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На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗОП и като 
взех предвид резултатите в доклад № PCJ116-BK08-1287- /70/ 09.05.2017г. по чл. 103, ал. 3 от 
ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, утвърден от мен в качеството ми на Възложител на 09.05.2017г., 
както и Протокол № 1/29.11.2016г., Протокол № 2/27.03.2017г., Протокол № 3/10.04.2017г. и 
Протокол № 4/ 26.04.2017г. на комисията, назначена с моя Заповед № РСЛ16-РД09- 
503/29.11.2016г., за разглеждане, оценяване и класиране на подадените предложения за 
участие в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки 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 
ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Мъдрен“, бл. 27.

2. Обособена позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А.

3. Обособена позиция №3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина“, бл.54.

4. Обособена позиция № 4 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл. 
218.

5. Обособена позиция № 5 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.ЗЗ.

6. Обособена позиция № 6 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А.

7. Обособена позиция № 7 -  Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 
проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 
надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, 
ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Мъдрен“, бл. 27 (по обособена позиция 1).

8. Обособена позиция № 8 -  Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 
проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 
надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, 
ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А (по обособена позиция 2).

9. Обособена позиция № 9 -Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 
проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен
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надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, 

ж.к. „Слатина“, бл.54 (по обособена позиция 3). 

10.  Обособена позиция №10 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, 

ж.к. „Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл.218 (по обособена позиция 4) 

11. Обособена позиция № 11 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, 

ж.к. „Христо Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5). 

12. Обособена позиция № 12 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, 

ж.к. Христо Смирненски, бл.32А (по обособена позиция 6). 

13. Обособена позиция № 13 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Христо 

Смирненски“, ул. Мъдрен, бл. 27 (по обособена позиция 1). 

14. Обособена позиция №14 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Христо 

Смирненски“, бл.27 А (по обособена позиция 2). 

15. Обособена позиция №15 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина“, бл.54 

(по обособена позиция 3). 

16. Обособена позиция №16 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Гео Милев“, ул. 

„Сирак Скитник“ № 9 бл.218 (по обособена позиция 4). 

17. Обособена позиция №17 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Христо 

Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5). 

18. Обособена позиция № 18 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо 

Смирненски“, бл.32А (по обособена позиция 6)”,  

 открита с Решение № РСЛ16–ВК08-1287/5/30.09.2016г. и Обявление № РСЛ16–ВК08-

1287/6/30.09.2016г. на Кмета на Столична община - район „Слатина“, уникален номер на 

поръчката в Регистъра на обществените поръчки на АОП № 01272-2016-0001, изменена с 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № РСЛ16–

ВК08-1287 /15/ 17.10.2016г. на Кмета на Столична община - район „Слатина“, в качеството 

ми на Възложител по посочената процедура, упълномощен от Кмета на Столична община 

Йорданка Асенова Фандъкова, с изрично писмено пълномощно № СОА16-КО17-

185/15.04.2016г.,  

Р Е Ш И Х: 

 
I. Обявявам класирането на допуснатите кандидати по обособени позиции, както 

следва: 

 

1. За обособена позиция 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Мъдрен“, бл. 27 
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Първо място: - „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД, ЕИК 130479237, с общ брой точки – 88,50 

/осемдесет и осем цяло и петдесет/ точки.   

 

2. За обособена позиция 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с    

административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А. 

  Първо място: ДЗЗД „РЕСТИНИ”, БУЛСТАТ 177019765  с  83,57  /осемдесет и три 

цяло и петдесет и седем / точки 
 

   Второ място: „Д & Д“ ООД, ЕИК 831260776   с   77,04  / седемдесет и седем цяло 

нула четири/ точки  
 

   Трето място:  „АДВАНС - 2002“ ЕООД, ЕИК 126615172   с   75,21 / седемдесет и 

пет цяло двадесет и една/ точки 
 

   Четвърто място: „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, ЕИК 831652485   с   74,52 / 

седемдесет и четири цяло и петдесет и две / точки 
 

   Пето място: „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД, ЕИК 131112176   с   73,50 / седемдесет и 

три цяло и петдесет/ точки 
 

    Шесто място: „ТРЕЙС-СОФИЯ” ЕАД, ЕИК 175254451   с   67,81 / шестдесет и 

седем цяло и осемдесет и една/  точки 

 

3. Обособена позиция № 3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина“, бл.54. 

Първо място: – ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, с общ брой точки – 96 /деветдесет и шест/ 

точки.   

 

4. Обособена позиция № 4 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл. 218. 

Първо място: – „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 202745799, с общ брой 

точки – 95.43 /деветдесет и пет цяло и четиридесет и три/ точки.   

Второ място: - „ПИ ЕС АЙ” АД, ЕИК 833175762, с общ брой точки – 92.85 

/деветдесет и две цяло и осемдесет и пет/ точки.   

 

5. Обособена позиция № 5 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.33. 

  Първо място: –  ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ”, с общ брой точки – 85,5 /осемдесет и 

пет цяло и петдесет/ точки.   

 

6.Обособена позиция № 6 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А. 

Първо място: „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 200388512   с   92,49 /деветдесет и две 

цяло и четиридесет и девет/ точки 

Второ място: „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, ЕИК 202357469    с   91,78 / деветдесет и една 

цяло и седемдесет и осем / точки 

Трето място:  ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ”   с   88,19 / осемдесет и осем цяло и 

деветнадесет / точки 

Четвърто място:  ДЗЗД „ЕЛИТ-АРХ”    с   81,76 / осемдесет и една цяло и седемдесет 

и шест /  точки 
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7.Обособена позиция № 7 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Христо Смирненски“, ул. „Мъдрен“, бл. 27 (по обособена позиция 1). 

Обявеният критерий за оценка по обособената позиция е «Най-ниска цена”, поради 

което участниците са класирани, както следва: 

Първо място: – „ТЕХНОСТРОЙ ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 200907206, 

предложена цена: 12 600  / дванадесет хиляди и шестотин /лв. без ДДС; 

 

8.Обособена позиция № 8 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.27 А (по обособена позиция 2). 

