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На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ПГТЗОГТ

За резултатите от работата на комисията за провеждане на процедура по възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във връзка с 
„Националната програма за енергийна ефективност па многофамилни жилищни сгради“, приета 
с ПМС № 18/02.02.2015г. по шест обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 - Извършване на строително-монтажни дейности на щрада с 
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5.

2. Обособена позиция № 2 - Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с 
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, вх.А и вх.Б.

3. Обособена позиция № 3 -  Упражняване на строителен надзор по време на
строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. 
„Хубавка” № 5 (по обособена позиция № 1).

4. Обособена позиция № 4 -  Упражняване на строителен надзор по време на
строителството на сграда с административен адрес: ip. София, район „Слатина”, ж.к. 
„Яворов”, бл.54, вх.А и вх.Б. (по обособена позиция № 2).

5. Обособена позиция № 5 - Инвеститорски контрол по време на строителството на сграда с 
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5 (по обособена 
позиция № 1).

6. Обособена позиция № 6 - Инвеститорски контрол по време на строителството на сграда 
с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, вх.А и вх.Б. 
(по обособена позиция № 2).

открита с Решение № РСЛ18-ДИ05-66-/6/13.04.2018 г. и Обявление №
PCЛ18-ДИ05-66-/7/13.04.2018 г. на Кмета на Столична община - район „Слатина“, уникален 
номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки на АОП № 01272-2018-0001“.

I. Състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на 
комисията:

Комисията е назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018 г. на кмета на 
район „Слатина”. Същата е в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:!. инж. Милчо Михайлов -  заместник-кмет в район „Слатина”;
И ЧЛЕНОВЕ: 2. инж. Росица Тодороза- главен инженер в район „Слатина”;

3. инж. Михаил Джурджин -  началник на отдел „Контрол по
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строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в 
район „Слатина”;
4. Галинка Ангелова -  началник на отдел „Финансово -  счетоводни 
дейности” в район „Слатина”;
5. Венета Георгиева -  началник на отдел „Правно-нормативно обслужване” 
в район „Слатина” -  правоспособен юрист;
6. арх. Олга Берберова- главен експерт в отдел „Устройство на територията, 
кадастър и регулация” в район „Слатина”;
7. Венцислав Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 
обслужване” в район „Слатина” -  правоспособен юрист;
8. инж. Диана Тодорова -  главен експерт в отдел „Контрол по 
строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в 
район „Слатина”;
9. инж. Димитър Бузяков - главен експерт в отдел „Контрол по 
строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в 
район „Слатина”;
10. Виолета Спасова -  старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 
обслужване” в район „Слатина” -  правоспособен юрист;
11. Евгений Пепслянкоз -  юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 
обслужване” в район „Слатина” -  правоспособен юрист;

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. apx. Анна Иванова -  началник на отдел „Устройство на територията, 
кадастър и регулация” в район „Слатина”;
2. инж. Ива Иванова -  главен експерт в отдел „Контрол по строителството,
инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в район
„Слатина”;
3. инж. Ирина Петкова - главен експерт в отдел „Контрол по строителството,
инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в район
„Слатина”;

II. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с 
които се изменят сроковете, задачите и съст авът й:

1 .Комисията е назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018 г. на кмета на район 
„Слатина”.

2.Срокът за работа на комисията е удължен до 23.11.2018 г. със Заповед № 
РСЛ18-РД09-260/30.07.2018 г. на кмета на район „Слатина”.

III. Кратко описание на работния процес.

Комисията изготви четири протокола за своята работа, като същата се събра на няколко 
работни заседания, а именно: от 30.05.2018 г. до 02.08.2018г.; от 10.08.2018г. до 11.09.2018г.; от 
14.09.2018 г. до 18.09.2018 г. и на 27.09.2018 г.

IV. Кандидатите и участниците в процедурата:
До изтичането на крайния срок за получаване на оферти - до 17:00 часа на 23.05.2018 г., в 

деловодството на район „Слатина” са постъпили 23 /двадесет и три/ оферти, както следва:

1.Оферта № РСЛ 18-ТД26-1002/18.05.2018 г. -  13.14 часа, подадена от ЕТ „СТРОИТЕЛЕН 
НАДЗОР - ТАТЯНА НЕМСКА”, ЕИК 130092219, участник за обособена позиция № 3 от 
обществената поръчка;
2.Оферта № РСЛ18-ТД26-1012/22.05.2018 г. -  10.50 часа, подадена от „АДВАНС-2002” ЕООД, 
ЕИК 126615172, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка;
З.Оферта № РСЛ18-ТД26-1013/22.05.2018 г. -  11.18 часа, подадена от „СТиКО-2000” ООД;

2



БИК 130286681, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка;
4.0ферта№ РСЛ18-ТД26-1021/22.05.2018 г. -  15.46 часа, подадена от „ИВТ КОНСУЛТ’ ЕООД, 
ЕИК 131127235, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка;
5.Оферта № РСЛ18-ТД26-1027/23.05.2018 г. -  09.09 часа, подадена от „КИМА КОНСУЛТ” 
ЕООД. ЕИК 201425668, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка;
6.Оферта № РСЛ18-ТД26-1028/23.05.2018 г. -  11.11 часа, подадена от „В М Л - КОНСУЛТ’ 
ЕООД. ЕИК 131395468, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка;
7.Оферта № РСЛ18-ТД26-1029/23.05.2018 г. -  11.38 часа, подадена от „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД, ЕИК 175189402, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка;
8.Оферта № РСЛ18-ТД26-1031/23.05.2018 г. -  12.07 часа. подадена от „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД, 
ЕИК 109573269, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка;
9. Оферта № РСЛ18-ТД26-1032/23.05.2018 г. -  13.13 часа, подадена от „РЕСПЕКТ БИЛД” 
ЕООД, ЕИК 204059126, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка;
10. Оферта № РСЛ18-ТД26-1033/23.05.2018 г. -13.20 часа, подадена от „СС-КОНСУЛТ’ ЕООД, 
ЕИК 103950959, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка;
11. Оферта № РСЛ18-ТД26-1036/23.05.2018 г. -  14.28 часа, подадена от „БУЛ СТРОЙ 
ИНЖЕНЕРИНГ’ АД, 130188559, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка;
12. Оферта № РСЛ18-ТД26-1038/23.05.2018 г. -  14.41 часа, подадена от „ИВЕЛИНСТРОЙ” 
ЕООД, ЕИК 200388512, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка;
13. Оферта № РСЛ18-ТД26-1039/23.05.2018 г. -  14.42 часа, подадена от „ПАНОВ” ЕООД, ЕИК 
103785856, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка;
14. Оферта № РСЛ18-ТД26-1040/23.05.2018 г. -  14.44 часа, подадена от „АЛДИ КОМЕРС 
ГРУП” ЕООД, ЕИК 202221469, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка;
15. Оферта № РСЛ18-ТД26-1041/23.05.2018 г. -  14.58 часа -  ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, БУЛСТАТ 
177162770, със седалище и адрес на управление: България, област София (столица), община 
Столична, гр. София 1700. район „Студентски”, ул. „Христо Вакарелски” № 1, ет.З, ап. 18, 
участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка;
16. Оферта № РСЛ18-ТД26-1042/23.05.2018 г. -  15.24 часа, подадена от „БУЛИНВЕСТ” ООД, 
ЕИК 106560688, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка;
17. Оферта № РСЛ18-ТД26-1044/23.052018 г. -  15.29 часа, подадена от „НИКОЛОВ 
КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 202745799. участник за обособена позиция № 1 от обществената 
поръчка;
18. Оферта № РСЛ18-ТД26-1045/23.05.2018 г. -  15.47 часа, подадена от „ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД, 

ЕИК 200121819, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка;
19. Оферта № РСЛ18-ТД26-1047/23.05.2018 г. -  15.58 часа, подадена от „ИНТКОНС” ЕООД, 
ЕИК 131553690, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка;
20. Оферта№ РСЛ18-ТД26-1048/23.05.2018 г. -  16.27 часа, подадена от ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ 
КОСТОВ”, ЕИК 104108825, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка;
21. Оферта № РСЛ18-ТД26-1049/23.05.2018 г. -  16.29 часа, подадена от „АКТУАЛ ГРУГГ ЕООД, 
ЕИК 175446117, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка;
22. Оферта № РСЛ18-ТД26-1050/23.05.2018 г. -  16.30 часа, подадена от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, 
ЕИК 202357469, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка;
23. Оферта № РСЛ18-ТД26-1051/23.05.2018 г. -  16.54 часа, подадена от „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 
77” ЕООД, ЕИК 200487072, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка;

След обявяване на протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, всички членове на Комисията се 
запознаха със списъка на участниците и подписаха декларации в съответствие с изискванията на 
чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП. Членовете на комисията и 
представителите на участниците, удостовериха присъствието си на откритите заседания в 
предоставените им за целта списъци на присъстващите.

V. Действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите:

А. Комисия! а пристъпи към отваряне на подадепите оферти за участие в 
процедурата по реда на тяхното постъпване, както следва:
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ЬОферта № РСЛ18-ТД26-1002/18.05.2018 г. -  13.14 часа, подадена от ЕТ 
„СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР - ТАТЯНА НЕМСКА”, ЕИК 130092219, участник за 
обособена позиция № 3 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е 
подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 
Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 
опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри" и 
констатира че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри44 е с нарушена цялост. 
Същият е продупчен и подреден в папката с останатите документи на участника. В 
изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на 
участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани 
ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 
основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи 
или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат 
техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 
участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 
упражнят правото си.

2,Оферта № РСЛ18-ТД26-1012/22.05.2018 г. -  10.50 часа, подадена от
„АДВАНС-2002” ЕООД, ЕИК 126615172, участник за обособена позиция № 2 от
обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 
изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените 
поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 
отварянето на офертата от членовете на комисията, поради начина на опаковането й и 
еднаквия размер на пликовете, беше нарушена целосгга на плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри” на участника. В откритото публично заседание, Комисията извърши 
залепяне на плика и протоколира действията си по отстраняване на нарушената му 
цялост. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, 
приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 
списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В 
изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на 
участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани 
ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На 
основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи 
или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат 
техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 
участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 
упражнят правото си.

З.Оферта № РСЛ18-ТД26-1013/22.05.2018 г. -  11.18 часа, подадена от „СТиКО-2000” 
ООД, ЕИК 130286681, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка. 
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 
2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за 
участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 
административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 
констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, 
ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 
"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница 
от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 
пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от 
състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани
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присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите 
участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите 
участници не пожелаха да упражнят правото си.

4.0ферта № РСЛ18-ТД26-1021/22.05.2018 г. -  15.46 часа, подадена от „ИВТ 
КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131127235, участник за обособена позиция № 4 от
обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 
изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка 
на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 
комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 
изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 
предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха 
подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от 
ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 
представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 
предложение и илика с надпис ’Предлагани ценови параметри" на участника. 
Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 
си.

5.0ферта № РСЛ18-ТД26-1027/23.05.2018 г. -  09.09 часа, подадена от „КИМА 
КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 201425668, участник за обособена позиция S i 4 от
обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 
изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка 
на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 
комисията констатира, чс всички документи, посочени в списъка са налице. В 
изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 
предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха 
подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от 
ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 
представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 
предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. 
Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 
си.

б.Офсрта № РСЛ18-ТД26-1028/23.05.2018 г. -  11.11 часа, подадена от „В М Л - 
КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131395468, участник за обособена позиция S i 4 от
обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 
изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка 
на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 
комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 
изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 
запечатан плик с надпис "Предлаг ани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 
предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха 
подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от 
ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 
представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото
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предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. 
Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 
си.

7.0ферта № РСЛ18-ТД26-1029/23.05.2018 г. -  11.38 часа, подадена от „КСВ 
ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ЕИК 175189402, участник за обособена позиция № 1 от
обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 
изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка 
на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 
комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 
изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 
предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха 
подписани от грима членове от състава на комисията. Па основание чл. 54, ал. 5 от 
ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 
представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 
предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. 
Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 
си.

8.0ферта № РСЛ18-ТД26-1031/23.05.2018 г. -  12.07 часа,подадена от „ЕЛЕГАНТ ЛТ” 
ООД, ЕИК 109573269, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. 
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 
2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за 
участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 
административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 
констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, 
ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 
"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница 
от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 
пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от 
състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 
присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите 
участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите 
участници не пожелаха да упражнят правото си.

9.0фсрта № РСЛ18-ТД26-1032/23.05.2018 г. -  13.13 часа, подадена от „РЕСПЕКТ 
БИЛД” ЕООД, ЕИК 204059126, участник за обособена позиция № 2 от обществената 
поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и 
документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 
документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 
комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 
изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 
предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха 
подписали от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от 
ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 
представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 
предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. 
Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото
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си.

Ю.Офсрта № РСЛ18-ТД26-1033/23.05.2018 г. -  13.20 часа, подадена от
„СС-КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 103950959, участник за обособена позиция № 4 от
обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 
изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка 
на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 
комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 
изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 
предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха 
подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от 
ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 
представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 
предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. 
Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 
си.

11.Оферта № РСЛ18-ТД26-Ю36/23.05.2О18 г. -  14.28 часа, подадена от „БУЛ СТРОЙ 
ИНЖЕНЕРИНГ” АД, 130188559, участник за обособена позиция № 3 от
обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 
изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка 
на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 
комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 
изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 
запечатан плик с надпис "Предлагали ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от техническото предложение па участника за изпълнение па 
предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха 
подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от 
ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 
представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 
предложение и плика с надпис "Предлагали ценови параметри" на участника. 
Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 
си.

