В изпълнение на Заповед № РСР17-РД92-18/21.08.2017г., изменена с Заповед №
РСР17-РД92-23/03.10.2017г. на кмета на СО – район „Сердика” на 16.10.2017г. в 10,00
часа в Заседателната зала в административната сграда на СО- район “Сердика” се
събра комисията в пълен състав за да отвори, разгледа и оцени постъпилите в
определения срок допълнителни документи, посочени в Протокол № 1 с
регистрационен индекс № РСР17-РД92-21/27.09.2017г.
Съгласно решението на комисията по Протокол № 1 с регистрационен индекс №
РСР17-РД92-21/27.09.2017г. за част от участниците е изискано отстраняване на
посочените нередовности с представяне на нов ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена или допълнена информация.
Получените и регистрирани с номер, дата и час допълнително представени
документи бяха предадени от г-жа Стоилка Миланова, главен специалист в отдел
ПНДО на председателя на комисията, който прие 27 (двадесет и седем) запечатани,
непрозрачни опаковки, подпечатани с официалния печат на кмета. За предаването на
допълнително представените документи и копие от регистъра беше подписан
протокол.
Депозирани допълнителни документи:
№

ВХОДЯЩ НОМЕР

ДАТА И ЧАС НА
РЕГИСТРАЦИЯ

УЧАСТНИК

1

Към РСР17-ТД26-1172-[1]

28.9.201 г./14:06:37

„ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД

2

Към РСР17-ТД26-1199-[1]

28.9.2017г./14:11:24

„ДИКРИЛ КОНСУЛТ” ЕООД

3

Към РСР17-ТД26-1174-[1]

28.9.2017г./15:46:41

ДЗЗД ИКАР - ХИЙТ

4

Към РСР17-ТД26-1178-[1]

29.9.2017г./12:38:53

„НИЕНА” ЕООД

5

Към РСР17-ТД26-1201-[1]

29.9.2017г./13:16:30

„КЛИМАТРОНИК” ЕООД

6

Към РСР17-ТД26-1198-[1]

29.9.2017г./13:51:17

„ИНТЕР КАД” ЕООД

7

Към РСР17-ТД26-1160-[1]

29.9.2017г./15:18:10

ЕТ „АРХАТ -В-ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ”

8

Към РСР17-ТД26-1203-[1]

29.9.2017г./16:42:14

„ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ” АД

9

Към РСР17-ТД26-1167-[1]

2.10.2017г./09:29:30

„АКТИВ-Р” ЕООД

10 Към РСР17-ТД26-1176-[1]

2.10.2017г./09:46:52

„ЕМПИКО” ЕООД

11 Към РСР17-ТД26-1107-[1]

2.10.2017г./10:59:47

„ИНИРА КОНСУЛТ” ЕООД

12 Към РСР17-ТД26-1133-[1]

2.10.2017г./14:24:42

„ТУСКО” ЕООД

13 Към РСР17-ТД26-1197-[1]

2.10.2017г./15:34:45

ДЗЗД "ЛИДЕР ИНЖЕНЕРИНГ 2016”

14 Към РСР17-ТД26-1162-[1]

3.10.2017г./11:13:10

„ПЕШЕВ” ЕООД

15 Към РСР17-ТД26-1142-[1]

3.10.2017г./13:47:38

„КОНЕРДЖИ” ЕООД

16 Към РСР17-ТД26-1193-[1]

3.10.2017г./14:32:46

КОНСОРЦИУМ „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ
2020”

17 Към РСР17-ТД26-1202-[1]

3.10.2017г./14:34:04

„ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ”
ЕООД
1

18 Към РСР17-ТД26-1166-[1]

3.10.2017г./15:30:52

„СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД

19 Към РСР17-ТД26-1183-[1]

3.10.2017г./15:33:25

„СС-КОНСУЛТ” ЕООД

20 Към РСР17-ТД26-1171-[1]

3.10.2017г./15:59:46

„ГРАДИАКТ КОНСУЛТ” ООД

21 Към РСР17-ТД26-1180-[1]

4.10.2017г./10:55:56

„ВИП ПРОЕКТ БГ” ЕООД

22 Към РСР17-ТД26-1181-[1]

4.10.2017г./11:00:58

„ДИНЕЛ СН” ЕООД

23 Към РСР17-ТД26-1204-[1]

4.10.2017г./11:02:19

„НСК СОФИЯ” ЕООД

24 Към РСР17-ТД26-1207-[1]

4.10.2017г./11:43:24

„БИЛД ДИНАМИК” ЕООД

25 Към РСР17-ТД26-1187-[1]

4.10.2017г./14:41:26

„ЕКО-ХИДРО-90” ООД

26 Към РСР17-ТД26-1192-[1]

4.10.2017г./15:30:06

ДЗЗД АЛГАРА

27 Към РСР17-ТД26-1195-[1]

4.10.2017г./16:18:32

„ИНТКОНС” ЕООД

I. ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ И
ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА НА ВСЕКИ УЧАСТНИК
С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ УСЛОВИЯ:
Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на офертите, включително и
на допълнително представените документи. Председателят на комисията предложи, в
съответствие с работата, отразена в Протокол №1 опаковките с допълнително
представените документи да бъдат отворени и офертите да бъдат разгледани по реда
на постъпването им по обособени позиции. Предложението беше единодушно прието.
В РЕЗУЛТАТ
КОНСТАТИРА:

НА

ИЗВЪРШЕНАТА

ПРОВЕРКА

КОМИСИЯТА

I.1. Обособена позиция №1- Инженеринг (проектиране и строителство) за
„Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика”, ж.к.
Банишора, бл.39А
1. 1. За офертата на „ЕКО-ХИДРО-90” ООД с вх.№РСР17-ТД26-1187/
18.08.2017г.:
1.1.1.Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД92-21/
27.09.2017г. офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие в
процедурата, а именно:
 В ЕЕДОП на „ЕКО-ХИДРО-90” ООД, както и в представения ЕЕДОП на
специалиста по отопление и вентилация е посочена специалност – Транспорт и
енергетика, с което не е спазено изискването на Възложителя, посочено в т.3.5.2 от
Раздел IV „Критерии за подбор”, част от утвърдената документация по отношение
доказването на придобита професионална квалификация „Топлотехника”.
 В част II, буква „А“ на представения ЕЕДОП участника не е посочил
вида на икономическия оператор – микро-, малко или средно предприятие.
 В ЕЕДОП на „ЕКО-ХИДРО-90” ООД, както и от представения ЕЕДОП на
специалиста по отопление и вентилация не е посочена информация за доказване на
три години опит в упражняване на профисионалната квалификация/специалност.
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 В представения ЕЕДОП за специалиста по водоснабдяване и канализация
в частта професионален опит е посочена противоречива информация, която не
определя еднозначно ангажираността – „От 2011г. до момента Технически
ръководител Строителство ВиК мрежи в Еко-Хидро-90” ООД” и „От 2006г. до
момента управител и собственик на „ВиК проект” ЕООД”.
1.1.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 ЕЕДОП на „ЕКО-ХИДРО-90” ООД относно несъответствията
посочени в Протокол №1;
 ЕЕДОП на специалиста по отопление и вентилация, с приложени
доказателства за ангажираност;
 Документи,
доказващи
ангажираност
на
специалиста
по
водоснабдяване и канализация.
1.1.3.Офертата на „ЕКО-ХИДРО-90” ООД с вх.№РСР17-ТД26-1187/
18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1187(1)/04.10.2017г. съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
1.2 За офертата на ДЗЗД „АЛГАРА” с вх.№РСР17-ТД26-1192/18.08.2017г.:
1.2.1.Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД92-21/
27.09.2017г. офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие
в процедурата, а именно:
 В представения ЕЕДОП за ДЗЗД „Алгара” за проектантския екип са
декларирани удостоверения за пълна проектантска правоспособност, издадени от
ККИП със срок на валидност за 2016г.
 В част II, буква „А“ на представения ЕЕДОП за консорциума не е
посочен вида на икономическия оператор – микро-, малко или средно предприятие.
 В част II, буква „А“ на представения ЕЕДОП за „Алгара Билд” ЕООД
не е посочен вида на икономическия оператор – микро-, малко или средно
предприятие
 В част II, буква „А“ на представения ЕЕДОП за „Строймонтаж”
ЕООД не е посочен вида на икономическия оператор – микро-, малко или средно
предприятие
 В представения ЕЕДОП от „Алгара Билд” ЕООД не е предоставена
информация за ангажираност към участика за посочения екип за изпълнение на
строителството.
 В представения ЕЕДОП от „Алгара Билд” ЕООД не е предоставена
информация за ангажираност към участика за посочения проектантски екип.
 В представения ЕЕДОП от „Алгара Билд” ЕООД за проектантския
екип са декларирани удостоверения за пълна проектантска правоспособност, издадени
от ККИП със срок на валидност за 2016г.
 В представения ЕЕДОП от „Алгара Билд” ЕООД не е предоставено
доказателство за опит в проектиране на средно и високо застрояване на жилищни
и/или обществени сгради през последните 3 години, предвид разпределението на
дейностите в Договора за създаване на гражданско дружество.
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1.2.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 ЕЕДОП на ДЗЗД „Алгара” относно несъответствията посочени в
Протокол №1;
 ЕЕДОП на „Алгара Билд” ЕООД относно несъответствията посочени
в Протокол №1;
 ЕЕДОП на „Строймонтаж” ЕООД относно несъответствията посочени
в Протокол №1;
 Документи, доказващи ангажираност на проектантския екип;
 Документи, доказващи ангажираност на екипа за изпълнение на
строителството;