Обявеният критерий за оценка по обособената позиция е «Най-ниска цена”, поради 

което участниците са класирани, както следва: 

Първо място: – ДЗЗД  „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – ЛАЙФ 

ЕНЕРДЖИ “, с ЕИК 176593141,  предложена цена: 13043 / тринадесет хиляди и 

четиридесет и три /лева без ДДС; 

 Второ място: – „ЕН АР КОНСУЛТ ” ЕООД, с ЕИК 126720807,  предложена цена: 

18200 / осемнадесет хиляди и двеста / лева без ДДС; 

 Трето място: – „БСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, с ЕИК 130188559, предложена цена: 20610 

/ двадесет хиляди шестстотин и десет /лева  без ДДС; 

 Четвърто място: – „ЕН ЕКИП” ЕООД, с ЕИК 201883701,  предложена цена: 24684 / 

двадесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и четири / лева без ДДС; 

 

9. Обособена позиция № 9 -Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Слатина“, бл.54 (по обособена позиция 3). 

Обявеният критерий за оценка по обособената позиция е «Най-ниска цена”, поради 

което участниците са класирани, както следва: 

 Първо място: – „СИНКО - ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, с ЕИК 131220853, предложена цена: 

5 800  / пет хиляди и осемстотин /лева без ДДС; 

 Второ място: – „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ “ ООД, ЕИК 121748902, предложена цена: 

12 000 / дванадесет хиляди / лева без ДДС; 

 

  10.Обособена позиция № 10 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл.218 (по обособена позиция 4). 

Обявеният критерий за оценка по обособената позиция е «Най-ниска цена”, поради 

което участниците са класирани, както следва: 

Първо място: – „ЕРОУ“ ООД, ЕИК 130375847, предложена цена: 5 400 /пет хиляди и 

четиристотин / лева без ДДС; 

 



5 

 

11.Обособена позиция № 11 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5). 

Обявеният критерий за оценка по обособената позиция е «Най-ниска цена”, поради 

което участниците са класирани, както следва: 

Първо място: –„ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД, с ЕИК 131127235, предложена цена: 

13 477,75 /тринадесет хиляди четиристотин седемдесет и седем лева и седемдесет и пет 

стотинки/ лева без ДДС; 

Второ място: - „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, с ЕИК 040463255, предложена цена: 17 

970 /седемнадесет хиляди деветстотин и седемдесет/ лева  без ДДС; 

  Трето място: – „ИКАР КОНСУЛТ” АД, с ЕИК 131192254, предложена цена:  29 750 

/двадесет и девет хиляди седемстотин и петдесет/ лева без ДДС;  

 

      12.Обособена позиция № 12 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

Христо Смирненски, бл.32А (по обособена позиция 6). 

Обявеният критерий за оценка по обособената позиция е «Най-ниска цена”, поради 

което участниците са класирани, както следва: 

Първо място: „ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 131553690 с предложена цена 13 368,70 

/тринадесет хиляди триста шестдесет и осем лева и седемдесет стотинки/  лева без ДДС; 

Второ място: ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ КОНТРОЛ“, БУЛСТАТ 176740940 с 

предложена цена 14 777 /четиринадесет хиляди седемстотин седемдесет и седем/ лева 

без ДДС; 

Трето място: „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 103950959 с предложена цена 22 072,76 

/двадесет и две хиляди, седемдесет и два лева и седемдесет и шест стотинки/ лева без 

ДДС; 

Четвърто място: СОФИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 121359317 с предложена цена 

26949,30 /двадесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и девет лева и тридесет 

стотинки/  лева без ДДС; 

Пето място: „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 175387957 с предложена цена 

27000 /двадесет и седем хиляди/ лева без ДДС; 

 

      13.Обособена позиция № 14 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Христо 

Смирненски“, бл.27 А (по обособена позиция 2). 

Обявеният критерий за оценка по обособената позиция е «Най-ниска цена”, поради 

което участниците са класирани, както следва: 

Първо място: – „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД, ЕИК 201387324, 

предложена цена: 7 985 /седем хиляди деветстотин осемдесет и пет/ лева без ДДС; 

 

     14.Обособена позиция № 16 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Гео Милев“, ул. 

„Сирак Скитник“ № 9 бл.218 (по обособена позиция 4). 
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Обявеният критерий за оценка по обособената позиция е «Най-ниска цена”, поради 

което участниците са класирани, както следва: 

     Първо място: – ДЗЗД „ЕТА-КОНСУЛТ”, БУЛСТАТ 176778122, предложена цена: 2 

350 /две хиляди триста и петдесет/ лева без ДДС; 

Второ място: – „ЕП КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 175455625, предложена цена: 4 638,87 

/четири хиляди шестстотин тридесет и осем лева и осемдесет и седем стотинки/ лева без 

ДДС; 

 

      15.Обособена позиция № 17 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Христо 

Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5). 

Обявеният критерий за оценка по обособената позиция е «Най-ниска цена”, поради 

което участниците са класирани, както следва: 

Първо място: – „БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА КОНСУЛТАНСКА КОМПАНИЯ“ АД, 

ЕИК 175129387, предложена цена: 7757,37 /седем хиляди седемстотин петдесет и седем 

лева и тридесет и седем стотинки/ лева без ДДС; 

Второ място: – „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ“ 

ЕООД, ЕИК 203805808, предложена цена: 10787,14 /десет хиляди седемстотин осемдесет 

и седем лева и четиринадесет стотинки/ лева без ДДС; 

 

       16.Обособена позиция № 18 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо 

Смирненски“, бл.32А (по обособена позиция 6)”,  

Обявеният критерий за оценка по обособената позиция е «Най-ниска цена”, поради 

което участниците са класирани, както следва: 

Първо място: – „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД, ЕИК 203911957, предложена цена: 