12.Оферта № РСЛ18-ТД26-1038/23.05.2018 г. -  14.41 часа, подадена от
„ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 200388512, участник за обособена позиция № 2 от
обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 
изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка 
на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 
комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 
изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 
предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха 
подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от 
ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 
представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 
предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. 
Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 
си.
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О.Оферта № РСЛ18-ТД26-1039/23.05.2018 г. -  14.42 часа, подадена от „ПАНОВ” 
ЕООД, ЕИК 103785856, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. 
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ат. 
2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за 
участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 
административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 
констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, 
ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 
"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница 
от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 
пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от 
състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 
присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите 
участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите 
участници не пожелаха да упражнят правото си.

14.0ферта № РСЛ18-ТД26-1040/23.05.2018 г. -  14.44 часа, подадена от „АЛДИ 
КОМЕРС ГРУП” ЕООД, ЕИК 202221469, участник за обособена позиция JV* 2 от
обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 
изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка 
на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 
комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 
изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 
предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха 
подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от 
ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 
представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 
предложение и илика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. 
Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 
си.

15,Оферта № РСЛ18-ТД26-1041/23.05.2018 г. -  14.58 часа -  ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, 
БУЛСТАТ 177162770, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. 
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 
2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за 
участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 
административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 
констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, 
ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 
"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница 
от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 
пликът с надпис „Предлагани ценози параметри” бяха подписани от зрима членове от 
състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 
присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите 
участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите 
участници не пожелаха да упражнят правото си.

16.0ферта № РСЛ18-ТД26-1042/23.05.2018 г. -  15.24 часа, подадена от
„БУЛИНВЕСТ” ООД, ЕИК 106560688, участник за обособена позиция № 2 от
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обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 
изискванията на чд. 47, ап. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка 
на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 
комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 
изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 
предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха 
подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от 
ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 
представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 
предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. 
Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнял правото 
си.

П.Оферта № РСЛ18-ТД26-1044/23.05.2018 г. -  15.29 часа, подадена от „НИКОЛОВ 
КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 202745799, участник за обособена позиция № 1 от
обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 
изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка 
на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 
комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 
изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 
предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха 
подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от 
ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 
представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 
предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. 
11рисъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 
си.

18.0ферта № РСЛ18-ТД26-1045/23.05.2018 г. -  15.47 часа, подадена от
„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД, ЕИК 200121819, участник за обособена позиции № 2 от
обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 
изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка 
на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 
комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 
изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 
предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха 
подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от 
ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 
представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 
предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. 
Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 
си.

19.0ферта JV* РСЛ18-ТД26-1047/23.05.2018 г. -  15.58 часа, подадена от „ИНТКОНС” 
ЕООД, ЕИК 131553690, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал.
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2 от 11равилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за 
участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 
административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 
констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, 
ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 
"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ап.4 от ППЗОП всяка страница 
от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 
пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от 
състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 
присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 
в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани 
ценови параметри" на участника. Присъстващи те представители на другите участници не 
пожелаха да упражнят правото си.

20.Оферта Хе РСЛ18-ТД26-1048/23.05.2018 г. -  16.27 часа, подадена от ЕТ „ВАСИЛ 
ИВАНОВ КОСТОВ”, ЕИК 104108825, участник за обособена позиция № 1 от
обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 
изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка 
на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 
комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице в изпълнение 
на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с 
надпис "Предлагани ценови параметри" и констатира, че пликът с надпис „Предлагани 
ценови параметри“ не е запечатан. В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница 
от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 
пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от 
състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 
присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 
в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани 
ценови параметри" на участника. Присъстващи ic представители на другите участници не 
пожелаха да упражнят правото си.

21.Оферта № РСЛ18-ТД26-1049/23.05.2018 г. -  16.29 часа, подадена от „АКТУАЛ 
ГРУП” ЕООД ЕИК 175446117, участник за обособена позиция № 1 от обществената 
поръчка; Комисията установи, чс офертата е подадена в съответствие с изискванията на 
чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и 
документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 
документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 
комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 
изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 
предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха 
подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от 
ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 
представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 
предложение и илика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. 
Присъстващите представи тели на другите участници не пожелаха да упражнят правото 
си.

22.0ферта № РСЛ18-ТД26-1050/23.05.2018 г. -  16.30 часа, подадена от
„ИНТЕРХОЛД” ЕООД, ЕИК 202357469, участник за обособена позиция Xs 2 от
обществената поръчка.
а. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, 
ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията
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за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за 
административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 
констатира, чс всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, 
ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 
"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница 
от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 
пликът с надпис „I 1редлагани ценови параметри” бяха подписани от грима членове от 
състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 
присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници 
в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани 
ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не 
пожелаха да упражнят правото си.

23.0фсрта № РСЛ18-ТД26-1051/23.05.2018 г. -  16.54 часа, подадена от „БИЛД 
ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД, ЕИК 200487072, участник за обособена позиция № 2 от
обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с 
изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане па Закона за обществените 
поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка 
на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 
комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 
изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 
ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 
предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха 
подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от 
ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени 
представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 
предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. 
Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 
си.

Б. След извършване на гореописаните действия, съгласпо чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, 
приключи публичната част от заседанието на комисията и присъстващите представители 
на участници в процедурата папуснаха залата.

Комисията продължи работата си в закрито заседание. В съответствие и в изпълнение на 
чл. 54, ал.7 и ал. 8 от ППЗОП, Комисията извърши проверка за съответствието на представените 
документи с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя, като провери и за пълнотата на представените документи, съобразно 
изискванията на документацията за участие в процедурата, въз основа на което подробно 
посочва констатираните липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние 
или критериите за подбор, както следва:

1. Оферта № 1 от ЕТ „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР - ТАТЯНА НЕМСКА”, участник за 
обособена позиция № 3

1.1 Комисията е установила, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 
47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията 
за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При отваряне на офертата, комисията е 
констатирала, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ е с нарушена цялост. 
Същият е продупчен и подреден в папката с останалите документи на участника -  не е в 
цялост, следователно не е запечатан надлежно. След обсъждане, комисията единодушно е 
решила да предложи на Възложителя офертата да бъде отстранена от участие в 
процедурата, тъй като същата не е изготвена в съответствие с документацията за участие.
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Съгласно подточка 14.3, от точка 14. „Подаване на оферта“, раздел IV „Критерии за 
подбор“ от документацията за участие в процедурата изрично е записано, че в опаковката 
задължително се поставя отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани 
ценови параметри". Съгласно разпоредбата на чл. 107, точка 1 предложение последно от 
ЗОИ -  „участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 
друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване 
на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията”, следва да бъде 
отстранен от участие в процедурата. Това условие, поставено от възложителя в 
документацията за участие, отговаря на разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. Предвид 
гореизложеното, комисията единодушно е решила да предложи на Възложителя да 
отстрани от процедурата участника ЕТ „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР - ТАТЯНА 
НЕМСКА” на основание чл. 107, точка 1, предложение последно от ЗОП и да не допусне 
офертата на участника до етапа на разглеждане и оценка.

2.0ферта № 2, подадена от „АДВАНС-2002” ЕООД, участник за обособена позиция №
2;

2.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията е 
констатирала, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на 
изискванията за лично състояние и съответства на критериите за подбор.

З.Оферта № 3, подадена от „СТиКО-2000” ООД, участник за обособена позиция № 3;

3.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията е констатирала, че 
са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и съответства на критериите за подбор.

4. Оферта № 4 от „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД за участие по обособена позиции № 4;

4.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията с констатирала, че 
са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и съответства на критериите за подбор.

5. Оферта № 5 от „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 4;

5.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че не 
са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 
лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 
несъответствия:

1. Участникът не е представил в офертата декларация образец № 7 съгласно точка 13.1.7 
от Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част IV „Критерии за подбор” от 
документацията на Възложителя.
2. Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и 
професионални способности“ на ЕЕДОП информация за строителството, изпълнено 
през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е 
идентично или сходно с предмета на поръчката, но не е представил доказателства - за 
изпълнение на строителството /удостоверения за добро изпълнение и др., които 
съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и 
обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне едно 
от декларираните строителства, в съответствие с изискванията на Възложителя, 
посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от 
документацията на Възложителя за участие в процедурата.

5.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП
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комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 
№ 1 следните документи:

1. Участникът да представи декларация образец № 7 съгласно точка 13.1.7 от Раздел 
„Съдържание на офертите и изисквания” от Част IV „Критерии за подбор” от 
документацията на Възложителя.
2. Участникът да представи доказателства /удостоверения за добро изпълнение и др., 
които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и 
обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за 
изпълнение на поне едно от декларираните в част IV „Критерии за подбор“, буква В 
„Технически и професионални способности“ наЕЕДОП строителства, в съответствие е 
изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1. във връзка точка 10.2. от Част IV 
„Критерии за подбор” от документацията за участие в процедурата.

6. Оферта № 6 от от „В М Л - КОНСУЛТ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 
4;

6.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че са 
представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и съответства на критериите за подбор.

7. Оферта № 7 от „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, за участие по обособена позиция № 1;

7.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 
не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 
лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти 
и несъответствия:

1 .Участникът „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, не е представил финансови документи ГФО за 
2015 г., 2016 г. и 2017 2., а от сайта на Търговсия регистър към Агенция по вписванията е 
достъпен 1 ФО за 2015г. Направените проверки доказват изискуемия минимален общ 
оборот, но няма информация за минималния оборот в сферата, попадаща в обхвата на 
поръчката.

7.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 
комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 
№ 1 следните документи:

1.Участникът „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ’ ООД да представи доказателства за минимален 
оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, 
за последните три приключили финансови години, съгласно изискванията на 
Възложителя, посочетни в точка 9. „Икономически и финансови изисквания към 
участниците”, подточка 9.1. от част IV „Критерии за подбор "

8. Оферта № 8 от „ЕЛЕГАНТ ЛТ* ООД, за участие по обособена позиция № 1;

8.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 
не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 
лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти 
и несъответствия:

1 .Участникът не е декларирал в част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и 
професионални способности” от ЕЕДОП информация за образованието на специалиста 
за контрол по качеството/отговорник по качеството. Съгласно точка 10.3 от Раздел 10. 
„Технически възможности и квалификация” от част IV „Критерии за подбор” от 
документацията на Възложителя за отговорника по качеството се изисква виеше
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8.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от Г1ПЗОП 
комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 
№ 1 следните документи:

1.Участникът да представи ЕБДОП с декларирана в част IV „Критерии за подбор”, 
раздел В „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП информация за 
образованието на специалиста за контрол по качеството/отговорник по качеството.

9. Оферта № 9 от „РЕСПЕКТ БИЛД” ЕООД» за участие по обособена позиция № 2

9.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от Г1ПЗОГ1 комисията констатира, че 
не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 
лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 
несъответствия:

1. Участникът „Респект Билд” ЕООД е декларирал в Раздел В „Информация относно 
използването на капацитета на други субекти” от Част II „Информация за 
икономическия оператор” от ЕЕДОП, че няма да използва капацитета на други субекти. 
В Раздел В „Технически и професионални способности" от Част IV „ Критерии за 
подбор“ от ЕЕДОП, участникът „Респект Билд” ЕООД е декларирал, че за изпълнение 
на договора ще използва наето от „Ени-92” ЕООД, фасадно тръбно скеле -  2 000.00 m2. 
Изискванията, посочени в част IV „Критерии за подбор”, точка 10 „Технически 
възможности и квалификация”, точка 10.5. от документацията на Възложителя са , че 
„Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, което включва минимум 
1000 кв. м. фасадно скеле”. В случай, че участникът разполага със собствено скеле в 
размер на минимум 1000 кв. м., следва да декларира това обстоятелство в ЕЕДОП. В 
случай, че ще ползва скеле по договор за наем с фирма „Ени-92” ЕООД като субект -  
трето лице, чиито капацитет се използва, за съшото съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗОП, щсее 
необходимо да се представи отделен ЕЕДОП от третото лице, декларации Образец № 7 
/ако с ЮЛ, за да се знае кои лица трябва да подпишат ЕЕДОП/ и декларация Образец 7А 
за лицето, от което е наето съоръжението.

9.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8. във вр. с ал. 9 от ППЗОП 
комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 
№ 1 следните документи:

I.Участникът „Респект Билд” ЕООД да представи ЕЕДОП с коректно попълнена 
информация в Раздел В ,Днформация относно използването на капацитета на други 
субекти” от Част II „Информация за икономическия оператор” относно използването 
на на капацитета на други субекти В случай, че ще ползва собствено фасадно скеле в 
размер на минимум 1000 кв. м., следва да декларира това обстоятелство в Раздел В 
„Технически и професионални способности” от Част IV „Критерии за подбор“ от 
ЕЕДОП. В случай, че ще ползва капацитета на трето лице - да представи отделен 
ЕЕДОП за субекта -  трето лице, чиито капацитет сс използва, съгласно чл. 67, ал. 2 от 
ЗОП и декларации Образец № 7 и декларация Образен 7А за лицето, от което е наето 
съоръжението /Фасадно тръбно скеле/.

10. Оферта № 10 от „СС-КОНСУЛТ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 4

10.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията 
констатира, че са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на 
изискванията за лично състояние и съответства на критериите за подбор.

образование „Строителен инж енер” или еквивалентна.
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11. Оферта № 11 от „БУЛ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” АД, за участие но обособена 
позиция № 3

11.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 
че са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и съответства на критериите за подбор.