 Документи за удостоверяване на пълна проектантска правоспособност
на екипа от проектанти;
 Доказателство за опит в проектиране на средно и високо застрояване на
жилищни и/или обществени сгради през последните 3 години, предвид
разпределението на дейностите в Договора за създаване на гражданско дружество.
1.2.3. Офертата на ДЗЗД „АЛГАРА” с вх.№РСР17-ТД26-1192/18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1192(1)/04.10.2017г. съдържа всички необходими
документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
1.3. За офертата на ДЗЗД „ЛИДЕР ИНЖЕНЕРИНГ 2016” с вх.№РСР17ТД26-1197/18.08.2017г.:
1.3.1.Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД92-21/
27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за
участие в процедурата, а именно:
 Представения ЕЕДОП на участника ДЗЗД "ЛИДЕР ИНЖЕНЕРИНГ 2016”
не съдържа информация относно годността (правоспособността) за упражняване на
професионална дейност за строителство; инженерно-технически персонал за
изпълнение на проектирането; прилагане система за управление на качеството ISO
9001:2008 и система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004
или еквивалентни.
 В представения ЕЕДОП на участника ДЗЗД "ЛИДЕР ИНЖЕНЕРИНГ
2016” е посочен оборот несъответстващ на изискването на възложителя.
 В представения ЕЕДОП на участника ДЗЗД "ЛИДЕР ИНЖЕНЕРИНГ
2016” в част „Информация относно използването на капацитета на други субекти” е
посочено, че трети лица спрямо обединението се явяват неговите членове, което е в
несъответствие с посочените технически лица в т.2 към част „Технически и
професионали способности”.
 В представения ЕЕДОП на участника ДЗЗД "ЛИДЕР ИНЖЕНЕРИНГ
2016” е посочен оборот несъответстващ на изискването на възложителя.
 Декларации: Образец №2, Образец №3, Образец №4 и Образец №5 за
представени само за ДЗЗД "ЛИДЕР ИНЖЕНЕРИНГ 2016”.
 Декларации: Образец №7 и Образец №8 са представени от управителите
на двете дружества, част на консорциума.
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1.3.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 ЕЕДОП на ДЗЗД „ЛИДЕР ИНЖЕНЕРИНГ 2016”
относно
несъответствията посочени в Протокол №1;
 Декларации: Образец №2, Образец №3, Образец №4 и Образец №5 за
„ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД и за „ЛИДЕРПРОЕКТ” ЕООД;
 Декларации: Образец №7 и Образец №8 за ДЗЗД „ЛИДЕР
ИНЖЕНЕРИНГ 2016”.
1.3.3. Офертата на ДЗЗД "ЛИДЕР ИНЖЕНЕРИНГ 2016” с вх.№РСР17ТД26-1197/18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1197(1)/02.10.2017г. съдържа
всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор.
1.4. За офертата на „КЛИМАТРОНИК” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1201/
18.08.2017г.:
1.4.1.Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД92-21/
27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие в
процедурата, а именно:
 В част II, буква „А“ на представения ЕЕДОП участникът не е
посочил вида на икономическия оператор – микро-, малко или средно предприятие.
 В представения ЕЕДОП не е посочен минимален оборот в сферата,
попадаща в обхвата на поръчката.
 В част III, буква „Г“ на представения ЕЕДОП участникът не е
декларирал липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
 Представения ЕЕДОП не съдържа информация за професионален
опит в техническото ръководство на най-малко на един въведен в експлоатация
строителен обект за ръководителя на екипа.
 Представения ЕЕДОП не съдържа информация за професионален
опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд най-малко на един
въведен в експлоатация строителен обект за специалиста по здравословни и безопасни
условия на труд.
 Представения ЕЕДОП не съдържа информация за застрахователна
сума по застрахователна полица за риска „професионална отговорност”, съгласно
чл.171 от ЗУТ.
 Не е предоставена информация за ангажираност към участника за
посочения екип за изпълнение на строителството – собствен или нает персонал, с
изключение на специалиста по отопление и вентилация.
 Не е предоставена информация за ангажираност към участника за
посочения проектантски екип – собствен или нает персонал.
1.4.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 ЕЕДОП на „КЛИМАТРОНИК” ЕООД
посочени в Протокол №1.