10 888,88 /десет хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки/ 

лева без ДДС; 

 

II. На основание обявеното класиране, определям за изпълнители класираните 

на първо място по съответната обособена позиция от предмета на поръчката, с които на 

основание чл. 183 от ЗОП, при условията на чл. 112 от ЗОП да бъдат сключени 

договори след влизане в сила на настоящото решение за обществена поръчка: 

 

1. За Обособена позиция № 1 – „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД, ЕИК 130479237 

2. За Обособена позиция № 2  -  ДЗЗД „РЕСТИНИ”, БУЛСТАТ 177019765 

3. За Обособена позиция № 3  -  ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” 

4. За Обособена позиция № 4 -„НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 202745799 

5. За Обособена позиция № 5  - ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ” 

6. За Обособена позиция № 6  -„ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 200388512 

7. За Обособена позиция № 7 -„ТЕХНОСТРОЙ -ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 

200907206 

8. За Обособена позиция № 8  - ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф 

Енерджи”, БУЛСТАТ 176593141 

9. За Обособена позиция № 9  -„СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК 131220853 

10. За Обособена позиция № 10  -„ЕРОУ“ ООД, ЕИК 130375847 

11. За Обособена позиция № 11 -„ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131127235 

12. За Обособена позиция № 12 –„ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 131553690 
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13. За Обособена позиция № 14 -„ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД, ЕИК 

201387324 

14. За Обособена позиция № 16  - ДЗЗД „ЕТА-КОНСУЛТ“, БУЛСТАТ 176778122 

      15. За Обособена позиция №17 - „БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА КОНСУЛТАНТСКА   

КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 175129387 

      16.  За Обособена позиция № 18  -„АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД, ЕИК 203911957 

  

III. Отстранявам участниците: 

 

А. Обособена позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за 

„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Мъдрен“, 

бл. 27. 

 

1. „ЕЛИТ – КНС“ ЕООД, ЕИК 121072185, с оферта № 9, подадена с вх. № РСЛ16-

ТД26-1895/09.11.2016г.; 
 

Мотиви: От анализа на техническото предложение на участника „Елит – КНС“ ЕООД 

се констатира, че то не съответства на поставените изисквания от Възложителя съгласно 

точка 1.3 от Раздел I „Общи условия” от документацията за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка. В част СМР са предвидени за извършване дейности, които 

няма да се финансират по Националната програма, а именно:   

В приетите методически указания за изпълнение на Националната програма за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради /НПЕЕМЖС/, подмяната на 

сградни инсталации не е записана като мярка допустима за финансиране. Допустими са 

съпътстващи строително-монтажни работи, необходими за възстановяване на 

първоначалното състояние на общите части на сградата вследствие на изпълнените мерки с 

енергоспестяващ ефект.  

В своето предложение за изпълнение на поръчката, Участникът е описал дейности  като 

цялостна подмяна на сградна ОВ инсталация, включително всички съпътстващи СМР 

дейности, изграждане на дренажна система около блока, демонтаж и монтаж на настилки в 

околоблоковото пространство, оформяне на подходи и изграждане на рампи за достъпна 

среда. Всички тези дейности са включени в линейния  график.  

Поради гореописаното, комисията е взела решение, че техническото предложение не 

съответства на поставените изисквания от Възложителя съгласно точка 1.3 от Раздел I 

„Общи условия” от документацията за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка, където изчерпателно са изброени дейностите, които няма да се 

финансират по Националната програма. Водени от горното, комисията като помощен органи 

и Възложителят с утвърждаването на доклада по чл. 103, ал. 3 от ЗОП приемат,  че офертата 

е неподходяща по смисъла на  т. 25, § 2 от ДР на ЗОП. Съгласно разпоредбите 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” и чл. 107, точка 2, буква „а” от ЗОП - „участник, който е  представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката”, участникът 

следва да бъде отстранен от участие в процедурата.  

Предвид гореизложеното, отстранявам от участие в процедурата участник „Елит – 

КНС“ ЕООД, ЕИК 121072185, на основание чл. 107, точка 1, предложение последно от ЗОП 

и чл. 107, точка 2, буква „а” от ЗОП, тъй като офертата не съответства на изискванията на 

документацията на Възложителя, посочени в подточка 1.3 на Раздел I „Общи условия“, не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката и е неподходяща по смисъла на  

т.25,§ 2 от ДР на ЗОП. 
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            Мотивите за отстраняване на участника са детайлно и подробно описани в 

Протокол № 2/ 27.03.2017г. от работата на комисията и в Доклада на комисията по чл. 

103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП. 

 

2. „КРАССТРОЙ” ООД, ЕИК 122001277, с оферта № 46, подадена с вх. № РСЛ16-

ТД26-2006/23.11.2016г.; 

Мотиви: От анализа на техническото предложение на участника „КРАССТРОЙ“ ООД 

се констатира, че то не съответства на поставените изисквания от Възложителя съгласно 

точка 1.3 от Раздел I „Общи условия” от документацията за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка. В част СМР са предвидени за извършване дейности, които 

няма да се финансират по Националната програма, а именно:   

В приетите методически указания за изпълнение на Националната програма за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради /НПЕЕМЖС/, подмяната на 

сградни инсталации не е записана като мярка, допустима за финансиране. Допустими са 

съпътстващи строително монтажни работи, необходими за възстановяване на 

първоначалното състояние на общите части на сградата в следствие на изпълнените мерки с 

енергоспестяващ ефект.  

В своето предложение за изпълнение на поръчката, участникът е описал дейности  като 

цялостна подмяна на сградна ВиК инсталация - изтегляне на нови вертикални водопроводни 

клонове от полипропиленови тръби /ПП/, поетапно демонтаж на вертикални канализационни 

клонове и подмяната им с нови, включително съпътстващи  СМР  работи.  Тези дейности   са  

включени  в  линейния  график.  