12. Оферта № 12 от „ИВЕЛИНСЛГРОЙ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 2

12.1 .След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, че 
не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 
лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 
несъответствия:

1.Участникът „Ивелинстрой” ЕООД е декларирал в част IV ,,Критерии за подбор 
буква В „ Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП информация за 
строителството, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на 
офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, но не е представил 
доказателства - за изпълнение на строителството /удостоверения за добро изпълнение и 
др., които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, 
вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативни те изисквания/, за 
поне едно от декларираните строителства, в съответствие с изискванията на 
Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за 
подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.

12.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от ППЗОП, 
комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 
№ 1 следните документи:

I. Участникът „Ивелинсзрой” ЕООД да представи доказателства /удостоверения за 
добро изпълнение и др., които съдържат стойността, датата на която е приключило 
изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 
нормативните изисквания/, за изпълнение на поне едно от декларираните в част IV 
„Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“ на 
ЕЕДОП строителства, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка
10.1. във връзка точка 10.2. от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за 
участие в процедурата.

II. 13. Оферта № 13 от „ПАНОВ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 1

13.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 
че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 
за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 
непълноти и несъответствия:

1. Участникът „Панов” ЕООД е представил ЕЕДОП на магнитен носител, подписан с 
електронен подпис от представляващия участник, който не отговаря на изискуемия от 
Възложителя формат.
2. Участникът „Панов” ЕООД не е представил доказателства за изпълнение на поне една 
дейност с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката /удостоверения 
за добро изпълнение и др., които съдържат стойността, датата на която е приключило 
изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 
нормативните изисквания/, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 
точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 
Възложителя за участие в процедурата.
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3. Участникът „Панов“ ЕООД, не е представил финансови документи ГФО за 2015 г., 2016 
г. и 2017 г., а от сайта на Търговсия регистър към Агенция по вписванията е достъпен 
ГФО за 2015г. Направените проверки доказват изискуемия минимален общ оборот, но 
няма информация за минималния оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

13.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. $, във вр. с ал. 9 от ППЗОП, 
комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на Протокол 
№ 1 следните документи:

1. Участникът „Панов” ЕООД да представи еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от 
представляващия дружеството участник в изискуемия формат, съгласно указанията на 
Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част IV 
у,Критерии за подбор“. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на 
ЗОП, чрез използване на осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга -  
информационна система за еЕЕДОП. Достъпът за системата е чрез Портала за 
обществени поръчки, секция РОП и с-услуги/ Електронни услуги на Европейската 
комисия, както и на адрес hups://ec.europa.eu/lools/espd. Необходимо е участникът да 
използва образеца към документацията за участие в процедурата, публикуван на 
профила на купувача.
2. Участникът „Панов” ЕООД да представи доказателства /удостоверения за добро 
изпълнение и др., които съдържат стойността, датата на която е приключило 
изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 
нормативните изисквания/, за изпълнение на поне едно строителство, в съответствие с 
изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1. във връзка точка 10.2. от Част IV 
„Критерии за подбор” от документацията за участие в процедурата.
3. Участникът „Панов” ЕООД да предс тави доказателства за минимален оборот в сферата, 
попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три 
приключили финансови години, съгласно изискванията на Възложителя, посочстни в 
точка 9. „Икономически и финансови изисквания към участниците”, подточка 9.1. от част 
IV у,Критерии за подбор "

14. Оферта № 14 от „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД, за участие по обособена 
позиция № 2

14.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията 
констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 
изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 
следните непълноти и несъответствия:

1. Участникът „Алди Комерс Груп” ЕООД е декларирал в част IV у,Критерии за 
подбор", буква В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП информация 
за строителството, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване 
на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, но не е представил 
доказателства - за изпълнение на строителството /удостоверения за добро изпълнение и 
др., които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, 
вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за 
поне едно от декларираните строителства, в съответствие с изискванията на 
Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за 
подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.
2. Участникът „Алди Комерс Груп” ЕООД е декларирал в част IV „Критерии за подбор”, 
раздел В „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП информация за 
преминат курс на обучение на специалиста по здравословни и безопасни условия на лруд 
с изтекъл срок. Съгласно точка 10.3 от Раздел 10. „Технически възможности и
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квалификация” от част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя 
специалиста по здравословни и безопасни условия на труд е необходимо да е завършил 
курс на обучение за безопасност и здраве при работа съгласно Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд, Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица 
и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на 
дейностите, свързани със зашитата и профилактиките на професионалните рискове и 
Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично 
обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд (обн.. ДВ, бр. 102/2009 г.) и/или по Наредба № 
2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строит. и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37/.2004 г.) или 
еквивалентен курс на обучение.

14.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 
ППЗОГ1 комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 
Протокол № 1 следните документи:

1. Участникът „Алди Комерс Груп” ЕООД да представи доказателства /удостоверения за 
добро изпълнение и др., които съдържат стойността, датата на която е приключило 
изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 
нормативните изисквания/, за изпълнение на декларираното в част IV „Критерии за 
подбор", буква В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП 
строителство, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1. във 
връзка точка 10.2. от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за участие в 
процедурата.
2. Участникът „Алди Комерс Груп” ЕООД да представи ЕЕДОП с декларирана в част IV 
„Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП 
актуална информация за преминато обучение на специалиста по здравословни и 
безопасни условия на труд, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 
10.3 от Раздел 10. „Технически възможности и квалификация” от част IV „Критерии за 
подбор” от документацията на Възложителя.

15. Оферта № 15 от ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, за участие по обособена позиция № 2

15.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията е 
констатирала, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 
изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 
следните непълноти и несъответствия:

1. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” не е представил в офертата си учредителен акт, 
споразумение и/ или друг приложим документ, от който е видно правното основание за 
създаване на дружеството по ЗЗД /обединението/, както и информация относно правата и 
задълженията на участниците в дружеството по ЗЗД /обедипението/, дейностите, които ше 
изпълнява всеки член на дружеството по ЗЗД /обединението/ и уговаряне на солидарна 
отговорност между участниците в дружеството по ЗЗД /обединението/ съгласно 
изискванията па точка 7.4. от Раздел 7 „Общи изисквания към участниците в процедурата” 
от част III „Изисквалия към участниците” от документацията за участие в процедурата.
2. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” е представил ЕЕДОП на магнитен носител, 
подписан с електронен подпис от представляващия участник, който не отговаря на 
изискуемия от Възложтеля формат.
3. Представен е ЕЕДОП от името на физическо лице -  Велин Велев на магнитен носител, 
подписан от него с електронен подпис, който не отговаря на изискуемия от Възложителя 
формат. В част II „Информация за икономическия оператор”, Раздел А „Информация за 
икономическия оператор” е посочено името на Велин Велев, вместо наименованието на 
участника в обединението „Вера Строй” ЕООД.
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4. Представен е ЕЕДОП за участника в обединението „СИ ЕМ БИЛД ГРУП” ЕАД на 
магнитен носител, подписан с електронен подпис, който не отговаря на изискуемия от 
Възложителя формат. Електронното подписване е извършено от лицето Седа Максудов, 
което не е сред лицата, посочени в чл. 40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП. Съгласно извършена 
служебна справка от търговския регистър членове на Съвета на директорите на участника 
в обединението „Си Ем Билд Груп” АД са лицата Фирдес Максудова, Синан Назмиев, 
Таня Илиева.
5. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ С ТРОЙ” не е представил доказателства за изпълнение на 
поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката 
/удостоверения за добро изпълнение и др., които съдържат стойността, датата на която е 
приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дати е изпълнено в 
съответствие с нормативните изисквания/, в съответствие с изискванията на Възложителя, 
посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част TV „Критерии за подбор” от 
документацията на Възложителя за участие в процедурата.
6. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” не е представил финансови документи, а от сайта 
на Търговсия регистър към Агенция по вписванията е достъпен ГФО за 2015г. за участика 
от сдружението „Вера строй“ ЕООД. Направените проверки доказват изискуемия 
минимален общ оборот, но няма информация за минималния оборот в сферата, попадаща 
в обхвата на поръчката.
7. Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и 
професионални способности” от ЕЕДОП, че ръководителят на екипа е инженер 
„Водоснабдяване и канализация”. Съгласно точка 10.3 от Раздел 10. „Технически 
възможности и квалификация” от част IV „Критерии за подбор” от документацията на 
Възложителя за ръководителя на екипа се изисква виеше образование „Строителен 
инженер” или еквивалентна.
8. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, не е попълнил част IV „Критерии за подбор”, 
раздел В „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП-а, относно наличието 
на инструменти, съоръжения или техническо оборудване, съгласно изискванията в точка 
10.5 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя, а именно: 
наличие на фасадно скеле, съгласно изискванията на документацията на възложителя. 
Изискванията, посочени в част IV „Критерии за подбор”, точка 10 „Технически 
възможности и квалификация”, точка 10.5. от документацията на Възложителя са, че 
„Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, което включва минимум 1000 
кв. м. фасадно скеле.
9. Участникът не е представил в офертата декларации образец № 7 от представляващите 
участниците в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД и „Си Ем Билд груп” ЕАД, съгласно 
точка 13.1.7 от Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част IV „Критерии за 
подбор” от документацията на Възложителя.
10. Участникът не е представил в офертата декларация образец № 7А от 
представляващия ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, съгласно точка 13.1.8 от Раздел „Съдържание 
на офертите и изисквания” от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 
Възложителя.

15.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 
ППЗОП комисията единодушно е решила да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване 
на Протокол № 1 следните документи: 1 2

1. Участникът да представи учредителен акт, споразумение и/ или друг приложим 
документ, от който е видно правното основание за създаване на дружеството по ЗЗД 
съгласно изискванията на чл. 37, ал. 4 от ППЗОП и изискванията на точка 7.4. от Раздел 7 
„Общи изисквания към участниците в процедурата” от част III „Изисквания към 
участниците” от документацията за участие в процедурата.
2. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” да представи еЕЕДОП, подписан с електронен 
подпис от представляващия дружеството участник в изискуемия формат, съгласно 
указанията на Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от
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част IV „Критерии за п о д б о р Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни 
разпоредби на ЗОП, чрез използване на осигурената от Европейската Комисия безплатна 
услуга -  информационна система за еЕЕДОП. Достъпът за системата е чрез Портала за 
обществени поръчки, секция РОП v е-услуги/ Електронни услуги на Европейската 
комисия, както и на адрес https://cc.curopa.cu/tools/espd. Необходимо е участникът да 
използва образеца към документацията за участие в процедурата, публикуван на 
профила на купувача.
3. Участникът в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД да представи ЕЕДОП от името на 
икономическия оператор „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, подписан с електронен подпис от 
представляващия дружеството участник в изискуемия формат, съгласно указанията на 
Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част IV 
„Критерии за подбор“. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на 
ЗОП, чрез използване на осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга -  
информационна система за еЕЕДОП. Достъпът за системата е чрез Портала за 
обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската 
комисия, както и на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. Необходимо е участникът да 
използва образеца към документацията за участие в процедурата, публикуван на 
профила на купувача.
4. Участникът в обединението „СИ ЕМ БШ1Д ГРУП” ЕАД да представи еЕЕДОП, 
подписан с електронен подпис от лицата по чл. 40, ал.2, т. 4 от ППЗОП в изискуемия 
формат, съгласно указанията на Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на 
оферта”, подточка 14.6 от част IV „Критерии за п о д б о р Съгласно разпоредбата на чл. 
67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от 
Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, чрез използване на осигурената от 
Европейската Комисия безплатна услуга -  информационна система за еЕЕДОП. 
Достъпът за системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ 
Електронни услуги на Европейската комисия, както и на адрес 
https://cc.curopa.cu/tools/espd. Необходимо с участникът да използва образеца към 
документацията за участие в процедурата, публикуван на профила на купувача
5. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” да представи доказателства /удостоверения за 
добро изпълнение и др., които съдържат стойността, датата на която е приключило 
изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 
нормативните изисквания/, за изпълнение на поне едно строителство, в съответствие с 
изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1. във връзка точка 10.2. от Част IV 
„Критерии за подбор” от документацията за участие в процедурата.
6. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” да представи доказателства за минималния оборот 
в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за 
последните три приключили финансови години, съгласно изискванията на Възложителя, 
посочетни в точка 9. „Икономически и финансови изисквания към участниците”, подточка 
9.1. от част IV „Критерии за подбор1.
7. Участникът да декларира в част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и 
професионални способности” от ЕЕД011, че разполага с ръководител на екипа като част 
от инженерно-техническия персонал за изпълнение на поръчката с виеше образование 
„Строителен инженер” или еквивалентна съгласно точка 10.3 от Раздел 10. „Технически 
възможности и квалификация” от част IV „Критерии за подбор” от документацията на 
Възложителя.
8. Участникът ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, да попълни в част IV „Критерии за подбор”, 
раздел В „Технически и професионаши способности” от ЕЕДОП-а, информация относно 
наличието па инструменти, съоръжения или техническо оборудване, съгласно 
изискванията в точка 10.5 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 
Възложителя, а именно: наличие на минимум 1000 кв. м. фасадно скеле.
9. Участникът да представи декларации образец № 7 от представляващите участниците в 
обединението ,ЗЕРА СТРОЙ” ЕООД и „Си Ем Билд ipyn” ЕАД , съгласно точка 13.1.7
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от Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част IV „Критерии за подбор” от 
документацията на Възложителя.
10. Участникът да представил декларация образец № 7 А от представляващия ДЗЗД „СИ 
ЕМ СТРОЙ”, съгласно точка 13.1.8 от Раздел „Съдържание на офертите и изисквалия” от 
Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.

16. Оферта № 16 от „БУЛИНВЕСТ” ООД, за участие по обособена позиция № 2

16.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията е 
констатирала, че са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на 
изискванията за лично състояние и съответства на критериите за подбор.