относно несъответствията
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1.4.3. Офертата на „КЛИМАТРОНИК” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1201/
18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1201(1)/29.09.2017г. не съдържа всички
необходими документи и не отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор, а именно:
 В част II, буква „В“ на представения ЕЕДОП участника е декларирал,
че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор,
което е в противоречие с посочената информация в част IV, буква „В“, т.2 за наемане
на специалиста по част електротехника, за специалиста за контрол по качеството и за
специалиста по здравословни и безопасни условия на труд от екипа за изпълнение на
строителството. Офертата не съдържа доказателство за ангажираност на посочения
нает персонал. Офертата на участникът не съдържа ЕЕДОП за посочените технически
лица, които не са свързани пряко с икономическия оператор. Офертата е представена
в нарушение на чл.65, ал.3 и ал.4 от ЗОП и т.1.6.3. от Раздел III „Изисквания към
участниците” от утвърдената документация, тъй като когато участника се позовава на
капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че за тях не са налице
основания за отстраняване от процедурата, и че ще разполага с техните ресурси, като
представи документи за поетите от третите лица задължения.
 В част II, буква „В“ на представения ЕЕДОП участника е декларирал,
че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор,
което е в противоречие с посочената информация в част IV, буква „В“, т.6 за наемане
екип от проектанти. Офертата не съдържа доказателство за ангажираност на
посочения нает екип от проектанти. Офертата на участникът не съдържа ЕЕДОП за
посочените технически лица, които не са свързани пряко с икономическия оператор.
Офертата е представена в нарушение на чл.65, ал.3 и ал.4 от ЗОП и т.1.6.3. от Раздел
III „Изисквания към участниците” от утвърдената документация, тъй като когато
участника се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че
за тях не са налице основания за отстраняване от процедурата, и че ще разполага с
техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
1.5.За офертата на „НСК СОФИЯ” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1204/
18.08.2017г.:
1.5.1.Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД92-21/
27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие в
процедурата, а именно:
 Представения ЕЕДОП не съдържа информация за професионален опит
в техническото ръководство на най-малко на един въведен в експлоатация строителен
обект за ръководителя на екипа.
 Представения ЕЕДОП не съдържа информация за застрахователна
сума по застрахователна полица за риска „професионална отговорност”, съгласно
чл.171 от ЗУТ.
 Не е приложен ЕЕДОП за подизпълнител за осигуряване на фасадно
скеле, съгласно посоченото в т.10, Раздел В, Част II от представения ЕЕДОП.
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1.5.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 ЕЕДОП на „НСК СОФИЯ” ЕООД относно несъответствията посочени
в Протокол №1.
 Декларации за ангажираност на посочения в ЕЕДОП екип от
проектанти.
1.5.3. Офертата на „НСК СОФИЯ” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1204/
18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1204(1)/04.10.2017г. съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
1.6. За офертата на „БИЛД ДИНАМИК” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1207/
18.08.2017г.:
1.6.1.Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД92-21/
27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие в
процедурата, а именно:
 Представения ЕЕДОП не съдържа информация за опит в проектиране
на средно и високо застрояване жилищни, както и доказателство за извършената
услуга.
1.6.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 ЕЕДОП на „БИЛД ДИНАМИК” ЕООД относно несъответствията
посочени в Протокол №1.
 Доказателство за извършената услуга – удостоверение за добро
изпълнение.
1.6.3. Офертата на „БИЛД ДИНАМИК” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1207/
18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1207(1)/04.10.2017г., съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
І.2. Обособена позиция №2 – 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, СО- район „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А
2.1. Офертата на „СОФИНВЕСТ” ООД с вх.№РСР17-ТД26-1057/
31.07.2017г., съдържа всички необходими документи за участие и отговаря на
изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
2.2. За офертата на „ТУСКО” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1133/10.08.2017г.:
2.2.1.Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД92-21/
27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие в
процедурата, а именно:
 В представения ЕЕДОП не е посочено название или кратко описание
на поръчката.
 В част II, буква „А“ на представения ЕЕДОП участникът не е посочил
вида на икономическия оператор – микро-, малко или средно предприятие.
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част III, буква „Г“ на представения ЕЕДОП участникът не е
декларирал липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици.
 В т.10, Раздел В, Част II от представения ЕЕДОП не е посочена
съответната информация.
 В представения ЕЕДОП за подизпълнителя не е посочено название
или кратко описание на поръчката.
 В част III, буква „Г“ на представения ЕЕДОП, подизпълнителя не е
декларирал липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици.
 В представения ЕЕДОП за подизпълнителя е декларирано
Удостоверение за регистрация №00327/15.03.2017г., с валидност до 15.03.2012г.
 Офертата не съдържа доказателство за поетите от подизпълнителя
задължения.
2.2.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 ЕЕДОП на „ТУСКО” ЕООД относно несъответствията посочени в
Протокол №1.
 ЕЕДОП на „Арк Дизайн” ЕООД относно несъответствията посочени в
Протокол №1.
 Удостоверение за извършване на дейности по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ.
 Списък на екипа правоспособни физически лица от различните
специалности, чрез които ще се упражнява дейността оценка съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
2.2.3. Офертата на „ТУСКО” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1133/10.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1133(1)/02.10.2017г., съдържа всички необходими
документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
2.3. За офертата на „КОНЕРДЖИ” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1142/
14.08.2017г.:
2.3.1.Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД92-21/
27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие в
процедурата, а именно:
 В част III, буква „Г“ на представения ЕЕДОП участникът не е