  Поради гореописаното, комисията единодушно реши, че техническото предложение 

не съответства на поставените изисквания от Възложителя съгласно точка 1.3 от Раздел I 

„Общи условия” от документацията за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка, където изчерпателно са изброени дейностите, които няма да се 

финансират по Националната програма. Водени от горното, комисията като помощен орган и 

Възложителят с утвърждаването на доклада по чл. 103, ал. 3 от ЗОП приемат, че офертата е 

неподходяща по смисъла на  т. 25, § 2 от ДР на ЗОП. Съгласно разпоредбите 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” и чл. 107, точка 2, буква „а”  от ЗОП - „участник, който е  представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката”, участникът 

следва да бъде отстранен от участие в процедурата.  

Предвид гореизложеното, отстранявам от участие в процедурата участник 

„КРАССТРОЙ“ ООД, ЕИК 122001277, на основание чл. 107, точка 1, предложение 

последно от ЗОП и чл. 107, точка 2, буква „а” от ЗОП, тъй като офертата не съответства на 

изискванията на документацията на Възложителя, посочени в подточка 1.3 на Раздел I 

„Общи условия“, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и е 

неподходяща по смисъла на  т.25, § 2 от ДР на ЗОП. 

 

Мотивите за отстраняване на участника са детайлно и подробно описани в 

Протокол № 2/ 27.03.2017г. от работата на комисията и в Доклада на комисията по чл. 

103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП. 

 

            Б. Обособена позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за 

„Сграда  с    административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А. 

 

           1.ДЗЗД „КОРЕЛ-А4-МОТИВ”, БУЛСТАТ 177020760, с оферта № 55, подадена с 

вх. № РСЛ16-ТД26-2016/23.11.2016г.  
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 Мотиви: В Протокол № 1 от 29.11.2016г., комисията е установила, че офертата е 

подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и документацията за 

участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При отваряне на офертата, комисията 

констатира, че  липсва плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, а ценовото 

предложение на участника е поставено в папка, заедно с документите за подбор на 

участника. Комисията като помощен органи и Възложителят с утвърждаването на доклада по 

чл. 103, ал. 3 от ЗОП приемат, че офертата следва 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", който съдържа ценовото предложение по подточка 13.1.6, от точка 

13 „Съдържание  на офертите и изисквания” от Раздел IV „Критерии за подбор” от 

документацията на възложителя. 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, отстранявам от участие в процедурата участник ДЗЗД 

„КОРЕЛ-А4-МОТИВ”, БУЛСТАТ 177020760, на основание чл. 107, точка 1, предложение 

последно от ЗОП и не допускам офертата на участника до етапа на разглеждане и оценка. 

           

    Мотивите за отстраняване на участника са детайлно и подробно описани в 

Протокол № 1/ 29.11.2016 г. от работата на комисията и в Доклада на комисията по чл. 

103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП. 

 

    2. ДЗЗД „ПРО АТМ”, БУЛСТАТ 177062300, с оферта № 30, подадена с вх № 

РСЛ16-ТД26-1987/23.11.2016 г.  

 

Мотиви: В Протокол № 1/29.11.2016 г. на комисията са констатирани  непълноти и 

несъответствия в документите за подбор на участника и са изискани документи в срок от 5 

работни дни. Участникът е представил допълнително документи с вх. РСЛ16-ТД26-1987 

(2)/17.03.2017г.  към Оферта № 30, подадена от ДЗЗД „ПРО АТМ”, по обособена позиция № 

2, изчерпателно изброени в Протокол № 2 от 27.03.2017 г. точка II.40 от същия. С 

представените допълнително документи участникът не е отстранил изцяло несъответствията, 

констатирани в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията и не доказва в пълнота 

съответствието си с критериите за подбор, посочени в документацията за участие в 

обществената поръчка. 

Във връзка с изложеното в точка II.40.2 от Протокол № 2 от 27.03.2017 г., комисията като 

помощен орган и Възложителят с утвърждаването на доклада по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 

приемат, че офертата следва 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, отстранявам от участие в процедурата участник ДЗЗД „ПРО 

АТМ”, БУЛСТАТ 177062300,  на основание чл. 107, точка 1, предложение първо от ЗОП и не 

допускам офертата на участника до етапа на разглеждане на техническото предложение. 
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Мотивите за отстраняване на участника са детайлно и подробно описани в 

Протокол № 2/ 27.03.2017г. от работата на комисията и в Доклада на комисията по чл. 

103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП. 

 

            3. „ХИДРОИЗОМАТ” АД, ЕИК 121732517, с оферта № 25, подадена с вх. №  

РСЛ16-ТД26-1982/23.11.2016г.   

 

Мотиви:  В Протокол № 1/29.11.2016 г. на комисията са констатирани непълноти и 

несъответствия в документите за подбор на участника и са изискани допълнително 

документи.  В срока от 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 54, ал. 7 от 

ППЗОП, а именно - до 15.03.17г. включително, участникът не е представил допълнително 

документи и информация. Същият не е отстранил несъответствията, констатирани в 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че участникът не е доказал съответствието си с критериите за подбор, посочени в 

документацията за участие в обществената поръчка. Комисията като помощен орган и 

Възложителят с утвърждаването на доклада по чл. 103, ал. 3 от ЗОП приемат, че офертата 

следва 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, отстранявам от участие в процедурата участника 

„ХИДРОИЗОМАТ” АД, ЕИК 121732517 на основание чл. 107, точка 1, предложение първо 

от ЗОП и не допускам офертата на участника до етапа на разглеждане на техническото 

предложение. 

 

Мотивите за отстраняване на участника са детайлно и подробно описани в 

Протокол № 2/ 27.03.2017г. от работата на комисията и в Доклада на комисията по чл. 

103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП. 

 

 

             В. Обособена позиция № 3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за 

„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина“, бл.54. 

 

     1.„СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 109514464, с оферта № 10, подадена с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1897/09.11.16г. 