17. Оферта № 17 от „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, за участие по 
обособена позиция № 1

17.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията е констатирала, 
че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 
лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 
несъответствия:

1.Участникът ’’НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД не с представил финансови 
документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., а от сайта на Търговсия регистър към Агенция по 
вписванията липсва информация за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.

17.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от ППЗОП 
комисията единодушно е решила да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 
Протокол № 1 следните документи:

1.У частникът ’’НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД да представи доказателства за 
минимален общ оборот, включително минимален иборот в сферата, попадаща и обхвата на 
поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови 
години, съгласно изискванията на Възложителя, посочстни в точка 9. „Икономически и 
финансови изисквания към участниците”, подточка 9.1. от част IV „Критерии за подбор“.

18. Оферта № 18 от „ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД, за участие по обособена позиция № 2

18.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията е констатирала, 
че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 
за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 
непълноти и несъответствия:

1. Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и 
професионални способности” от ЕЕДОП, че ръководителят на екипа е инженер, завършил 
ВМГИ, специалност „Маркшайдерство”. Съгласно точка 10.3 от Раздел 10. „Технически 
възможности и квалификация” от част IV „Критерии за подбор” от документацията на 
Възложителя за ръководителя на екипа се изисква виеше образование „Строителен 
инженер” или еквивалентна.
2. Участникът „ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД не е представил финансови документи ГФО за 
2015 г., 2016 г. и 2017 г., а от сайта на Търговсия регистър към Агенция по вписванията е 
достъпен за 2015 г. С лед направена проверка се установи, че фирмата няма изискуемия 
минимален общ оборот от 400 000 лв., но отговаря на условието от 200 000 лв. минимален 
оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

18.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 
комисията единодушно е решила да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на
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1. У частникът да декларира в част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и 
професионални способности” от ЕЕДОП, че разполага с ръководител на екипа като част от 
инженерно-техническия персонал за изпълнение на поръчката с виеше образование 
„Строителен инженер” или еквивалентна съгласно точка 10.3 от Раздел 10. „Технически 
възможности и квалификация” от част TV „Критерии за подбор” от документацията на 
Възложителя.
2. Участникът „ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД да представи доказателства за минимален общ 
оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови 
години, съгласно изискванията на Възложителя, посочетни в точка 9. „Икономически и 
финансови изисквания към участниците”, подточка 9.1. от част IV „Критерии за подбор“.

19. Оферта № 19 от „ИНТКОНС” ЕООД, за участие по обособена позиция № 3

19.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от П1130П комисията е констатирала, че 
са представени всички необходими докумепти. Участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и съответства на критериите за подбор.

20. Оферта № 20 от ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ”, за участие по обособена 
позиция № 1;

20.1. Комисията е установила, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 
47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията за 
участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При отваряне на офертата, комисията е 
констатирала, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ е отворен - не е запечатан 
надлежно. След обсъждане, комисията единодушно е решила да предложи на Възложителя 
офертата да бъде отстранена от участие з процедурата, тъй като същата не е изготвена в 
съответствие с документацията за участие. Съгласно подточка 14.3, от точка 14. „Подаване на 
оферта“, раздел IV „Критерии за подбор“ от документацията за участие в процедурата изрично е 
записано, че в опаковката задължително се поставя отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис "Предлагани ценови параметри". Съгласно разпоредбата на чл. 107, точка 1 
предложение последно от ЗОП -  „участник, който не отговаря на поставените критерии за 
подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата 
за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията”, 
следва да бъде отстранен от участие в процедурата. Това условие, поставено от възложителя в 
документацията за участие, отговаря на разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ГТПЗОП. Предвид 
гореизложеното, комисията единодушно е решила да предложи на Възложителя да отстрани от 
процедурата участника ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ”, на основание чл. 107, точка 1, 
предложение последно от ЗОП и да не допусне офертата на участника до етапа на разглеждане и 
оценка.

21. Оферта № 21 от „АКТУАЛ ГРУП” ЕООД, за участие по обособена позиция № 1;

21.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията е 
констатирала, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 
изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 
следните непълноти и несъответствия:

1. Участникът „Актуал груп” ЕООД е представил ЕЕДОП на магнитен носител в 
изискуемия от Възложителя формат, който не е подписан с електронен подпис от 
представляващия дружеството учас тник.

21.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 
комисията единодушно е решила да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на

П ротокол №  1 следните документи:
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1. Участникът „Актуал груп” ЕООД да представи ЕЕДОП на магнитен носител в 
изискуемия от Възложителя формат, подписан с електронен подпис от представляващия 
дружеството участник.

22. Оферта № 22 от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, за участие по обособена позиция № 2;

22.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че са 
представени всички необходими документи участникът отговаря на изискванията за лично 
състояние и съответства на критериите за подбор.

23. Оферта № 23 от „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД, за участие по обособена 
позиция № 2

23.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията е констатирала, 
че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 
за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 
непълноти и несъответствия:

1. У частникът „БИ ЛД ИНЖЕНЕРИ НГ 77” ЕООД не е представил финансови документи 
ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., а от сайта на Търговсия регистър към Агенция по 
вписванията липсва информация за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.
2. Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, буква В „ Технически и 
професионални способности“ на ЕЕДОП информация за строителство, изпълнено през 
последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично 
или сходно с предмета на поръчката, но не е представил доказателства - за изпълнение на 
строителството /удостоверения за добро изпълнение и др., които съдържат стойността, 
датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е 
изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за декларираното строителство, в 
съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка
10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 
процедурата.
3. Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и 
професионални способности” от ЕЕДОП, че специалист за контрол по 
качеството/отговорник по качеството е със специалност: строителен техник. Съгласно 
точка 10.3 от Раздел 10. „Технически възможности и квалификация” от част IV 
„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за специалиста за контрол по 
качеството/отговорник по качеството се изисква виеше образование „Строителен 
инженер” или еквивалентна.

23.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 
комисията единодушно е рошила да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 
Протокол № 1 следните документи:

1. Участникът „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД да представи доказателства за 
минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на 
поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили 
финансови години, съгласно изискванията на Възложителя, посочетни в точка 9. 
„Икономически и финансови изисквания към участниците”, подточка 9.1. от част IV 
„Критерии за подбор
2. Участникът да представи доказателства /удостоверения за добро изпълнение и др., 
които съдържат стойността, датата на коя го е приключило изпълнението, мястото, вида и 
обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за 
изпълнение декларираната в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и

П ротокол №  1 следните документи:
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професионални способности“ на ЕЕДОП строителство, в съответствие с изискванията 
на Възложителя, посочени в точка 10.1. във връзка точка 10.2. от Част IV „Критерии за 
подбор” от документацията за участие в процедурата.
3. Участникът да декларира в част IV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и 
професионални способности” от ЕЕДОП, че разполага със специалист за контрол по 
качеството/отговорник по качеството като част от инженерно-техническия персонал за 
изпълнение на поръчката с виеше образование „Строителен инженер” или еквивалентна 
съгласно точка 10.3 от Раздел 10. „Технически възможности и квалификация” от част IV 
„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.

В. Следните участници с първоначално представените документи в офертата са 
доказали съответстието си с личното си състояние и с критериит е за подбор /констатирано 
от комисията в Протокол № 1/:

1 .Оферта № РСЛ18-ТД26-1012/22.05.2018 г. -  10.50 часа, подадена от „АДВАНС-2002” 
ЕООД, ЕИК 126615172, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка;

2.0фсрта № РСЛ18-ТД26-1013/22.05.2018 г. -  11.18 часа, подадена от „СТиКО-2000” 
ООД; ЕИК 130286681, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка;

3.Оферта № РСЛ 18-ТД26-1021/22.05.2018 г. -  15.46 часа, подадена от „ИВТ КОНСУЛТ’ 
ЕООД, ЕИК 131127235, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка;

4.Оферта № РСЛ 18-ТД26-1028/23.05.2018 г. -  11.11 часа, подадена от „В М Л - 
КОНСУЛТ’ ЕООД, ЕИК 131395468, участник за обособена позиция № 4 от обществената 
поръчка;

5. Оферта № РСЛ 18-ТД26-1033/23.05.2018 г. -  13.20 часа, подадена от „СС-КОНСУЛТ’ 
ЕООД. ЕИК 103950959, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка;

б.Оферта № РСЛ18-ТД26-1036/23.05.2018 г. -  14.28 часа, подадена от „БУЛ СТРОЙ 
ИНЖЕНЕРИНГ’ АД, 130188559, участ ник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка;

7.Оферта № РСЛ18-ТД26-1042/23.05.2018 г. -  15.24 часа, подадена от „БУЛИНВЕСТ” 
ООД, ЕИК 106560688, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка;

8.Оферта № РСЛ 18-ТД26- 1047/23.С5.2018 i. -  15.58 часа, подадена от „ИНТКОНС” 
ЕООД, ЕИК 131553690, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка;

9. Оферта № РСЛ 18-ТД26-1050/23.05.2018 г. -  16.30 часа. подадена от „ИНТЕРХОЛД” 
ЕООД, ЕИК 202357469, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка;

Г. Комисията на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП определи срок от 5 /пет/ 
работни дни, считано от датата на получаване на Протокол № 1 на всички участници, в 
чиито оферти са констатирани несъответствия или непълноти да представят нов 
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация. Следните участници в обществената поръчка са депозирали допълнителни 
документи и са доказали съотвсгстието си с личното си състояние и с критериите за 
подбор /констатирано от комисията в Протокол № 2/:

1. Допълнителни документи с вх. № РСЛ18-ТД26-1027-(2)/06.08.2018г. към Оферта № 5, 
подадена от „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 201425668, по обособена позиция № 4;

2. Допълнителни документи с вх. № РСЛ18-ТД26-1226-(2)/07.08.2018г. към Оферта № 8, 
подадена от „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД, ЕИК 109573269, по обособена позиция № 1;

3. Допълнителни документи е вх. РСЛ 18-ТД26-1038-(2)/06.08.2018г. към Оферта №
12, подадена от „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 200388512, по обособена позиция № 2;

4. Допълнителни документи с вх. № РСЛ18-ТД26-1039-(2)/09.08.2018г. към Оферта №
13, подадена от „ПАНОВ” ЕООД, ЕИК 103785856 по обособена позиция № 1;

5. Допълнителни документи е вх. № РСЛ18-ТД26-1040-(2)/09.08.2018г. към Оферта № 13, 
подадена от „ А Д Ц И  КОМЕРС ТРУП” ЕООД, Е Ж  202221469 по обособена позиция № 1;
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6. Допълнителни документи с вх. № РСЛ18-ТД26-1044-(2)/03.08.2018г. към Оферта №17, 
подадена от „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 202745799 по обособена позиция № 1;

7. Допълнителни документи с вх. № РСЛ18-ТД26-1049-(2)/07.08.2018г. към Оферта № 21, 
подадена от „АКТУАЛ ГРУП” ЕООД, ЕИК 175446117, по обособена позиция № 1;

8. Допълнителни документи с вх. № РСЛ18-ТД26-1051 -(2)/06.08.2018г. към Оферта № 23, 
подадена от „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД, ЕИК 200487072, по обособена позиция № 2;

Д. Предложенията за отстраняване на участници и мотивите за отстраняване или 
допускане на участници са подробно изложени в раздел VII и раздел VIII от Доклада за 
резултатите от работата на комисията.

Е. След провеждане на предварителния подбор и в изпълнение на чл. 104, ал.1 от ЗОП, 
Комисията пристъпи към етапа на разглеждане на техническите предложения на 
допуснатите участници и предложенията за срок на изпълнение на поръчката, за 
установяване на съответствието им с предварително обявените условия, съгласно чл. 56, 
ал.2 от ПГООП

При разглеждане на техническите предложения на участниците за комисията е важно и 
съществено да установи доколко всеки от тях познава материята и спецификата на 
предстоящата работа във връзка с характера и особеностите на бъдещите задачи и дейности, 
предмет на обществената поръчка и търсения в изпълнението им цялостен ефект.

Съгласно Раздел IV „Критерии за подбор”, точка 15 „Критерий за оценка на 
предложения” от документацията за участие, критерият за оценка на предложенията е:

За обособени позиции от 1 до 2: „най-ниска цена“.

За обособени позиции от 3 до 4: „най-ниска цена“.

За обособени позиции от 5 до 6: „най-ниска цена“.

Комисията е разглеждала техническите предложения и предложенията за срок за 
изпълнение на поръчката на представените от участниците оферти по реда на тяхното 
подаване.

1. ОФЕРТА № 2, подадена от „АДВАНС-2002” ЕООД по обособена позиция № 2 
Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: гр. 
София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, вх.А и вх.Б.

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец № 1: 

Техническото предложение съдържа:

о Срок за изпълнение на CMP -  180 календарни дни
о Приложен линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на 

строително -  монтажните работи.
о Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали
о Приложени сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответни те спецификации и стандарти.
о Описание на организацията и технологията на изпълнение на строително -  

монтажните работи, което включва:
- Предложение за технология и организация при изпълнение на строително -  

монтажните работи;
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- Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, 
опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия 
на труд;
Планиране изпълнението на обекта, включително линеен календарен 
план-график;

о Гаранционни срокове за изпълнени СМР:
-  за всички видове новоизпълнени строителни конструкции - 10 години;
- хидроизолационни, топлоизолацнни и антикорозионни работи -  5 години; 
всички видове строителни, монтажни и довършителни работи /подови и стенни 
покрития, тенекиджийски, железарски, дърводелски и други/, както и за вътрешни 
инсталации на сгради - 5 години;

Разгледано е техническото предложение на участника по отделните показатели и е 
установено следното:

• Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 
максимално определената от възложителя граница.