декларирал липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици.
 В част II, буква „А“ на представения ЕЕДОП участникът не е посочил
вида на икономическия оператор – микро-, малко или средно предприятие.
 Офертата на участникът не съдържа ЕЕДОП за посочените технически
лица, които не са свързани пряко с икономическия оператор.
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 Не са представени доказателства за ангажираност към участника за
посочените технически лица, които не са свързани пряко с икономическия оператор.
2.3.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 ЕЕДОП на „КОНЕРДЖИ” ЕООД относно несъответствията посочени в
Протокол №1.
 Декларации Образец №8 за едноличния собственик на капитала–
Орхидея Крахтова и за управителеля – Огнян Анастасов.
 Удостоверение № РК-0248/30.07.2014г. за извършване на дейности по
чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ.
 Списък на екипа от правоспособни физически лица към 05.09.2017г. от
различните специалности, назначени по трудов или граждански договор в
„КОНЕРДЖИ” ЕООД и СV на посочените в ЕЕДОП експерти.
2.3.3. Офертата на „КОНЕРДЖИ” ЕООД с вх.№РСР17-ТД261142/14.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1142(1)/03.10.2017г., съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
2.4. Офертата на „ЕКИП-МГ” ООД с вх.№РСР17-ТД26-1143/ 14.08.2017г.
съдържа всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично
състояние и критериите за подбор.
2.5. За офертата на „ПЕШЕВ”ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1162/ 16.08.2017г:
2.5.1.Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД92-21/
27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие в
процедурата, а именно:
 В част III, буква „Г“ на представения ЕЕДОП участникът не е
декларирал липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици.
 В част II, буква „А“ на представения ЕЕДОП участникът не е посочил
вида на икономическия оператор – микро-, малко или средно предприятие.
 Офертата не съдържа доказателство за извършена услуга по
упражняване строителен надзор на най-малко един обект за преустройство и/или
реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по
смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ.
2.5.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 ЕЕДОП на „ПЕШЕВ” ЕООД относно несъответствията посочени в
Протокол №1.
 Декларации: Образец №2, Образец №3, Образец №4, Образец №5,
Образец №7 и Образец №8 за управителя – Елена Урумова.
2.5.3. Офертата на „ПЕШЕВ” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1162/16.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1162(1)/03.10.2017г., съдържа всички необходими
документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
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2.6.За офертата на „СИНКО - ИНЖЕНЕРИНГ” АД с вх.№РСР17-ТД261166/ 17.08.2017г. :
2.6.1.Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД92-21/
27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие в
процедурата, а именно:
 В представения Списък на документите и информацията, съдържащи
се в офертата е посочена Обособена позиция №3 - Инвеститорски контрол по време на
проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, СОрайон „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А.
 В част III, буква „Г“ на представения ЕЕДОП участникът не е
декларирал липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици.
 Представения ЕЕДОП не съдържа информация за застрахователна
сума по застрахователна полица за риска „професионална отговорност”.
 Представената Декларация Образец №8 не е попълнена, съгласно
указанията в образеца.
 Офертата не съдържа доказателство за извършена услуга по
упражняване строителен надзор на най-малко един обект за преустройство и/или
реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по
смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ.
2.6.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 ЕЕДОП на „СИНКО - ИНЖЕНЕРИНГ” АД относно несъответствията
посочени в Протокол №1.
 Застраховки за професионална отговорност.
 Удостоверения за добро изпълнение.
 Декларации: Образец №2, Образец №3, Образец №4, Образец №5 и
Образец №8 за Изпълнителния дикертор – Стефан Попов, за Председателя на съвета
на директорите– Стоян Гашаров и член на съвета на директорите – Владимир Вълков.
2.6.3. Офертата на „СИНКО - ИНЖЕНЕРИНГ” АД с вх.№РСР17-ТД261166/17.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1166(1)/03.10.2017г., съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
В 15.40 часа на 16.10.2017г. комисията, прекрати дейността си за деня и
всички документи по процедурата бяха заключени в металната каса в кабинет №418, в
присъствието на всичките й членове.
На 17.10.2017г. в 09.00 часа комисията, в пълен състав продължи своята
работа в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на
Столична община
във връзка с „Националната програма за енергийна
ефективност“ по обособени позиции”.
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2.7. За офертата на „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ” ООД с вх.№РСР17-ТД261171/ 17.08.2017г.:
2.7.1.Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД92-21/
27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие в
процедурата, а именно:
 В част III, буква „Г“ на представения ЕЕДОП участникът не е
декларирал липсата на основания по чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици.
 Офертата не съдържа доказателство за извършена услуга по
упражняване строителен надзор на най-малко един обект за преустройство и/или
реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по
смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ.
2.7.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 ЕЕДОП на „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ” ООД относно несъответствията
посочени в Протокол №1.
 Декларация по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
 Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.101, ал.11 от
ЗОП, във връзка с §2, т.45 от ДР на ЗОП.
 Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП.
 Удостоверения за добро изпълнение.
 Декларации: Образец №2, Образец №3, Образец №4, Образец №5,
Образец №7 и Образец №8 за съдружниците в дружеството – Георги Котларов,
Стоян Панайот Градинаров и Атанас Дилов.
2.7.3. Офертата на „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ” ООД с вх.№РСР17-ТД26-1171/
17.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1171(1)/03.10.2017г., съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
2.8.Офертата на „СТ и КО-2000” ООД с вх.№РСР17-ТД261173/17.08.2017г. съдържа всички необходими документи и отговаря на изискванията
за лично състояние и критериите за подбор .
2.9.За офертата
1174/17.08.2017г.:

на

ДЗЗД

"ИКАР-ХИЙТ”

с

вх.№РСР17-ТД26-

2.9.1.Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД92-21/
27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие в
процедурата, а именно:
 Офертата не съдържа доказателство за извършена услуга по
упражняване строителен надзор на най-малко един обект за преустройство и/или
реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по
смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ.
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2.9.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 Доказателство за извършена услуга по упражняване строителен надзор
– удостоверения – 2 бр.
2.9.3. Офертата на ДЗЗД "ИКАР-ХИЙТ” с вх.№РСР17-ТД26-1174/
17.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1174(1)/28.09.2017г., съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
2.10. Офертата на „БУЛКОНС ГРУП” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1175/
17.08.2017г. съдържа всички необходими документи и отговаря на изискванията за
лично състояние и критериите за подбор.
2.11.За офертата на „НИЕНА”ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1178/18.08.2017г.:
2.11.1.Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД9221/ 27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за
участие в процедурата, а именно:
 В част III, буква „Г“ на представения ЕЕДОП участникът не е
декларирал липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици.
 В част II, буква „А“ на представения ЕЕДОП участникът не е посочил
вида на икономическия оператор – микро-, малко или средно предприятие.
 В част II, буква „А“ на представения ЕЕДОП за подизпълнителя не е
посочен вида на икономическия оператор – микро-, малко или средно предприятие.
 В т.1 част IV, буква „А“ на представения ЕЕДОП участникът е
посочил информация за подизпълнителя, а не за участника.
 В част III, буква „Г“ на представения ЕЕДОП подизпълнителя не е
декларирал липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
 Офертата не съдържа доказателство за извършена услуга по
упражняване строителен надзор на най-малко един обект за преустройство и/или
реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по
смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ за участника и за подизпълнителя.
2.11.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 ЕЕДОП на „НИЕНА” ЕООД относно несъответствията посочени в
Протокол №1.
 ЕЕДОП на „ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ” ООД относно
несъответствията посочени в Протокол №1.
 Доказателство за извършена услуга по упражняване строителен надзор
в полза на „НИЕНА” ЕООД – удостоверения и референции – 7 бр.
 Доказателство за извършена услуга по упражняване строителен надзор
в полза на „ДЖИ ЕР ЕН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ” ООД – удостоверения за добро
изпълнение – 2 бр.
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2.11.3. Офертата
на „НИЕНА” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1178/
18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1178(1)/29.09.2017г., съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
2.12. Офертата на ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ ПРОЕКТ” с вх.№РСР17-ТД261179/18.08.2017г. съдържа всички необходими документи и отговаря на изискванията
за лично състояние и критериите за подбор.
2.13. Офертата на „ВМЛ-КОНСУЛТ” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1182/
18.08.2017г. съдържа всички необходими документи и отговаря на изискванията за
лично състояние и критериите за подбор.
2.14. За офертата на „СС-КОНСУЛТ” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1183/
18.08.2017г.:
2.14.1.Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД9221/27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие
в процедурата, а именно:
 Офертата не съдържа доказателство за извършена услуга по
упражняване строителен надзор на най-малко един обект за преустройство и/или
реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по
смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ за участника и за подизпълнителя.
2.14.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 Доказателство за извършена услуга по упражняване строителен
надзор- удостоверение – 1 бр.
2.14.3. Офертата на „СС-КОНСУЛТ” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1183/
18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1183(1)/03.10.2017г., съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
2.15. Офертата на „ИВТ КОНСУЛТ” с вх.№РСР17-ТД26-1186/
18.08.2017г. съдържа всички необходими документи и отговаря на изискванията за
лично състояние и критериите за подбор.
2.16. Офертата
на
ДЗЗД
„КОНСОРЦИУМ
МУЛТИПЛЕКС
ИНЖЕНЕРИНГ-ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ”
с
вх.№РСР17-ТД26-1190/18.08.2017г.
съдържа всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично
състояние и критериите за подбор.
В 12:10 часа на 17.10.2017г. комисията, прекрати дейността си за деня и всички
документи по процедурата бяха заключени в металната каса в кабинет №418, в
присъствието на всичките й членове.
На 18.10.2017г. в 09.00 часа комисията, в пълен състав продължи своята
работа в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на
Столична община
във връзка с „Националната програма за енергийна
ефективност“ по обособени позиции”.
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2.17. За офертата на КОНСОРЦИУМ „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ 2020” с
вх.№РСР17-ТД26-1193/ 18.08.2017г.:
2.17.1. Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД9221/27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие
в процедурата, а именно:
 В част III, буква „Г“ на представения ЕЕДОП участникът не е
декларирал липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици.
 В част III, буква „Г“ на ЕЕДОП на участниците в обединението,
управителя на съответното дружество не е декларирал липсата на основания по чл. 3,
т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица
и техните действителни собственици.
2.17.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 ЕЕДОП на КОНСОРЦИУМ „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ 2020” относно
несъответствията посочени в Протокол №1.
 ЕЕДОП на „ЕКИП 123” ЕООД относно несъответствията посочени в
Протокол №1.
 ЕЕДОП на „БИЕС” ЕООД относно несъответствията посочени в
Протокол №1.
2.17.3. Офертата на КОНСОРЦИУМ „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ 2020” с
вх.№РСР17-ТД26-1193/18.08.2017г.,
допълнена
с
вх.№РСР17-ТД26-1193(1)/
03.10.2017г., съдържа всички необходими документи и отговаря на изискванията за
лично състояние и критериите за подбор.
2.18. За офертата на „ДИКРИЛ КОНСУЛТ” ЕООД с вх.№РСР17-ТД261199/ 18.08.2017г.:
2.18.1. Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД9221/27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие
в процедурата, а именно:
 Офертата не съдържа доказателство за извършена услуга по
упражняване строителен надзор на най-малко един обект за преустройство и/или
реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по
смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ за участника и за подизпълнителя.
2.18.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 Доказателство за извършена услуга по упражняване строителен надзор
– удостоверения и референции и разрешение за ползване – 3 бр.
 Декларации: Образец №2, Образец №3, Образец №4 и Образец №5 на
собственика – Ванина Вецина.
2.18.3. Офертата на „ДИКРИЛ КОНСУЛТ” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1199/
18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1199(1)/28.09.2017г., съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
14