 

     Мотиви: В Протокол № 1/29.11.2016 г. на комисията са констатирани  непълноти и 

несъответствия в документите за подбор на участника и са изискани документи в срок от 5 

работни дни.Участникът е представил допълнително документи с вх. № РСЛ16-ТД26-

1897(2)/13.03.17г. към Оферта № 10, подадена от „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД по обособена 

позиция № 3, изчерпателно изброени в Протокол № 2 от 27.03.2017 г. точка II.19. от същия. 

С представените допълнително документи участникът не е отстранил изцяло 

несъответствията, констатирани в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията и не доказва в 

пълнота съответствието си с критериите за подбор, посочени в документацията за участие в 

обществената поръчка. 

    Във връзка с изложеното в точка II. 19.1 от Протокол № 2 от 27.03.2017 г., комисията 

като помощен орган и Възложителят с утвърждаването на доклада по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 

приемат, че офертата следва да бъде отстранена от участие в процедурата, тъй като същата 

не отговаря на поставените критерии за подбор. Съгласно разпоредбата на чл. 107, точка 1, 
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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, отстранявам от участие в процедурата участник 

„СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 109514464 на основание чл. 107, точка 1, предложение 

първо от ЗОП и не допускам офертата на участника до етапа на разглеждане на техническото 

предложение. 

 

Мотивите за отстраняване на участника са детайлно и подробно описани в 

Протокол № 2/ 27.03.2017г. от работата на комисията и в Доклада на комисията по чл. 

103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП. 

 

     2. „РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД, ЕИК 831555095, с оферта № 32, подадена с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1990/23.11.2016г.  

 

     Мотиви: В Протокол № 1/29.11.2016 г. на комисията са констатирани  непълноти и 

несъответствия в документите за подбор на участника и са изискани документи в срок от 5 

работни дни. Участникът е представил допълнително документи с № РСЛ16-ТД26-1990 

(2)/17.03.2017г.  към Оферта № 32, подадена от „РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД по обособена 

позиция № 3, изчерпателно изброени в Протокол № 2 от 27.03.2017 г. точка II.43 от същия. С 

представените допълнително документи участникът не е отстранил изцяло несъответствията, 

констатирани в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията и не доказва в пълнота 

съответствието си с критериите за подбор, посочени в документацията за участие в 

обществената поръчка. 

   Във връзка с изложеното в точка II. 43.1, II. 43.2,  II. 43.7,  II. 43.8 и  II. 43.10 от 

Протокол № 2 от 27.03.2017 г., комисията като помощен орган и Възложителят с 

утвърждаването на доклада по чл. 103, ал. 3 от ЗОП приемат, че офертата следва 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, отстранявам от участие в процедурата участник 

„РЕСТАВРАЦИЯ” ЕАД, ЕИК 831555095, на основание чл. 107, точка 1, предложение 

първо от ЗОП и не допускам офертата на участника до етапа на разглеждане на техническото 

предложение. 

 

Мотивите за отстраняване на участника са детайлно и подробно описани в 

Протокол № 2/ 27.03.2017г. от работата на комисията и в Доклада на комисията по чл. 

103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП. 

 

3. „ПРЕСТИЖ – Н.С.” ЕООД, ЕИК 200121819, с Оферта № 42 подадена с вх. № 

РСЛ16-ТД26-2002/23.11.2016г. 

Мотиви: От анализа на техническото предложение на участника „ПРЕСТИЖ – Н.С.“ 

ЕООД се констатира, че то не съответства на поставените изисквания от Възложителя 

съгласно точка 1.3 от Раздел I „Общи условия” от документацията за участие в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка. В част СМР са предвидени за извършване 

дейности, които няма да се финансират по Националната програма, а именно:  

В приетите методически указания за изпълнение на Националната програма за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради /НПЕЕМЖС/, подмяната на 
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сградни инсталации не е записана като мярка, допустима за финансиране. Допустими са 

съпътстващи строително-монтажни работи, необходими за възстановяване на 

първоначалното състояние на общите части на сградата в следствие на изпълнените мерки с 

енергоспестяващ ефект. В част СМР е описал цялостна подмяна на сградна водопроводна 

инсталация - нови вертикални и хоризонтални  водопроводни  клонове  от полипропиленови 

/ПП/ тръби, нова спирателна арматура,  подмяна на сградни отклонения  от Софийска вода с 

полиетиленови тръби /ПЕВП/  тръби с   50мм,  включително всички съпътстващи СМР 

дейности. Линейният график е направен обобщен по видове енергоспестяващи мерки. 

 Поради гореописаното, комисията единодушно реши, че техническото предложение не 

съответства на поставените изисквания от Възложителя съгласно точка 1.3 от Раздел I 

„Общи условия” от документацията за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка, където изчерпателно са изброени дейностите, които няма да се 

финансират по Националната програма. Водени от горното, комисията като помощен орган и 

Възложителят с утвърждаването на доклада по чл. 103, ал. 3 от ЗОП приемат,  че офертата е 

неподходяща по смисъла на т. 25, § 2 от ДР на ЗОП. Съгласно разпоредбите 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” и чл. 107, точка 2, буква „а” от ЗОП - „участник, който е  представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката”, участникът 

следва да бъде отстранен от участие в процедурата.  

Предвид гореизложеното, отстранявам от участие в процедурата участник „ПРЕСТИЖ 

– Н.С.“ ЕООД, ЕИК 200121819, на основание чл. 107, точка 1, предложение последно и чл. 

107, точка 2, буква „а” от ЗОП, тъй като офертата не съответства на изискванията на 

документацията на Възложителя, посочени в подточка 1.3 на Раздел I „Общи условия“, не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката и е неподходяща по смисъла на  

т.25, § 2 от ДР на ЗОП. 

 

Мотивите за отстраняване на участника са детайлно и подробно описани в 

Протокол № 2/ 27.03.2017г. от работата на комисията и в Доклада на комисията по чл. 

103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП. 