• Предложеният линеен план -  график е съобразен изцяло с описаната технология, 
последователност и поетапност при изпълнението на СМР.

• В табличен вид са описани предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 
документация таблица, производители и технически показатели по материали.

• Приложени са сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 
съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

• Представено е ясно и подробно описание на технологията и организацията на 
строителство, със спазена технологичната последователност на всички строителни 
работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи 
са приложими.

• Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 
видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на околната 
среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

• Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 
актове.

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по 
обособени позиции от 1 до 2 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на 
участника не подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с 
предварително обявените от възложителя условия.

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 
единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 
участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 
параметри.

2. ОФЕРТА № 3, подадена от „СТиКО-2000” ООД по обособена позиция № 3 - 
Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с 
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5 (по обособена 
позиция № 1).

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 
позиции от 3 до 4 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 
подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия.

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 
единодушно реши, чс съшото съответства с предварително обявените от възложи теля условия и 
участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 
параметри.
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3. ОФЕРТА № 4, подадена от „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД по обособена позиция № 4 - 
Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с 
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, вх.А и вх.Б. 
(по обособена позиция № 2).

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 
позиции от 3 до 4 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 
подлежи на оценяване, а следва само да бьде разгледано за съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия.

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 
единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 
участникът следва да бъде допуснат до етапа па отваряне на илика с предложените ценови 
параметри.

4. ОФЕРТА № 5, подадена от „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД по обособена позиция № 
4 - Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с 
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, вх.А и вх.Б. 
(по обособена позиция № 2).

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 
позиции от 3 до 4 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 
подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия.

След като разгледа техническото г.редложение, подадено от участника комисията 
единодушно реши, че съшото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 
участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 
параметри.

5. ОФЕРТА № 6, подадена от „В М Л - КОНСУЛТ” ЕООД по обособепа позиция № 4 
- Упражняване на строителен надзор но време на строителството на сграда с 
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, вх.А и вх.Б. 
(по обособена позиция № 2).

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 
позиции от 3 до 4 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 
подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия.

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 
единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 
участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 
параметри.

6. ОФЕРТА № 8, подадена от „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД по обособена позиция JSa 1 - 
Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: гр. 
София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5.
Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа:

о Срок за изпълнение на CMP -  139 календарни дни
о Приложен линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на 

строително -  монтажните работи.
о Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали
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о Приложени сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 
съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти, 

о Описание на организацията и технологията на изпълнение на строително -  
монтажните работи, което включва:
- Предложение за технология и организация при изпълнение на строително -  

монтажните работи;
- Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, 

опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия 
на труд;

- Планиране изпълнението на обекта, включително линеен календарен 
план-график;

о Гаранционни срокове за изпълнени СМР -  5 години

Разгледано е техническото предложение на участника по отделните показатели и е 
установено следното:

• Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 
максимално определената от възложителя граница.

• Предложеният линеен план -  график е съобразен изцяло с описаната технология, 
последователност и поетапност при изпълнението на СМР.

• В табличен вид са описани предвижданите за влагане матернаiи, съгласно посочената в 
документация таблица, производители и технически показатели по материали.

• Приложени са сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 
съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

• Представено е ясно и подробно описание на технологията и организацията на 
строителство, със спазена технологичната последователност на всички строителни 
работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи 
са приложими.

• Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 
видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на околната 
среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

• Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 
актове.

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 
позиции от 1 до 2 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 
подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия.

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 
единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 
участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 
параметри.

7. ОФЕРТА №10, подадена от „СС-КОНСУЛТ” ЕООД по обособена позиция № 4 - 
Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда е 
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, вх.А и вх.Б. 
(по обособена позиция № 2).

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 
позиции от 3 до 4 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 
подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия.

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 
единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 
участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 
параметри.
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8. ОФЕРТА №11, подадена от „БУЛ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” АД по обособена 
позиция № 3 -  Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с 
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5 (по обособена 
позиция № 1).

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 
позиции от 3 до 4 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 
подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия.

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 
единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 
участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 
параметри.

9. ОФЕРТА №12, подадена от „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД по обособена позиция № 2 - 
Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: гр. 
София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, вх.А и вх.Б.

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1:

Техническото предложение съдържа:

о Срок за изпълнение на CMP -  180 календарни дни
о Приложен линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на 

строително -  монтажните работи.
о Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 
о Приложени сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти, 
о Описание на организацията и технологията на изпълнение на строително -  

монтажните работи, което включва:
Предложение за технология и организация при изпълнение на строително -  
монтажните работи;

- Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, 
опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия 
на труд;

- Планиране изпълнението на обекта, включително линеен календарен 
план-график;

о Гаранционни срокове за изпълнени СМР -  конструкции - 8 години
-хидроизолации -  5 години
-топлоизолации - 5 години
-допълнителни работи - 5 години

Разгледано е техническото предложение на участника по отделните показатели и е 
установено следното:

• Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 
максимално определената от възложителя граница

• Предложеният линеен план -  график е съобразен изцяло с описаната технология, 
последователност и поетапност при изпълнението на СМР.

• В табличен вид са описани предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 
документация таблица, производители и технически показатели по материали.

• Приложени са сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 
съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.
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• Представено е ясно и подробно описание на технологията и организацията на 
строителство, със спазена технологичната последователност на всички строителни 
работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи 
са приложими.

• Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 
видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на околната 
среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

• Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 
актове.

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 
позиции от 1 до 2 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 
подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия.

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 
единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 
участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 
параметри.

10. ОФЕРТА №13, подадена от „ПАНОВ” ЕООД по обособена позиция № 1 - 
Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: гр. 
София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5.

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа:

о Срок за изпълнение на CMP -  10G календарни дни
о Приложен линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на 

строително -  монтажните работи.
о Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 
о Приложени сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти, 
о Описание на организацията и технологията на изпълнение на строително -  

монтажните работи, което включва:
- Предложение за технология и организация при изпълнение на строително -  

монтажните работи;
- Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, 

опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия 
на труд;

- Планиране изпълнението на обекта включително линеен календарен 
план-график;

о Гаранционни срокове за изпълнени СМР -  5 години

Разгледано е техническото предложение на участника по отделните показатели и е 
установено следното:

• Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 
максимално определената от възложителя граница.

• Предложеният линеен план -  1рафик е съобразен изцяло с описаната технология, 
последователност и поетапност при изпълнението на СМР.

• В табличен вид са описани предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 
документация таблица, производители и технически показатели по материали.

• Приложени са сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 
съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.
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• Представено е ясно и подробно описание на технологията и организацията на 
строителство, със спазена технологичната последователност на всички строителни 
работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи 
са приложими.

• Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 
видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на околната 
среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

• Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 
актове.

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 
позиции от 1 до 2 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 
подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия.

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 
единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 
участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 
параметри.

11. ОФЕРТА №14, подадена от „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД по обособена 
позиции № 2 - Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с 
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, вх.А и вх.Б.

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1:

Техническото предложение съдържа:

о Срок за изпълнение на CMP -  12С календарни дни
о Приложен линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на 

строително -  монтажните работи.
о Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 
о Приложени сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти, 
о Описание на организацията и технологията на изпълнение на строително -  

монтажните работи, което включва:
- Предложение за технология и организация при изпълнение на строително -  

монтажните работи;
- Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, 

опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия 
на труд;

- Планиране изпълнението на обекта включително линеен календарен 
планчрафик;

о Гаранционни срокове за изпълнени СМР -  5 години

Разгледано е техническото предложение на участника по отделните показатели и е 
установено следното:

• Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 
максимално определената от възложителя граница.

• Предложеният линеен план -  график е съобразен изцяло с описаната технология, 
последователност и поетапност при изпълнението на СМР.

• В табличен вид са описани предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 
документация таблица, производители и технически показатели по материали.
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• Приложени са сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 
съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

• Представено е ясно и подробно описание на технологията и организацията на 
строителство, със спазена технологичната последователност на всички строителни 
работи и разбиването им но дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи 
са приложими.

• Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 
видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на околната 
среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

• Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 
актове.

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 
позиции от 1 до 2 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 
подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия.

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 
единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 
участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 
параметри.

12. Оферта № 16, подадена от „БУЛИНВЕСТ” ООД по обособена позиции № 2 - 
Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: гр. 
София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, вх.А и вх.Б.

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1:

Техническото предложение съдържа:

о Срок за изпълнение на CMP -  126 календарни дни
о Приложен линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на 

строително -  монтажните работи.
о Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 
о Приложени сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти, 
о Описание на организацията и технологията на изпълнение на строително -  

монтажните работи, което включва:
- Предложение за технология и организация при изпълнение на строително -  

монтажните работи;
- Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, 

опазване на околната среда у осигуряване на безопасни и здравословни условия 
на труд;
Планиране изпълнението на обекта, включително линеен календарен 
план-график;

о Гаранционни срокове за изпълнени СМР -  5 години

Разгледано е техническото предложение на участника по отделните показатели и е 
установено следното:

• Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 
максимално определената от възложителя граница.

• Предложеният линеен план -  график е съобразен изцяло с описаната технология, 
последователност и поетапност при изпълнението на СМР.

• В табличен вид са описани предвиждалите за влагане материали, съгласно посочената в 
документация таблица, производители и технически показатели по материали.

3!



• Приложени са сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 
съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

• Представено е ясно и подробно описание на технологията и организацията на 
строителство, със спазена технологичната последователност на всички строителни 
работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи 
са приложими.

• Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 
видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на околната 
среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

• Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 
актове.

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 
позиции от 1 до 2 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 
подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия.

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 
единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 
участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 
параметри.

13. ОФЕРТА № 17, подадена „НИКОЛОВ КЪНСГРАКШЪН” ЕООД по обособена 
позиция № 1 - Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5.

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа:

о Срок за изпълнение на CMP -  130 календарни дни
о Приложен линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на 

строително -  монтажните работи.
о Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 
о Приложени сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти, 
о Описание на организацията и технологията на изпълнение на строително -  

монтажните работи, което включва:
Предложение за технология и организация при изпълнение на строително -  
монтажните работи;

- Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, 
опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия 
на труд;
Планиране изпълнението на обекта, включително линеен календарен 
план-график;

о Гаранционни срокове за изпълнени СМР -  5 години

Разгледано е техническото предложение на участника по отделните показатели и е 
установено следното:

• Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 
максимално определената от възложителя граница.

• Предложеният линеен план -  график е съобразен изцяло с описаната технология, 
последователност и поеталност при изпълнението на СМР.
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• В табличен вид са описани предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 
документация таблица, производители и технически показатели по материали.

• Приложени са сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 
съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

• Представено е ясно и подробно описание на технологията и организацията на 
строителство, със спазена технологичната последователност на всички строителни 
работи и разбиването им по дейности, вкп. обхват на работите. Всички изложени методи 
са приложими.

• Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 
видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на околната 
среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

• Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 
актове.

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 
позиции от 1 до 2 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 
подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия.

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 
единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 
участникът следва да бъде допуснат до етана на отваряне на плика с предложените ценови 
параметри.

14. ОФЕРТА № 19 от „ИНТКОНС” ЕООД за участие по обособена позиция № 3 - 
Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с 
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5 (по обособена 
позиция № 1).

Критерия! за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 
позиции от 3 до 4 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 
подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия.

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 
единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 
участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 
параметри.

15. ОФЕРТА № 21 от „АКТУАЛ ТРУП” ЕООД за участие по обособена позиция Л И - 
Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: гр. 
София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” ЛГ* 5.

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа:

о Срок за изпълнение на CMP -  140 календарни дни
о Приложен линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на 

строително -  монтажните работи.
о Описание на предвижданите за влагане материати, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 
о Приложени сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влатаните материали със съответните спецификации и стандарти, 
о Описание на организацията и технологията на изпълнение на строително -  

монтажните работи, което включва:
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Предложение за технология л организация при изпълнение на строително -  
монтажните работи;

- Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, 
опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия 
на труд;

- Планиране изпълнението на обекта, включително линеен календарен 
план-график;

о Гаранционни срокове за изпълнени СМР -  5 години

Разгледано е техническото предложение на участника по отделните показатели и е 
установено следното:

• Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 
максимално определената от възложителя граница.

• Предложеният линеен план -  график е съобразен изцяло с описаната технология, 
последователност и поетапност при изпълнението на СМР.

• В табличен вид са описани предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 
документация таблица, производители и технически показатели по материали.

• Приложени са сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 
съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

• Представено е ясно и подробно описание на технологията и организацията на 
строителство, със спазена технологичната последователност на всички строителни 
работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи 
са приложими.

• Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 
видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на околната 
среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

• Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 
актове.

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 
позиции от 1 до 2 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 
подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия.

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 
единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 
участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 
параметри.

16. ОФЕРТА № 22 от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД за участие по обособена позиция № 2 - 
Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: гр. 
София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, вх.А и вх.Б.
Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа:

о Срок за изпълнение на СМР -  180 календарни дни
о Приложен линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на 

строително -  монтажните работи.
о Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 
о Приложени сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието па влаганите материали със съответните спецификации и стандарти, 
о Описание на организацията и технологията на изпълнение на строително -  

монтажните работи, което включва:
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Предложение за технология и организация при изпълнение на строително -  
монтажните работи;

- Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, 
опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия 
на труд;

- Планиране изпълнението на обекта, включително линеен календарен 
план-график;

о Гаранционни срокове за изпълнени СМР -  5 години

Разгледано е техническото предложение на участника по отделните показатели и е 
установено следното:

• Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 
максимално определената от възложителя граница.