2.19. Офертата на „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ” АД с
вх.№РСР17-ТД26-1200/18.08.2017г. съдържа всички необходими документи и
отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
2.20. За офертата на „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД с вх.№РСР17ТД26-1203/18.08.2017г.:
2.20.1. Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД9221/27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие
в процедурата, а именно:
 Представения ЕЕДОП не съдържа информация за застрахователна сума
по застрахователна полица за риска „професионална отговорност”.
 Офертата не съдържа доказателство за извършена услуга по
упражняване строителен надзор на най-малко един обект за преустройство и/или
реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по
смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ.
2.20.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 ЕЕДОП
на
„ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ”
АД
относно
несъответствията посочени в Протокол №1.
 Копие на Застрахователна полица.
 Доказателство за извършена услуга по упражняване строителен надзор
– удостоверения за добро изпълнение – 4 бр.
 Декларации: Образец №2, Образец №3, Образец №4, Образец №5 и
Образец №8 за Изпълнителния дикертор – инж.Валентин Зарев, член на съвета на
директорите – инж.Венцислав Зарев, член на съвета на директорите и Прокурист –
инж.Евгений Зарев, Прокурист – инж.Стайко Павлов, Прокурист – инж.Мадлена
Райчева, Прокурист – инж.Наталия Митева и Прокурист – инж.Веселина Христова.
2.20.3. Офертата на „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД с вх.№РСР17-ТД261203/18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1203(1)/29.09.2017г., съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
І.3. За Обособена позиция №3 - Инвеститорски контрол по време на
проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София,
СО- район „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А
3.1. За офертата на „ИНИРА КОНСУЛТ” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1107/
08.08.2017г.:
3.1.1. Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД9221/27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие
в процедурата, а именно:
 Представения ЕЕДОП за участника не съдържа информация за пълна
проектанска правоспособност за ръководителя на екипа.
 Представения ЕЕДОП не съдържа информация за застрахователна
сума по застрахователна полица за риска „професионална отговорност”.
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3.1.2. В указаният срок участникът не е представил изисканите с Протокол
№1 доказателство за пълна проектантска правоспособност за ръководителя на екипа и
доказателство за застрахователна сума по застрахователна полица за риска „професионална отговорност”, а е депозирал писмо, съдържащо възражения и уточнения.
Комисията не приема направените уточнения и възражения, тъй като е
изискала документи, позовавайки се на чл.54, ал.9 от ППЗОП, както и чл.54, ал.13 от
ППЗОП, които участника не е представил в указания срок.
3.1.3. Офертата на „ИНИРА КОНСУЛТ” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1107/
08.08.2017г. не съдържа всички необходими документи и не отговаря на изискванията
за лично състояние и критериите за подбор, а именно:
 Офертата на участника не съдържа информация и/или доказателство за
пълна проектанска правоспособност за ръководителя на екипа, което е в нарушение на
изискванията на Възложителя, посочени в т.3.15 и т.3.16 към т.3 „Технически
възможности и квалификация” на Раздел IV ”Критерии за подбор” от Документацията.
 Офертата не съдържа информация и/или доказателство за
застрахователна сума по застрахователна полица за риска „Професионална
отговорност” на консултант, извършващ оценка за съответствието на
инвестиционните проекти.
3.2. Офертата на ЕТ „АРХАТ – В –ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ” с вх.№РСР17ТД26-1160/16.08.2017г.:
3.2.1. Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД9221/27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие
в процедурата, а именно:
 В част III, буква „Г“ на представения ЕЕДОП участникът не е
декларирал липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
 В част II, буква „А“ на представения ЕЕДОП участникът не е посочил
вида на икономическия оператор – микро-, малко или средно предприятие.
 Представения ЕЕДОП за участника не съдържа информация за пълна
проектанска правоспособност за ръководителя на екипа.
 Представения ЕЕДОП за участника не съдържа информация за опит в
осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от екип на
строителен надзор на минимум 1/един/ сходен обект за двамата експерти, част от екипа.
 В представения ЕЕДОП не
е предоставена информация за
ангажираност към участика за посочения екип от експерти – собствен или нает
персонал.
3.2.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 ЕЕДОП на ЕТ „АРХАТ – В –ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ” относно
несъответствията посочени в Протокол №1.
 Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
 Удостоверение за ППП за ръководителя на екипа.
 Трудов и граждански договор, съответно за двамата експерти.
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 Декларация за ангажираност на експерта, нает с граждански договор.
 ЕЕДОП на експерта, нает с граждански договор.
3.2.3. Офертата на ЕТ „АРХАТ – В –ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ” с вх.№РСР17ТД26-1160/16.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1160(1)/29.09.2017г., съдържа
всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор.