 

             Г. Обособена позиция № 4- Инженеринг (проектиране и строителство) за 

„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ 

№ 9 бл. 218. 

 1. „СИТИСТРОЙ-92” ЕООД, ЕИК 121288539, с оферта № 49, подадена с вх. № 

РСЛ16-ТД26-2010/23.11.2016г. 

 

       Мотиви: В Протокол № 1/29.11.2016 г. на комисията са констатирани непълноти и 

несъответствия в документите за подбор на участника и са изискани документи в срок от 5 

работни дни. Участникът е представил допълнително документи с вх. № РСЛ16-ТД26-

2010(2)/13.03.17г. към Оферта № 49, подадена от „СИТИСТРОЙ-92” ЕООД по обособена 

позиция № 4, изчерпателно изброени в Протокол № 2 от 27.03.2017 г. точка ІІ.18 от същия. С 

представените допълнително документи участникът не е отстранил изцяло несъответствията, 

констатирани в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията и не доказва в пълнота 

съответствието си с критериите за подбор, посочени в документацията за участие в 

обществената поръчка. 

 Във връзка с изложеното в точка II. 18.2 и II. 18.3 от Протокол № 2 от 27.03.2017 г., 

комисията като помощен орган и Възложителят с утвърждаването на доклада по чл. 103, ал. 3 

от ЗОП приемат, че офертата следва 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 
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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, отстранявам от участие в процедурата участника 

„СИТИСТРОЙ-92” ЕООД, ЕИК 121288539 на основание чл. 107, точка 1, предложение 

първо от ЗОП и не допускам офертата на участника до етапа на разглеждане на техническото 

предложение. 

 

Мотивите за отстраняване на участника са детайлно и подробно описани в 

Протокол № 2/ 27.03.2017г. от работата на комисията и в Доклада на комисията по чл. 

103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП. 

 

 2. „НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД, ЕИК 130576215, с оферта № 18,  подадена с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1963/21.11.16г. 

     Мотиви:  В Протокол № 1/29.11.2016 г. на комисията са констатирани непълноти и 

несъответствия в документите за подбор на участника и са изискани документи в срок от 5 

работни дни.Участникът е представил допълнително документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1963 

(2)/16.03.2017г. към Оферта № 18, подадена от „НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД, по обособена 

позиция № 4, изчерпателно изброени в Протокол № 2 от 27.03.2017 г. точка II.35 от същия. С 

представените допълнително документи участникът не е отстранил изцяло несъответствията, 

констатирани в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията и не доказва в пълнота 

съответствието си с критериите за подбор, посочени в документацията за участие в 

обществената поръчка. 

     Във връзка с изложеното в точка II. 35.5, II. 35.6, II. 35.7, II. 35.8, II. 35.9 и II. 35.10 от 

Протокол № 2 от 27.03.2017 г., комисията като помощен орган и Възложителят с 

утвърждаването на доклада по чл. 103, ал. 3 от ЗОП приемат, че офертата следва 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”, участникът следва да 

бъде отстранен от участие в процедурата.  

Предвид гореизложеното, отстранявам от участие в процедурата участника   „НАЙС 

БИЛДИНГ” ЕООД, ЕИК 130576215 на основание чл. 107, точка 1, предложение първо от 

ЗОП и не допускам офертата на участника до етапа на разглеждане на техническото 

предложение. 

 

Мотивите за отстраняване на участника са детайлно и подробно описани в 

Протокол № 2/ 27.03.2017г. от работата на комисията и в Доклада на комисията по чл. 

103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП. 

 

 3. „БГ-ГРУП” ООД, ЕИК 121214364, с оферта № 36, подадена с вх. № РСЛ16-

ТД26-1994/23.11.2016г. 

    

   Мотиви:  В Протокол № 1/29.11.2016 г. на комисията са констатирани непълноти и 

несъответствия в документите за подбор на участника и са изискани допълнително 

документи. В срока от 5 работни дни  от получаването на протокола по чл. 54, ал. 7 от 

ППЗОП, а именно - до 20.03.17г. включително, участникът не е представил допълнително 

документи и информация. Същият не е отстранил несъответствията, констатирани в 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че участникът не е доказал съответствието си с критериите за подбор, посочени в 

документацията за участие в обществената поръчка. Комисията като помощен орган и 
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Възложителят с утвърждаването на доклада по чл. 103, ал. 3 от ЗОП приемат, че офертата 

следва 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, отстранявам от участие в процедурата участника  „БГ-

ГРУП” ООД, ЕИК 121214364 на основание чл. 107, точка 1, предложение първо от ЗОП и 

не допускам офертата на участника до етапа на разглеждане на техническото предложение. 

 

Мотивите за отстраняване на участника са детайлно и подробно описани в 

Протокол № 2/ 27.03.2017г. от работата на комисията и в Доклада на комисията по чл. 

103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП. 

 

4. „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД, ЕИК 201041482, с  оферта № 38, подадена с вх. 

№ РСЛ16-ТД26-1996/23.11.16г. 

  

          Мотиви: От анализа на техническото предложение на участника „СИТИ БИЛД 

СТУДИО” ООД   се констатира, че то не съответства на поставените изисквания от 

Възложителя съгласно точка 1.3 от Раздел I „Общи условия” от документацията за участие в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка. В част СМР са предвидени за 

извършване дейности, които няма да се финансират по Националната програма, а именно:   

В приетите методически указания за изпълнение   на Националната програма за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради /НПЕЕМЖС/, подмяната на 

сградни инсталации не е записана като мярка допустима за финансиране. Допустими са 

съпътстващи строително-монтажни работи, необходими за възстановяване на 

първоначалното състояние на общите части на сградата вследствие на изпълнените мерки с 

енергоспестяващ ефект. В част СМР е описал цялостна подмяна на сградна  водопроводна 

инсталация във всички входове А, Б, В и Г с нови вертикални и хоризонтални клонове от 

полипропиленови /ПП/ тръби, включително всички съпътстващи СМР  работи. Тези 

дейности са включени и в линейния график. 