• Предложеният линеен план -  график е съобразен изцяло с описаната технология, 
последователност и поетапност при изпълнението на СМР.

• В табличен вид са описани предвиждалите за влагане материали, съгласно посочената в 
документация таблица, производители и технически показатели по материали.

• Приложени са сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 
съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

• Представено е ясно и подробно описание на технологията и организацията на 
строителство, със спазена технологичната последователност на всички строителни 
работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи 
са приложими.

• Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 
видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на околната 
среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

• Видно с, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 
актове.

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 
позиции от 1 до 2 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 
подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия.

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 
единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 
участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 
параметри.

17. Оферта№ 23 от „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД за участие по обособена 
позиция № 2 - Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с 
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, вх.А и вх.Б.
Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа:

о Срок за изпълнение на СМР -  180 катендарни дни
о Приложен линеен календарен план за предложения срок на изпълнение на 

строително -  монтажните работи.
о Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели но материали 
о Приложени сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 

съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти, 
о Описание на организацията и технологията на изпълнение на строително -  

монтажните работи, което включва:
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- Предложение за технология и организация при изпълнение на строително -  
монтажните работи;

- Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, 
опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия 
на труд;

- Планиране изпълнението на обекта, включително линеен календарен 
план-график;

о Гаранционни срокове за изпълнени СМР -  10 години за новоизпълнени строителни 
конструкции и 5 години за всички останали видове строително-монтажни дейности;

Разгледано е техническото предложение на участника по отделните показатели и е 
установено следното:

• Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 
максимално определената от възложителя граница.

• Предложеният линеен план -  график е съобразен изцяло с описаната технология, 
последователност и поетапност при изпълнението на СМР.

• В табличен вид са описани предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 
документация таблица, производители и технически показатели по материали.

• Приложени са сертификати или декларации за съответствие, удостоверяващи 
съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

• Представено е ясно и подробно описание на технологията и организацията на 
строителство, със спазена технологичната последователност на всички строителни 
работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи 
са приложими.

• Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 
видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на околната 
среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

• Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 
актове.

Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 
позиции от 1 до 2 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 
подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 
обявените от възложителя условия.

След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 
единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 
участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 
параметри.

Ж. Със съобщение № РСЛ18-ДИ05-66 -[151/11.09.2018 г., публикувано на профила 
на купувача на Възложителя на 11.09.2018г., е насрочено отварянето на ценовите 
предложение на участниците в откритата процедура да се извърши на 14.09.2018 г. в 10,00 
часа в стая № 308 на третия етаж в административната сграда на район „Слатина”.

Комисията започна своята работа в 10.00 часа на обявената дата. На отварянето на ценовите 
предложения на участниците не присъстваха лицата по чл. 54, ал. 2 от 1II13011 - упълномощени 
представители на участниците в процедурата:

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” 
от офертите на участниците по обособени позиции и по реда на постъпване на офертите в 
процедурата и обяви предложените от тях стойности.

1. Оферта № РСЛ18-ТД26-1012/22.05.2018г. -  10.50 часа, подадена от „АДВАНС-2002” ЕООД 
по обособена позиция № 2 от обществената поръчка -  предложена цена 203131,25 лева без ДДС 
и 243757,50 лева с ДДС;
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2. Оферта № РСЛ18-ТД26-1013/22.05.2018r. -11.18 часа, подадена от „СТиКО 2000” ООД по 
обособена позиция № 3 от обществената поръчка -  предложена цена 1690,24 лева без ДДС и 
2028,29 лева с ДДС ;

3. Оферта № РСЛ18-ТД26-1021 /22.05.2018г. -  15.46 часа, подадена от „ИВТ КОНСУЛТ’ ЕООД 
по обособена позиция № 4 от обществената поръчка -  предложена цена 1482.00 лева без ДДС и 
1778,40 лева с ДДС ;

4. Оферта № РСЛ 18-ТД26-1027/23.05.2018г. -  09.09 часа, подадена от „КИМА КОНСУЛТ” 
ЕООД по обособена позиция № 4 от обществената поръчка -  предложена цена 2225,00 лева без 
ДДС и 2670,00 лева с ДДС ;

5. Оферта № РСЛ 18-ТД26-1028/23.05.2018г.-11.11 часа, подадена от „ВМЛ-КОНСУЛТ’ЕООД 
по обособена позиция № 4 от обществената поръчка -  предложена цена 2300,00 лева без ДДС и
2760.00 лева с ДДС ;

6. Оферта № РСЛ 18-ТД26-1031/23.05.2018г.- 12.07 часа, подадена от „ЕЛЕГАИТ Л Т’ ЕООД по 
обособена позиция № 1 от обществената поръчка -  предложена цена 170878,22 лева без ДДС и 
205053,86 лева с ДДС ;

7. Оферта № РСЛ18-ТД26-1033/23.05.2018г. -  13.20 часа, подадена от „СС-КОНСУЛТ’ ЕООД 
по обособена позиция № 4 от обществената поръчка -  предложена цена 1730,00 лева без ДДС и
2076.00 лева с ДДС ;

8. Оферта № РСЛ18-ТД26-1036/23.05.2018г -  14.28 часа, подадена от „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 
ИНЖЕНЕРИНГ” АД по обособена позиция № 3 от обществената поръчка -  предложена цена
1350.00 лева без ДДС и 1620,00 лева с ДДС ;

9. Оферia №: РСЛ 18-ТД26-1038/23.05.2018г. -  14.41 часа, подадена от „ИВЕЛИ11 СТРОЙ” ЕООД 
по обособена позиция № 2 от обществената поръчка -  предложена цена 202306,41 лева без ДДС 
и 242767,69 лева с ДДС;

10. Оферта № РСЛ 18-ТД26-1039/23.05.2018г. -  14.42 часа. подадена от „ПАНОВ” ЕООД по 
обособена позиция № 1 от обществената поръчка -  предложена цена 162300,18 лева без ДДС и 
194760,22 лева с ДДС;

11. Оферта № РСЛ 18-ТД26-1040/23.05.2018г. -  14.44 часа, подадена от „АЛДИ КОМЕРС 
ГРУП” ЕООД по обособена позиция № 2 от обществената поръчка -  предложена цена 218850,70 
лева без ДДС и 262620,84 лева с ДДС ;

12. Оферта№ РСЛ18-ТД26-1042/23.05.2018г. -  15.24 часа, подадена от „БУЛИНВЕСТ” ООД по 
обособена позиция №2 от обществената поръчка -  предложена цена 223424,07 лева без ДДС и 
268108,88 лева с ДДС ;

13. Оферта № РСЛ 18-ТД26-1044/23.05.2018г. -  15.29 часа, подадена от „НИКОЛОВ 
КЪНСТРАКШЪН” ЕООД по обособена позиция № 1 от обществената поръчка -  предложена 
цена 16994,98 лева без ДДС и 203153,98 лева с ДДС ;

14. Оферта № РСЛ 18-ТД26-1047/23.05.2018г. -  15.58 часа, подадена от „ИНТКОНС” ЕООД по 
обособена позиция № 3 от обществената поръчка -  предложена цена 1580,00 лева без ДДС и
1896.00 лева с ЛДС ;

15. Оферта № РСЛ 18-ТД26-1049/23.05.2018г. -  16.29 часа, подадена от „АКТУАЛ ГРУП” ЕООД 
по обособена позиция № 1 от обществената поръчка -  предложена цена 163008,13 лева без ДДС
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и ! 95609,75 лева с ДДС;

16. Оферта № РСЛ18-ТД26-1050/23.05.2018г. -  16.30 часа, подадена от „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД 
по обособена позиция № 2 от обществената поръчка -  предложена цена 219614,87 лева без ДДС 
и 263537,86 лева с ДДС;

17. Оферта № РСЛ18-ТД26-1051/23.05.2018г. -  16.54 часа, подадена от „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 
77” ЕООД по обособена позиция № 2 от обществената поръчка -  предложена цена 221651,24 
лева без ДДС и 265951,49 лева с ДДС;

След извършване на горепосочените действия приключи публичнага част от заседанието на 
комисията.
След което Комисията е продължила своята работа в закрито заседание.
След допълнителен преглед на предложените ценови предложения на участниците, комисията е 
констатирала следното:

По обособена позиция № 1 -  Участникът „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД е 
предложил цена 16994,98 лева без ДДС и 203153,98 лева с ДДС ;

В приложения Образец № 6 е допусната техническа грешка при изписване на сумата с 
цифри 16994,98 лева без ДДС, вместо 169294,98 лева без ДДС, като в 
количествено-стойностната сметка и рекапитулацията по описание на допустимите дейности е 
изписана вярната сума. В образец № 6 е изписана правилно сумата с ДДС, а именно 203153,98 
лева с ДДС, въз основа на което, вземайки предвид количествено-стойностната сметка и 
рекапитулацията и чрез изчисляване на сумата без ДДС, комисията е приела, че вярната сума без 
ДДС е 169294,98 лева.

По обособена позиция № 2 -  участникът „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД е 
предложила цена 221651,24 лева без ДДС и 265951,49 лева с ДДС ;

В приложения Образец № 6 е допусната техническа грешка при изписване на сумата с 
цифри 265951.49 лева с ДДС, вместо 265981,49 лева е ДДС, като в количсствсно-стойностмата 
сметка на образец № 6 е посочена вярно сумата. Въз основа на което вземайки предвид 
количествено-стойностната сметка и чрез изчисляване на сумата с Д ДС, комисията е приела, че 
вярната сума с ДДС е 265981,49 лева.

1. По обособена позиция 4 - Участникът „ИВТ Консулт” ЕООД е предложил обша 
стойност на поръчката 1482 лева без ДДС.

След обстоен анализ се е установила, че така предложената цена е с повече от 20 на сто 
по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 
показател за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 72, ал.1 от ЗОП реши да изиска от 
участника подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената от него цена.

Гореописаните констатации на комисията са подробно отразени в Протокол № 
3/14.09.2018 г., приключен на 18.09.2018 г.

С писмо изх. № Към РСЛ18-ТД26-1021-[2]/18.09.2018 г. от участника „ИВТ Консулт” 
ЕООД, е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП за начина на образуване 
на оферираната обша стойност на поръчката без ДДС в образец 6 А на Възложителя -  Ценово 
предложение.

Искането е получено от пълномощник на управителя на участника на 19.09.2017 г. 
съгласно отбелязване на екземпляр на писмото и е изпратено по посочения в офертата на 
участника факс.

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ 18-ТД26-1021- [3]/21.09.2018 г. участникът 
е представил подробна писмена обосновка за предлагалата цена.

3. На 27.09.2018г. на основание чл.72, ал. 3 от ЗОП комисията пристъпи към оценка на
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получената от участника обосновка по отношение на нейната пълнота и обективност 
относно обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава участникът, както 
следва:

Обособена позиция J& 4 -  Упражняване на строители надзор по време на строителството 
на сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Яворов", бл.54, вх.А и вх.Б (по 
обособена позиция 2).

Участникът е посочил в обосновката, че всички експерти работят по граждански дог овори с 
рамкови условия, което позволява възлагане при най-благоприятни цени и с гъвкаво работно 
време.

В табличен вид е представена ангажираността на всеки един експерт и специалист в 
човекочасове, тяхното заплащане, разходите свързани с работата им, разходи за транспорт, 
логистика и консумативи, планиран резерв и печалба.

Месечното възнаграждение на всеки експерт е определено на база заложения в бюджета за 
2018 г. минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни 
групи професии.

Представената от участника обосновка е пълна, обективна и се отнася до изчерпателно 
изброените обстоятелства по чл.72, ал.2, точки 1,2,3 и 4 от ЗОП.

Мотивирана от гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията 
единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за начина на 
образуване на предлаганата цена в размер на 1482,00лв. без ДДС за: „Упражняване на 
строителен надзор по време на строителството ”.

Комисията се запозна със съдържанието на техническите и ценовите оферти на 
участниците, при което установи, че са спазени всички изисквания на Възложителя и пристъпи 
към оценка на офертите по критерия за оценка, посочена в документацията за участие, а именно:

За обособени позиции от 1 до 2: „най-ниска цена“.

За обособени позиции от 3 до 4: „най-ниска цена“.

За обособени позиции от 5 до 6 : „най-ниска цена“.

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ18-1 
12.07 часа, подаден 
ЕООД

ГД26-1031/23.05.2018г. -  
а от „ЕЛЕГАНТ ЛТ”

Позиция 1:

За обособени позиции от 1 до 6: „Най-ниска 
цена“.

Предложена цена -  20.5053,86 лв. с ДЦ<т

УЧАСТНИК Оферта -Vi РСЛ18-~ 
14.42 часа, подадена

ГД26-1039/23.05.2018г. -  
>т „ПАНОВ” ЕООД

Позиция 1:

За обособени позиции от 1 до 6: „Най-ниска 
цена“.

Предложена цена -  194760,22 лв. с ДДС
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УЧАСТНИК Оферта № РСЛ18-Т 
15.29 часа, подад 
КЪНСТРАКШЪН” Е<

Д26-1044/23.05.2018г. -  
ена от „НИКОЛОВ
юд

Позиция 1:

За обособени позиции от 1 до 6: „Най-ниска 
цена“.

Предложена цена -  203 153,98 лв. с ДДС

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ18-Т 
16.29 часа, подадена 
ЕООД

Д26-1049/23.05.2018г. -  
от „АКТУАЛ ГРУП”

Позиция 1:

За обособени позиции от 1 до 6: „Най-ниска 
цена“.

Предложена цена -  195609,75 лв. с ДДС

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ18-Т 
10.50 часа, подаден 
ЕООД

Д26-1012/22.05.2018г. -  
а от „АДВАНС-2002”

Позиция 2:

За обособени позиции от 1 до 6: „Най-ниска 
цена“.

