложенията към него, или ако представеното от него 
Предложение за изпълнение, или приложенията към него не съответстват на изискванията 
на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие. 

 Обективирано е и правеното от страна на Управителя на „Пропаркет“ ЕООД 
удостоверяване, че е запознат с поставеното от Възложителя условие, че представлявания 
от него Участник ще бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от 
ЗОП, ако в Предложението си за изпълнение на поръчката, и/или в някои от изискуемите 
негови приложения е допуснал вътрешна несъвместимост и/или противоречие, касаещо 
последователността и взаимообвързаността на предлаганите от него дейности по 
изпълнение на обекта, на технология, материали, организация, човешки ресурси или др., 
както и ако е установено от Възложителя, че е допуснал наличие на текстове, показващи 
непредназначеност на Предложението към предмета на настоящата поръчка („паразитни“ 
текстове, отнасящи се до други процедури, други Възложители, Изпълнители или обекти). 

 Декларирана е запознатост с обстоятелството, че Участникът ще бъде отстранен 
от процедурата, в случай, че в Строителната му програма има липсващи изискуеми 
показатели, показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, 
както и противоречие с Техническата спецификация и/или други условия, заложени в 
условията на поръчката, или нормативен акт, уреждащ строителните процеси. 

 Участникът е предложил гаранционни срокове за: 

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
включително и за земната основа под тях - ................... години (!!! информацията е 
заличена на основание чл. 102, ал. 1 от ЗОП, поради направено от Участника позоваване 
на конфиденциалност); 

- за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели 
аварии - ................... години (!!! информацията е заличена на основание чл. 102, ал. 1 от 
ЗОП, поради направено от Участника позоваване на конфиденциалност); 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 
работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - ................... години (!!! информацията 
е заличена на основание чл. 102, ал. 1 от ЗОП, поради направено от Участника позоваване 
на конфиденциалност); 

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 
покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 
на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - ................... години (!!! информацията е 
заличена на основание чл. 102, ал. 1 от ЗОП, поради направено от Участника позоваване 
на конфиденциалност). 

 Участникът е предложил гаранционен срок за монтаж на дограмата за период 
от ................... години (!!! информацията е заличена на основание чл. 102, ал. 1 от ЗОП, 
поради направено от Участника позоваване на конфиденциалност). 

 Участникът е демонстрирал готовност да изпълни строителните дейности, 
предмет на поръчката (в хипотеза, че същите му бъдат възложени), в съответствие с 
техническите изисквания на Възложителя и инвестиционния проект, като е декларирал, че 
при изпълнение на всички СМР ще спазва Закона за устройство на територията (ЗУТ) и 
подзаконовата нормативна уредба към него, както и всички други закони и нормативни 
актове, имащи отношение към изпълнение предмета на настоящата поръчка. 

 Посочено е, че материалите, които ще влага при изпълнение на строителството ще 
бъдат нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за 
съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и 
оценяване съответствието на строителните продукти. 
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 Като неразделна част от обсъжданото Техническо предложение е приложен 
Линеен календарен график, изготвен по етапи на изпълнение на дейностите от 
обществената поръчка по тази обособена позиция - Приложение №2, ведно с диаграма 
на работната ръка. 

 Приложена и подробна спецификация на предлаганите от Дружеството основни 
материали, с посочване на: вида на материала, неговото търговско наименование, 
производител и технически параметри и качествени характеристики на съответния 
материал. 

 

!!! Предвид представената от Участника декларация за конфиденциалност на 
информацията като част от обсъжданото негово Техническо предложение, 
едновременно и отчитайки факта, че конкретните предложения, съдържащи се в 
отделните му части - Строителна програма за организация и изпълнение на договора, 
Линеен график с диаграма на работната ръка, спецификация на основните материали, 
не са обект на оценка, предвид избрания критерий за възлагане „най-ниска“ цена, 
бидейки нормативно задължена от разпоредбата на чл. 102, ал. 1, изр. второ от ЗОП, 
Комисията прие единодушно решение да не отразява в текстовото съдържание на 
настоящия протокол конкретно направените от Дружеството предложения. 

Едновременно с посоченото и без да нарушава заявената от Участника 
конфиденциалност на представеното от него Техническо предложение, Комисията 
счита, че с цел спазване на въведените с чл. 2, ал. 1 от ЗОП принципи и преди всичко, 
тези на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, публичност и 
прозрачност, следва да бъде отразен факта, че в резултат от  осъществения от нея 
на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП преглед и анализ на пълнотата, обхвата и 
съдържанието на Предложението за изпълнение на поръчката, представено като 
част от офертата на „Пропаркет“ ЕООД и приложенията към него, Комисията 
установи, че същите, в тяхната цялост отговарят на изискванията на Възложителя, 
предпоставка за обосноваване на което ѝ заключение, са следните съображения: 

(1) Участникът е представил изискуемото като елемент от Предложението за 
изпълнение на поръчката подробно описание на организацията и методологията на 
изпълнение на строително-монтажните работи, като в представената от него 
Строителна програма са включени всички части, необходими за изпълнението на 
обекта. 

(2) Участникът е представил Линеен календарен график, обхващащ 
последователно всички строително-монтажни работи от обособената позиция, 
съобразно инвестиционния проект и Техническата спецификация, одобрени от 
Възложителя, кореспондиращи с дейностите, обхванати от Строителната 
програма. 

Същият е изготвен поетапно, по видове дейности, с отчитане на 
технологичната последователност и технологичните изисквания за изпълнение на 
подлежащите на изпълнение СМР. 

Видно както от текстовото представяне на данни, така и от графичното им 
отразяване, в обсъждания Линеен график ясно се открояват началото, края и 
конкретното времетраене на всички дейности, обект на изпълнение. Двете части на 
Графика – текстова и графична съдържат кореспондираща си и припокриваща се 
информация. 

Нанесени са и необходимите за изпълнението човешки и технически ресурси 
брой/вид/специалност, с които ще се изпълняват отделните строителни 
интервенции. 

(3) Представената Спецификация на материалите съответства напълно на 
поставените от Възложителя условия, съдържайки в пълен обем и обхват всички 
основни материали, които ще се използват от Участника и са необходими за 
точното изпълнение на възлаганите строителни интервенции, специфицирани в 
Техническата спецификация и в съответствие с инвестиционния проект за обекта.  
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На основание гореизложените свои констатации и аргументирани въз основа на 
тях изводи и заключения, Комисията приема, че представеното от „ПРОПАРКЕТ“ 
ЕООД Техническо предложение отговаря на изискванията на Възложителя и следва 
да бъде допуснато до следващия етап на процедурата. 

 
************************************************************************ 
 
IV. След като Комисията разгледа Техническите предложения на допуснатите до 

този етап на процедурата Икономически оператори, които ѝ действия са отразени подробно 
в настоящия Протокол, взе решение да оповести и уведоми Участниците в процедурата, а 
също и всички останали заинтересовани лица, че на 09.09.2019 г., от 9:00 часа, в 
заседателната зала, находяща се в административната сграда на Район Младост, в гр. 
София, ул. „Свето Преображение“ № 1, ще пристъпи към отваряне на пликовете, 
съдържащи ценовите параметри за изпълнение на отделните обособени позиции от обхвата 
на поръчката, предлагани от допуснатите Участници, чиито Технически предложения са 
разгледани и оценени.  

 
 
Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията без възражения и 

особени мнения. 
 
 
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. Михаил Праматаров - .....................................................; 

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

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

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

 