Поради гореописаното, комисията единодушно реши, че техническото предложение не 

съответства на поставените изисквания от Възложителя съгласно точка 1.3 от Раздел I 

„Общи условия” от документацията за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка, където изчерпателно са изброени дейностите, които няма да се 

финансират по Националната програма. Водени от горното, комисията като помощен орган и 

Възложителят с утвърждаването на доклада по чл. 103, ал. 3 от ЗОП приемат, че офертата е 

неподходяща по смисъла на  т. 25, § 2 от ДР на ЗОП. Съгласно разпоредбите 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” и чл. 107, точка 2, буква „а” от ЗОП - „участник, който е  представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката”, участникът 

следва да бъде отстранен от участие в процедурата.  

Предвид гореизложеното, отстранявам от участие в процедурата участник „СИТИ 

БИЛД СТУДИО” ООД, ЕИК 201041482 на основание чл. 107, точка 1, предложение 

последно и чл. 107, точка 2, буква „а” от ЗОП, тъй като офертата не съответства на 

изискванията на документацията на Възложителя, посочени в подточка 1.3 на Раздел I 

„Общи условия“, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и е 

неподходяща по смисъла на  т. 25, § 2 от ДР на ЗОП. 
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Мотивите за отстраняване на участника са детайлно и подробно описани в 

Протокол № 2/ 27.03.2017г. от работата на комисията и в Доклада на комисията по чл. 

103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП. 

 

             Д. Обособена позиция № 5 - Инженеринг (проектиране и строителство) за 

„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.33. 

 

     1. „АТ Инженеринг 2000” ООД, ЕИК Оферта № 31, подадена подадена с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1988/23.11.16г.  

     Мотиви: В Протокол № 1/29.11.2016 г. на комисията са констатирани непълноти и 

несъответствия в документите за подбор на участника и са изискани документи в срок от 5 

работни дни.Участникът е представил допълнително документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1988 

(2)/13.03.17г. към Оферта № 31, подадена от „АТ Инженеринг 2000” ООД, по обособена 

позиция № 5, изчерпателно изброени в Протокол № 2 от 27.03.2017 г. точка II.25 от същия. С 

представените допълнително документи участникът не е отстранил изцяло несъответствията, 

констатирани в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията и не доказва в пълнота 

съответствието си с критериите за подбор, посочени в документацията за участие в 

обществената поръчка. 

   Във връзка с гореизложеното в точка II.25.9 от Протокол № 2 от 27.03.2017г., 

комисията  като помощен орган и Възложителят с утвърждаването на доклада по чл. 103, ал. 

3 от ЗОП приемат, че офертата следва 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, отстранявам от участие в процедурата участника „АТ 

Инженеринг 2000” ООД, ЕИК 121242342, на основание чл. 107, точка 1, предложение 

първо от ЗОП и да не допусне офертата на участника до етапа на разглеждане на 

техническото предложение. 

 

Мотивите за отстраняване на участника са детайлно и подробно описани в 

Протокол № 2/ 27.03.2017г. от работата на комисията и в Доклада на комисията по чл. 

103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП. 

           2. „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 101526851, с оферта № 48, подадена с вх. 

№ РСЛ16-ТД26-2009/23.11.2016г.  

    Мотиви: В Протокол № 1/29.11.2016 г. на комисията са констатирани непълноти и 

несъответствия в документите за подбор на участника и са изискани документи в срок от 5 

работни дни. Участникът е представил допълнително документи с № РСЛ16-ТД26-2009 

(2)/20.03.2017г. към Оферта № 48, подадена от „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД по 

обособена позиция № 5, изчерпателно изброени в Протокол № 2 от 27.03.2017 г. точка II.45 

от същия. С представените допълнително документи участникът не е отстранил изцяло 

несъответствията, констатирани в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията и не доказва в 

пълнота съответствието си с критериите за подбор, посочени в документацията за участие в 

обществената поръчка. 

           Във връзка с изложеното в точка II.45.2 от Протокол № 2 от 27.03.2017г., комисията  

като помощен орган и Възложителят с утвърждаването на доклада по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 

приемат,  че офертата следва 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, 
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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, отстранявам от участие в процедурата участника „БУЛ 

СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 101526851 на основание чл. 107, точка 1, предложение 

първо от ЗОП и не допускам офертата на участника до етапа на разглеждане на техническото 

предложение. 

 

Мотивите за отстраняване на участника са детайлно и подробно описани в 

Протокол № 2/ 27.03.2017г. от работата на комисията и в Доклада на комисията по чл. 

103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП. 

 

 

             Е. Обособена позиция № 6 - Инженеринг (проектиране и строителство) за 

„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А. 

 

     1. СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН”, с оферта № 22, подадена с вх. № РСЛ16-ТД26-

19761/23.11.16г.  

     Мотиви: В Протокол № 1/29.11.2016 г. на комисията са констатирани непълноти и 

несъответствия в документите за подбор на участника и са изискани документи в срок от 5 

работни дни. Участникът е представил допълнително документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1976 

(1)/13.03.17г. към Оферта № 22, подадена от СДРУЖЕНИЕ „НЕО ДИЗАЙН”, по обособена 

позиция № 6, изчерпателно изброени в Протокол № 2 от 27.03.2017 г. точка II.23. от същия. 

С представените допълнително документи участникът не е отстранил изцяло 

несъответствията, констатирани в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията и не доказва в 

пълнота съответствието си с критериите за подбор, посочени в документацията за участие в 

обществената поръчка. 

         Във връзка с изложеното в точка II.23.29 от Протокол № 2 от 27.03.2017 г., комисията  

като помощен орган и Възложителят с утвърждаването на доклада по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 

приемат,  че офертата следва 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, отстранявам от участие в процедурата участника 

Сдружение „НЕО ДИЗАЙН” на основание чл. 107, точка 1, предложение първо от ЗОП и не 

допускам офертата на участника до етапа на разглеждане на техническото предложение. 