Предложена цена -  243 757,50 лв. с ДДС

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ18-Т 
14.41 часа, подадена 
ЕООД

Д26-1038/23.05.2018Г. -  
от „ИВЕЛИНСТРОЙ”

Позиция 2:

За обособени позиции от 1 до 6: „Най-ниска 
цена“.

Предложена цена -  242767,69 лв. с ДДС

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ18-1 
14.44 часа, подадена 
ТРУП” ЕООД

Д26-1040/23.05.2018Г. -  
от „АЛДИ КОМЕРС

Позиция 2:

За обособени позиции от 1 до 6: „Най-ниска 
цена“.

Предложена цена -  261.620,84 лв. с ДДС

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ18-1 
15.24 часа, подадена о

ГД26-1042/23.05.2018г. -  
т „БУЛИНВЕСТ” ООД

Позиция 2:

За обособени позиции от 1 до 6: „Най-ниска 
цена“.

Предложена цена -  26?\ 108,88 лв. с ДДС
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УЧАСТНИК Оферта № РСЛ18- 
16.30 часа, подаде 
ЕООД

ТД26-1050/23.05.2018г. -  
на от „ИНТЕРХОЛД“

Позиция 2:

За обособени позиции от 1 до 6: „Най-ниска 
цена“.

11редложена цена -  2(>3537,86 лв.сДД с

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ18- 
16.54 часа, п< 
ИНЖЕНЕРИНГ 77”

ТД26-1051 /23.05.2018г. -  
>дадена от „БИЛД 
ЕООД

Позиция 2:

За обособени позиции от 1 до 6: „Най-ниска 
цена“.

Предложена цена -  2(55981,49 лв.сДА1C

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ18- 
11.18 часа, подадена

ТД26-1013/22.05 
от „СТиКО 200

.2018г. -  
0” ООД

Позиция 3:

За обособени позиции от 1 до 6: „Най-ниска 
цена“.

Предложена цена -  2 328,29 лв. с ДДС

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ18- 
14.28 часа, подад 
КОНТРОЛ ИНЖЕР

ТД26-1036/23.05 
спа от „БУЛ 
1ЕРИНГ” АД

.2018г. -  
СТРОЙ

Позиция 3:

За обособени позиции от 1 до 6: „Най-ниска 
цена“.

Предложена цена -  1620,00 лв. с ДДС

УЧАСТНИК Оферта JV® РСЛ18 
15.58 часа, подадена

-ТД26-1047/23.05.2018Г. -  
от „ИНТКОНС” ЕООД

Позиция 3:

За обособени позиции от 1 до 6: „Най-писка 
цена“.

Предложена цена - 1896,00 лв. с ДДС

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ18 
15.46 часа, подаде! 
ЕООД

-ТД26-1021 /22.05.2018г. -  
ia от „ИВТ КОНСУЛТ”

Позиция 4:

За обособени позиции от 1 до 6: „Най-ниска 
цена“.

Предложена цена - 778,40 лв. с ДДС

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ18-ТД26-1027/23.05.2018Г. -
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09.09 часа, подадена от „КИМА КОНСУЛТ”

Позиция 4:

За обособени позиции от 1 до 6: „Най-ниска 
цена“.

Предложена цена -  2670,00 лв.с ДДС

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ18-Г 
11.11 часа, подадена 
ЕООД

ГД26-1028/23.05.2018г. -  
от „ВМЛ-КОНСУЛТ”

Позиция 4:

За обособени позиции от 1 до 6: „Най-ниска 
цена“.

Предложена цена -  2760,00 лв. с ДДС

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ18- 
13.20 ч., подадена от „

ГД26-1033/23.05 
СС-КОНСУЛТ

.2018г. -  
ЕООД

Позиция 4:

За обособени позиции от 1 до 6: „Най-ниска 
цена“.

Предложена цена -  2076,00 лв. с ДДС

VI. Класиране на участниците:
Като взе в предвид получените резултати ии съответните обособени позиции, 

единодушно реши да предложи на Възложителя следното класиране на участниците:

Обособена позиция № 1 - Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с 
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5.

Първо място: - „ПАНОВ” ЕООД с 194760,22 лв. с ДДС;
Второ място: - „АКТУАЛ ГРУП” ЕООД с 195609,75 лв. с ДДС;
Трето място: - „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД с 203153,98 лв. с ДДС;
Четвърто място: - „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ЕООД с 205053,86 лв. с ДДС;

>нгажниОбособена позиция № 2 -  Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с 
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, вх.А и вх.Б.

Първо място: - „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД с 242767,69 лв. с ДДС 
Второ място: - „АДВАНС-2002” ЕООД с 243757,50 лв. с ДДС 
Трето място: - „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД с 262620,84 лв. с ДДС 
Четвърто място: - „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД с 263537,86 лв. с Д ДС 
Пето място: - „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД с 265981,4$ лв. с ДДС 
Шесто място: -„БУЛИНВЕСТ” ООД с 268108,88 лв. с ДДС
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Обособена позиция №3 -  Упражняване на строителен надзор но време на строителството 
на сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5 (но 
обособена позиция № 1).

Първо място: - „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ” АД с 1620,00 лв. с ДДС 
Второ място: - „ИНТКОНС” ЕООД с 1896,00 лв. с ДДС 
Трето място: - „СТиКО 2000” ООД с 2028,29 лв. с ДДС

Обособена позиция № 4 -  Упражняване на строителен надзор по време на строителството 
на сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, 
вх.А и вх.Б. (по обособена позиция № 2).

Първо място: - „ИВТ КОНСУЛТ’ ЕООД с 1778,40 лв. с ДДС 
Второ място: - „СС-КОНСУЛТ’ ЕООД с 2076,00 лв. с ДДС
Трето място: - „КИМА КОНСУЛТ’ ЕООД с 2670,00 лв. с ДДС

Четвърто място: - „ВМЛ-КОНСУЛТ” ЕООД с 2760,00 лв. с ДДС

Гореописаните констатации на комисията, относно оценяването и класирането на 
участниците по обособени позиции са подробно отразени в Протокол № 4 от 26.04.2017г.

VII. Предложение за отстраняване на кандидати или участници

Комисията единодушно реши да предложи на Възложителя да отстрани следните 
участници:

1. Участник ЕТ „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР - ТАТЯНА НЕМСКА”, ЕИК 130092219, с Оферта № 
РСЛ18-ТД26-1002/18.05.2018 г., подадена по обособена позиция № 3;
2. Участник „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ЕИК 175189402, с Оферта №
РСЛ18-ТД26-1029/23.05.2018 г., подадена по обособена позиция № 1;
3. Участник „РЕСПЕКТ БИЛД” ЕООД, ЕИК 204059126, с Оферта № 
РСЛ18-ТД26-1032/23.05.2018 г., подадена по обособена позиция № 2;
4. Участник ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, БУЛСТАТ 177162770, с Оферта № 
РСЛ18-ТД26-1041/23.05.2018 г . , подадена по обособена позиция № 2;
5. Участник „ПРЕСТИЖ-Н.С ” ЕООД, ЕИК 200121819, с Оферта № 
РСЛ18-ТД26-1045/23.05.2018г., подадена по обособена позиция № 2;
6. Участник ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ”, ЕИК 104108825, с Оферта №
РСЛ18-ТД26-1048/23.05.2018 г., подадена по обособена позиция № 1;

VIII. Мотиви за допускане или отстраняване на всеки кандидат или участник

А. Мотиви за допускане на участници в обществената поръчка:

А.1. Участниците са доказали съответстисто си с изискванита за лично състояние и с 
критериите за подбор /констатирано от комисията в Протокол № 1/ След разглеждане на 
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че са представени всички 
необходими документи. Следните участници отговарят на изискванията за лично състояние и 
съответстват на критериите за подбор и техническите предложения на изброените участници 
могат да бъдат разгледани, а именно:

1 .Оферта № РСЛ 18-ТД26-1012/22.05.2018 г. -  10.50 часа, подадена от „АДВАНС-2002” 
ЕООД, ЕИК 126615172, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка;

2.Оферта № РСЛ18-ТД26-1013/22.05.2018 г. -  11.18 часа, подадена от „СТиКО 2000”
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ООД; ЕИК 130286681, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка;
3.Оферта № РСЛ18-ТД26-1021/22.05.2018 г. -  15.46 часа, подадена от „ИВТ КОНСУЛТ"’ 

ЕООД, ЕИК 131127235, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка;
4.0ферта № РСЛ18-ТД26-1028/23.05.2018 г. -  11.11 часа, подадена от „В М Л - 

КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131395468, участник за обособена позиция № 4 от обществената 
поръчка;

5. Оферта № РСЛ18-ТД26-1033/23.05.2018 г. -  13.20 часа, подадена от „СС-КОНСУЛГ’ 
ЕООД, ЕИК 103950959, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка;

6. Оферта № РСЛ18-ТД26-1036/23.05.2018 г. -  14.28 часа, подадена от „БУЛ СТРОЙ 
ИНЖЕНЕРИНГ” АД, 130188559, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка;

7. Оферта Х° РСЛ18-ТД26-1042/23.05.2018 г. -  15.24 часа, подадена от „БУЛИНВЕСТ” 
ООД, ЕИК 106560688, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка;

8. Оферта № РСЛ18-ТД26-1047/23.05.2018 г. -  15.58 часа, подадена от „ИНТКОНС” 
ЕООД, ЕИК 131553690, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка;

9. Оферта № РСЛ18-ТД26-1050/23.05 2018 г. -  16.30 часа, подадена от „ИНТЕРХОЛД” 
ЕООД, ЕИК 202357469, участник за обособена позиция Хе 2 от обществената поръчка;

А.2. Участниците са депозирали допълнително документи в срок от 5 /пет/ работни дни, 
считано от датата на получаване на Протокол Х° 1 на комисията на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от 
11113ОП и са доказали съотвстстието си с личното си състояние и с критериите за подбор 
/констатирано от комисията в Протокол № 2/. С представените документи участниците са 
отстранили несъответствията, констатирани в Протокол Х° 1. Комисията единодушно е приела, 
че в срока от 5 работни дни участниците са представили допълнителни документи и 
информация, доказващи съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор. Съобразявайки нормата на чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, при обстоен преглед на офертите и 
допълнително представените документи, комисията е установила, че техническите 
предложения на изброените участници могат да бъдат разгледани:

1. Оферта Хо РСЛ18-ТД26-1027/23.05.2018г., подадена от „КИМА КОНСУЛТ’ ЕООД,
ЕИК 201425668, по обособена позиция № 4 и допълнителни документи с вх. Хе
PC Л 18-ТД26-1027-(2)/06.08.2018г.

2. Оферта Хе РСЛ18-ТД26-1031/23.05.2018г., подадена от „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД, ЕИК
109573269, по обособена позиция X* 1 и допълнителни документи с вх. X®
РСЛ18-ТД26-1226-(2)/07.08.2018г.

3.Оферта Хо РСЛ 18-ТД26-1038/23.05.2018г„ подадена от „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, 
ЕИК 200388512, участник за обособена позиция № 2 и допълнителни документи с вх. Хз 
РСЛ 18-ТД26-1038-(2)/06.08.2018г.

4.Оферта Х° РСЛ 18-ТД26-1039/23.05.2018г., подадена от „ПАНОВ” ЕООД, ЕИК 
103785856, по обособена позиция Х« 1 и допълнителни документи с вх. Хе
РСЛ 18-ТД26-1039-(2)/09.08.2018г.

5.Оферта Х« РСЛ18-ТД26-1040/23.05.2018г., подадена от „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” 
ЕООД, ЕИК 202221469, по обособена позиция Хе 2 и допълнителни документи с вх. Хе 
РСЛ 18-ТД26-1040-(2)/09.08.2018г.

6. Оферта Хе РСЛ 18-ТД26-1044/23.05.2018г., подадена от „НИКОЛОВ
КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 202745799, по обособена позиция Х° 1 и допълнителни 
документи с вх. Хо РСЛ 18-ТД26-1044-(2)/03.08.2018г.

7.Оферта Хо РСЛ 18-ТД26-1049/23.05.2018г., подадена от „АКТУАЛ ГРУП” ЕООД, 
ЕИК 175446117, по обособена позиция X® 1 и допълнителни документи с вх. Х°
РСЛ 18-ТД26-1049-(2)/07.08.2018г.

8.Оферта Х« РСЛ18-ТД26-1051/23.05.2018г., подадена от „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77” 
ЕООД, ЕИК 200487072, по обособена позиция № 2 и допълнителни документи с вх. Х2 
РСЛ 18-ТД26-1051 -(2)/06.08.2018г.

Б. Мотиви за отстраняване на участници в обществената поръчка:
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Б.1. Участниците не са доказали съответстието си с изискванията за лично състояние и с 
критериите за подбор /констатирано от комисията в Протокол № 2, тъй като не са отстранили 
непълноти или несъответствия, констатирани в Протокол № 1 на комисията в срок от 5 /пет/ 
работни дни от получаване на Протокол № I на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП, 
а именно:

1. „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ЕИК 175189402, с Оферта № 
РСЛ18-ТД26-1029/23.05.2018г.

Протокол № 1 на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018г. на 
Кмета на район „Слатина”, изпратен на участниците и публикуван в профила на купувача на 
Възложителя на 02.08.2018г., ведно с иридружително писмо към него, подписано с електронен 
подпис от председателя на комисията, е изпратено на електронната лоша на участника, който е 
изпратил потвърждание, че е получил протокола на 02.08.2018г. на електронната си поща. 
Съгласно разпоредбата на чл 54, ал. 9 от ППЗОП, срокът за представяне на допълнителни 
документи е 5 работни дни и започва да тече от датата на получаване на протокола. В посочения 
законоустановен срок, а именно - до 09.08.2018г. включително, участникът не е представил 
допълнителни документи, с които да отстрани несъответствията, констатирани с Протокол № 1 
на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018г. на Кмета на район 
„Слатина”.

Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно е решила да предложи на 
Възложителя, участникът „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ЕИК 175189402 да бъде о тстранен от 
процедурата на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б” от ЗОП, тъй като същият не е представил 
допълнителни документи в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

2. „РЕСПЕКТ БИЛД” ЕООД, ЕИК 204059126, с Оферта № 
РСЛ18-ТД26-1032/23.05.2018г.

Протокол № 1 на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018 г. на 
Кмета на район „Слатина”, изпратен на участниците и публикуван в профила на купувача на 
Възложителя на 02.08.2018г., ведно е придружител но писмо към него. подписано с електронен 
подпис от председателя на комисията, е изпратено на електронната поща на участника, който е 
изпратил потвърждание, че е получил протокола на 02.08.2018г. на електронната си поща. 
Съгласно разпоредбата на чл 54, ат. 9 от ППЗОП, срокът за представяне на допълнителни 
документи е 5 работни дни и започва да тече от датата на получаване на протокола. В посочения 
законоустановен срок, а именно - до 09.08.2018г. включително, участникът не е представил 
допълнителни документи, с които да отстрани несъответствията, констатирани с Протокол № 1 
на комисията, назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018г. на Кмета на район 
„Слатина”.

Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно е решила да предложи на 
Възложителя, участникът „РЕСПЕКТ БИЛД” ЕООД, ЕИК 204059126, да бъде отстранен от 
процедурата на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б” от ЗОИ, зъй като същият не е представил 
допълнителни документи в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

Б.2.Участниците не са доказали съответстието си с изискванията за лично състояние и с 
критериите за подбор /констатирано от комисията в Протокол № 2/ След разглеждане на 
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че съгласно чл. 107, точка 1 
предложение първо от ЗОП -  „участник, който не отговаря на поставените критерии за 
подбор или нс изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, 
поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в 
документацията”, изброените участници следва да бъдат предложени на Възложителя за 
отстраняване, а именно:
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1. ДЗЗД „СИ EM СТРОЙ”, БУЛСТАТ 177162770, с Оферта № 
РСЛ18-ТД26-1041/23.05.2018г.

1.Участникът е представил допълнително документи с вх. №
РСЛ18-ТД26-1041 (2)/09.08.18г., към оферта № РСЛ18-ТД26-1041/23.05.2018г„ подадена от 
ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” по обособена позиция № 2, изчерпателно изброени в Протокол № 2, 
точка II.6 от съшия.

2. С представените допълнително документи участникът не е отстранил изцяло 
несъответствията, констатирани в Протокол № 1 на комисията, назначена със Заповед № 
РСЛ 18-РД09-203/30.05.2018 г. на Кмета на район „Слатина”. Следователно комисията 
единодушно приема, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнително 
документи и информация, които не доказват в пълнота съответствието му с критериите за 
подбор, посочени в документацията за >частие в обществената поръчка. Във връзка с 
изложеното в точка 11.6.13 от Протокол № 2, комисията единодушно е решила да предложи на 
Възложителя офертата да бъде отстранена от участие в процедурата, тъй като същата не 
отговаря на поставените критерии за подбор. Съгласно разпоредбата на чл. 107, точка 1, 
предложение първо от ЗОП -  „участник, който нс отговаря па поставените критерии за 
подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата 
за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документация та”, 
следва да бъде отстранен от участие в процедурата.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно е решила да предложи на Възложителя 
да отстрани от процедурата ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, БУЛСТАТ 177162770 на основание чл. 
107, точка 1, предложение първо от ЗОП и да нс допусне офертата на участника до етапа на 
разглеждане на техническото предложение.

2. „ПРЕСТИЖ-Н.С.”ЕООД, ЕИК 200121819, с Оферта № 
РСЛ18-ТД26-1045/23.05.2018г.

1. Участникът е представил допълнително документи с вх. № РСЛ 18-ТД26-И)45-(2)/07.08.18 
г. към Оферта № РСЛ18-ТД26-1045/23.05.2018г., подадена от „ПРЕСТИЖ-Н.С.“ ЕООД по 
обособена позиция № 2, изчерпателно изброени в Протокол № 2, точка II.8. от съшия.

2. С представените допълнително документи участникът не с отстранил изцяло 
несъответствията, констатирани в Протокол № 1 на комисията, назначена със Заповед № 
РСЛ 18-РД09-203/30.05.2018 г. на Кмета на район „Слатина”. Следователно комисията 
единодушно е приела, че в срока от 5 работни дни участникът е представил допълнително 
документи и информация, които не доказват в пълнота съответствието му с критериите за 
подбор, посочени в документацията за участие в обществената поръчка. Във връзка с 
изложеното в точка II.8.2 от Протокол № 2, комисията единодушно е решила да предложи на 
Възложителя офертата да бъде отстранена от участие в процедурата, тъй като същата не 
отговаря на поставените критерии за подбор. Съгласно разпоредбата на чл. 107, точка 1, 
предложение първо от ЗОП -  „участник, който не отговаря на поставените критерии за 
подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата 
за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията”, 
следва да бъде отстранен от участие в процедурата.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно е решила да предложи на Възложителя да 
отстрани от процедурата участника „ПРЕСТИЖ-Н.С.”ЕООД, ЕИК 200121819 на основание 
чл. 107, точка 1, предложение първо от ЗОП и да не допусне офертата на участника до етапа на 
разглеждане на техническото предложение.

Б.З. При отваряне на офертите на участниците, комисията е установила, че е нарушено 
изискването в подточка 14.3, от точка 14. „Подаване на оферта“, раздел IV „Критерии за 
подбор“ от документацията на Възложителя, в опаковката задължително да се постави отделен
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запечатан непрозрачен плик с надпис ’’Предлагани ценови параметри" /констатирано от 
комисията в Протокол № 1. Съгласно разпоредбата на чл. 107, точка 1 предложение последно от 
ЗОП -  „участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 
условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес 
или в покана за участие в преговори, или в документацията”, изброените участници следва да 
бъдат предложени на Възложителя за отстраняване, а именно:

1. ЕТ „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР - ТАТЯНА НЕМСКА”, ЕИК 130092219, е Оферта № 
РСЛ18-ТД26-1002/18.05.2018 г.

Комисията е установила, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл.
47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията 
за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При отваряне на офертата, комисията е 
констатирала, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ е с нарушена цялост. 
Същият е продупчен и подреден в папката с останалите документи на участника надлежно 
-  не е в цялост, следователно не е запечатан надлежно. След обсъждане, комисията 
единодушно е решила да предложи на Възложителя офертата да бъде отстранена от 
участие в процедурата, тъй като същата не е изготвена в съответствие с документацията за 
участие. Съгласно подточка 14.3, от точка 14. „Подаване на оферта“, раздел IV „Критерии 
за подбор“ от документацията за участие в процедурата изрично е записано, че в 
опаковката задължително се поставя отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
"Предлагани ценови параметри". Съгласно разпоредбата на чл. 107, точка 1 
предложение последно от ЗОП -  „участник, който не отговаря на поставените критерии за 
подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, 
поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в 
документацията", следва да бъде отстранен от участие в процедурата. Това условие, 
поставено от възложителя в документацията за участие, отговаря на разпоредбата на чл. 
47, ал. 3 от ППЗОП.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно с решила да предложи на 
Възложителя да отстрани от процедурата участника ЕТ „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР - 
ТАТЯНА НЕМСКА”, ЕИК 130092219 на основание чл. 107, точка 1, предложение 
последно от ЗОП и да не допусне офертата на участника до е ч ала на разглежчане и оценка.

2. ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ”, ЕИК 104108825, с Оферта № 
РСЛ18-ТД26-1048/23.05.2018 г.

Комисията е установила, чс офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 
47, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията 
за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При отваряне на офертата, комисията е 
констатирала, че пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ е отворен - не е 
запечатан надлежно. След обсъждане, комисията единодушно е решила да предложи на 
Възложителя офертата да бъде отстранена от участие в процедурата, тъй като същата не е 
изготвена в съответствие е документацията за участие. Съгласно подточка 14.3, от точка
14. „Подаване на оферта“, раздел IV „Критерии за подбор“ от документацията за участие в 
процедурата изрично е записано, че в опаковката задължително се поставя отделен 
запечатан непрозрачен илик с надпис "Предлагани ценови параметри". Съгласно 
разпоредбата на чл. 107, точка 1 предложение последно от ЗОП -  „участник, който не 
отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в 
обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана 
за участие в преговори, или в документацията", следва да бъде отстранен от участие в 
процедурата. Това условие, поставено от възложителя в документацията за участие, 
отговаря на разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно е решила да предложи на 
Възложителя да отстрани от процедурата участника ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ”,
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ЕИК 104108825 на основание чл. 107, точка 1, предложение последно от ЗОП и да не 
допусне офертата на участника до етапа на разглеждане и оценка.

IX. Предложение за сключване на договори с класираните на първо място 
участници или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание.

А. Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класираните на първо място 
участници за съответната обособена позиция от обществена поръчка с предмет: „Обновяване за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична 
община, район „Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради“, приета с Г1МС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции, а 
именно:

1 .Обособена позиция № 1 - Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с 
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” № 5 с класирания на 
първо място участник - „ПАНОВ” ЕООД. ЕИК 103785856.
2.Обособена позиция № 2 - Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с 
административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, вх.А и вх.Б с 
класирания на първо място участник „„ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД. ЕИК 200388512.
3.Обособена позиция № 3 -  Упражняване на строителен надзор по време на строителството 
на сграда с административен адрес: гр. София, район „Слати ш”. ул. „Хубавка” № 5 (по 
обособена позиция № 1) с класирания на първо място участник - „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ 
ИНЖЕНЕРИНГ' АД, ЕИК 130188559.
4.Обособена позиция № 4 -  Упражняване на строителен надзор по време на строителството 
на сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бл.54, вх.А 
и вх.Б. (по обособена позиция № 2) с класирания на първо място участник „ИВТ 
КОНСУЛТ’ ЕООД, ЕИК 131127235.

Б. Комисията констатира, че за обособени позиции със следните номера:

1. Обособена позиция № 5 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 
строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. „Хубавка” 
№ 5 (по обособена позиция 1).

2. Обособена позиция № 6 - Инвеститорски конгрол по време на проектирането и 
строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Яворов”, бл. 54, вх. А и 
вх. Б (по обособена позиция 2).

няма подадена нито една оферта за участие. По тези обособени позиции от обществената 
поръчка, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя да прекрати процедурата 
на основание чл. 110, ал. 1, точка 1 от 3011.

X. Описание иа представените мостри и/или снимки -  НЕПРИЛОЖИМО 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.

2 .

Протокол № 1/30.05.2018г., приключен на 02.08.2018г. на комисията, назначена със 
Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018 г. иа кмета на район „Слатина”.
Протокол № 2/10.08.2018г., приключен на 11.09.2018г. на комисията, назначена със 
Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018 г. на кмета на район „Слатина”.
Протокол № 3/14.09.2018г., приключен на 18.09.2018г. на комисият а, назначена със 
Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018 г. на кмета на район „Слатина”.
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4. Протокол № 4 от 27.09.2018г. на комисията. назначена сьс Заповед № 
РСЛ18-РД09-203/30.05.2018 г. на кмета на район „Слатина’

ПРЕДСЕДАТЕЛ:!, инж. Милчо Михайлов - заместник-кмет в район „■.латина ; -п 2. ал.2, т 5 от ззлд

И ЧЛЕ1ЮВЕ: 2. инж. Росица Тодорова - главен инженер в район „Слатина”; чл.2, ю2.т5or ззлд

3. инж. Михаил Джурджин -  началник на отдел „Контрол по 
строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в 
район „Слатина”; чл.2, лл.2. т.5 от ззлд

4. Галинка Ангелова -  началник на отдел „Финансово -  счетоводни 
дейности” в район „Слатина”; пл 2. ал2.т 5 от ззлд

5. Венета Георгиева -  началник на отдел „Правно-нормативно обслужване”
в район „Слатина” -  правоспособен юрист; чл.2, ал.2,т 5 от ззлд

6. арх. Олга Берберова- главен експерт в отдел „Устройство на територията, 
кадастър и регулация” в район „Слатина”; чл.2, алд. т.5 п ззлд

7. Венцислав Дъбов главен юрисконсулт в отд :л „Правно-нормативно
обслужване” в район „Слатина” правоспособен юрист; чл.2, ал.2. т 5 or ззлд

8. инж. Диана Тодорова -  главен експерт в отдел „Контрол по 
строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в 
район „Слатина”; чл.2, ал.2, т; or ззлд

9. инж. Димитър Бузяков - главен експерт в отдел „Контрол по 
строителството, инженерна инфраструкту ра, благоустройство и екология” в 
раЙОН „Сла ГИНа”; чл.2, ал 2. т  5or ззлд

10. Виолета Спасова -  старши юрисконсулт в отд
обслужване” в район „Слатина” -  правоспособен юрист; чл.2, «  2. т 5 от ззлд 

II. Евгений Непелянков юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно
ист; чл 2. ал.2. т.5 от ЗЗЛДобслужване” в район „Слатина” -  правоспособен юр

12. инж. Ирина Петкова - главен експерт в 
строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в
район „Слатина”- участвала на заседанията на 02.08. 
На I 4.09.201 8 ГД чл.2,ал 2. г.5 от ззлд

л „Правно-нормативно

отдел „Контрол по

201 Хг., на 11.09.2018г. и

49