 

Мотивите за отстраняване на участника са детайлно и подробно описани в 

Протокол № 2/ 27.03.2017г. от работата на комисията и в Доклада на комисията по чл. 

103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП. 

 

    2. „ПЛАНЕКС БИЛД” ООД, ЕИК 131264522, с оферта № 29, подадена с вх. № 

РСЛ16-ТД26-1986/23.11.16г. 

    Мотиви: В Протокол № 1/29.11.2016 г. на комисията са констатирани непълноти и 

несъответствия в документите за подбор на участника и са изискани документи в срок от 5 

работни дни. Участникът е представил допълнително документи с вх. № РСЛ16-ТД26-1986 

(2)/13.03.17г. към Оферта № 29, подадена от „ПЛАНЕКС БИЛД” ООД, по обособена позиция 

№ 6, изчерпателно изброени в Протокол № 2 от 27.03.2017 г. точка II.24 от същия. С 

представените допълнително документи участникът не е отстранил изцяло несъответствията, 

констатирани в Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията и не доказва в пълнота 
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съответствието си с критериите за подбор, посочени в документацията за участие в 

обществената поръчка. 

   Във връзка с изложеното в точка II. 24.9 от Протокол № 2 от 27.03.2017 г., комисията  

като помощен орган и Възложителят с утвърждаването на доклада по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 

приемат,  че офертата следва 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, отстранявам от участие в процедурата участника „ПЛАНЕКС 

БИЛД” ООД, ЕИК 131264522 на основание чл. 107, точка 1, предложение първо от ЗОП и 

да не допусне офертата на участника до етапа на разглеждане на техническото предложение. 

 

Мотивите за отстраняване на участника са детайлно и подробно описани в 

Протокол № 2/ 27.03.2017г. от работата на комисията и в Доклада на комисията по чл. 

103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП. 

 

             Ж. Обособена позиция № 11 – Изготвяне оценка на съответствие на 

инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 

на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес 

гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5). 

 

      1. „СТиКО-2000“ ООД, ЕИК 130286681, с оферта № 20, подадена с вх. № РСЛ16-ТД26-

1966/22.11.2016г.; 

 

Мотиви: В Протокол № 1 от 29.11.2016г., комисията е установила, че офертата е подадена в 

съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП 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. 

Комисията като помощен орган и Възложителят с утвърждаването на доклада по чл. 103, ал. 3 от 

ЗОП приемат, че офертата следва 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.  

Във връзка с гореизложеното, отстранявам от участие в процедурата участник 

„СТиКО-2000” ООД, ЕИК 130286681, на основание чл. 107, точка 1, предложение последно 

от ЗОП и не допускам офертата на участника до етапа на разглеждане и оценка. 

           

    Мотивите за отстраняване на участника са детайлно и подробно описани в 

Протокол № 1/ 29.11.2016 г. от работата на комисията и в Доклада на комисията по чл. 

103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП. 
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            З. Обособена позиция № 12 – Изготвяне оценка на съответствие на 

инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 

на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес 

гр. София, ж.к. Христо Смирненски, бл.32А (по обособена позиция 6). 

 

            1. „КОРЕКТ СК” ООД, ЕИК 175192423, с оферта № 52, подадена с вх. № РСЛ16-

ТД26-2013/23.11.2016г. 

 

             Мотиви:  В Протокол № 1/29.11.2016 г. на комисията са констатирани непълноти и 

несъответствия в документите за подбор на участника и са изискани допълнително 

документи. В срока от 5 работни дни  от получаването на протокола по чл. 54, ал. 7 от 

ППЗОП, а именно - до 17.03.17г. включително, участникът не е представил допълнително 

документи и информация. Същият не е отстранил несъответствията, констатирани в 

Протокол № 1/29.11.2016г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-

503/29.11.2016г. на Кмета на СО-район „Слатина”. Следователно комисията единодушно 

приема, че участникът не е доказал съответствието си с критериите за подбор, посочени в 

документацията за участие в обществената поръчка. След обсъждане, комисията като 

помощен орган и Възложителят с утвърждаването на доклада по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 

приемат, че офертата следва 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, отстранявам от участие в процедурата участника 

„КОРЕКТ СК” ООД, ЕИК 175192423  на основание чл. 107, точка 1, предложение първо от 

ЗОП и не допускам офертата на участника до етапа на разглеждане на техническото 

предложение. 

 

Мотивите за отстраняване на участника са детайлно и подробно описани в 

Протокол № 2/ 27.03.2017г. от работата на комисията и в Доклада на комисията по чл. 

103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП. 

 

IV. Прекратявам на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата за 

обособени позиции със следните номера: 

 

1. Обособена позиция № 13 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Христо Смирненски“, 

ул. Мъдрен, бл. 27 (по обособена позиция 1). 

 

2. Обособена позиция № 15 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина“, бл.54 (по 

обособена позиция 3). 

 

Мотиви: По обособени позиции № 13 и № 15 няма подадена нито една оферта за 

участие. По тези обособени позиции от обществената поръчка, комисията като помощен 

орган и Възложителят с утвърждаването на доклада по чл. 103, ал. 3 от ЗОП приемат, че 

следва да се прекрати процедурата на основание чл. 110, ал. 1, точка 1 от ЗОП.  

 

 На основание чл.43, ал.1 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати на всички 

участници в тридневен срок от издаването му. 



На основание чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП, във връзка с чл. 199, ал.1 от ЗОП, настоящото 
решение може да бъде обжалвано в 10-дневен срок от получаването му, пред Комисията за 
защита на конкуренцията.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача на СО-район „Слатина”, 
където са публикувани протоколите и окончателния доклад на комисията:

https://www.so-slatina.org/obnowavane-za-energiina-efektivnost-na-mnogofamilni-
zhilishtni-sgradi.html
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