3.3. За офертата на „ТОБО ПРОДЖЕКТ” ЕООД с вх.№РСР17-ТД261163/16.08.2017г.:
3.3.1. Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД92-21/
27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие в
процедурата, а именно:
 В част II, буква „В“ на ЕЕДОП участника е декларирал, че няма да
ползва капацитета на други субекти за да изпълни критериите за подбор, но е посочил
експерт по част „Конструктивна”, ангажиран с граждански договор, като е приложил
и ЕЕДОП за него.
 Представения ЕЕДОП за експерта по част „Конструктивна” не
съдържа информация за опит в осъществяване на инвеститорски контрол
самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 /един/
сходен обект.
 В част II, буква „А“ на представения ЕЕДОП участникът не е посочил
вида на икономическия оператор – микро-, малко или средно предприятие.
 В част II, буква „А“ на представения ЕЕДОП за експерта по част
„Конструктивна” – физическо лице, е посочен отговор „да” - микро-, малко или
средно предприятие.
3.3.2. В указаният срок участникът не е представил допълнителни документи.
3.3.3. Офертата на „ТОБО ПРОДЖЕКТ” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1163/
16.08.2017г. не съдържа всички необходими документи и не отговаря на изискванията
за лично състояние и критериите за подбор, а именно:
 Офертата на участника не съдържа информация и/или доказателства,
който са еднозначно определени, а именно:
- В част II, буква „В“ на ЕЕДОП участника е декларирал, че няма да
ползва капацитета на други субекти за да изпълни критериите за подбор, но е посочил
експерт по част „Конструктивна”, ангажиран с граждански договор, като е приложил
и ЕЕДОП за него.
- В част II, буква „А“ на представения ЕЕДОП участникът не е посочил
вида на икономическия оператор – микро-, малко или средно предприятие.
- В част II, буква „А“ на представения ЕЕДОП за експерта по част
„Конструктивна” – физическо лице, е посочен отговор „да” - микро-, малко или
средно предприятие.
 Офертата на участника не съдържа за експерта по част „Конструктивна”
информация и/или доказателство за опит в осъществяване на инвеститорски контрол
самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 /един/
сходен обект, което е в нарушение на изискванията на Възложителя, посочени в т.3.15
и т.3.16 към т.3 „Технически възможности и квалификация” на Раздел IV ”Критерии
за подбор” от Документацията за участие.
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В 14.25 часа на 18.10.2017г. комисията, прекрати дейността си за деня и
всички документи по процедурата бяха заключени в металната каса в кабинет №418, в
присъствието на всичките й членове.
На 07.11.2017г. в 09.00 часа комисията, в пълен състав продължи своята
работа в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на
Столична община
във връзка с „Националната програма за енергийна
ефективност“ по обособени позиции”.
3.4.Офертата на „АКТИВ-Р” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1167/ 17.08.2017г.:
3.4.1. Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД9221/27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие
в процедурата, а именно:
 В част III, буква „Г“ на представения ЕЕДОП участникът не е
декларирал липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
 В част II, буква „А“ на представения ЕЕДОП участникът не е посочил
вида на икономическия оператор – микро-, малко или средно предприятие.
3.4.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 ЕЕДОП на „АКТИВ-Р” ЕООД относно несъответствията посочени в
Протокол №1.
3.4.3. Офертата на „АКТИВ-Р” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1167/ 17.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1167(1)/02.10.2017г., съдържа всички необходими
документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
3.5. За офертата на „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И
ПРОЕКТИ” ООД с вх.№РСР17-ТД26-1172/ 17.08.2017г.:
3.5.1. Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД9221/27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие
в процедурата, а именно:
 Представения ЕЕДОП не съдържа информация за застрахователна
сума по застрахователна полица за риска „професионална отговорност”.
 В т.1 част IV, буква „А“ на представения ЕЕДОП участникът не е
посочил информация за вписване в съответния професионален или търговски
регистър.
3.5.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 ЕЕДОП на „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И
ПРОЕКТИ” ООД относно несъответствията посочени в Протокол №1.
 Копие на Застрахователна полица на застраховка „Професионална
отговорност” – 2бр.
 Декларации за ангажираност на екипа от експерти– 3бр.
3.5.3. Офертата на „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И
ПРОЕКТИ” ООД с вх.№РСР17-ТД26-1172/17.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17ТД26-1172(1)/28.09.2017г., съдържа всички необходими документи и отговаря на
изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
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3.6.За офертата на „ЕМПИКО” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1176/ 17.08.2017г
3.6.1. Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД9221/27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие
в процедурата, а именно:
 Представения ЕЕДОП не съдържа информация за застрахователна
сума по застрахователна полица за риска „професионална отговорност”.
3.6.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 ЕЕДОП на „ЕМПИКО” ЕООД относно несъответствията посочени в
Протокол №1.
 Копие на Застрахователна полица на застраховка „Професионална
отговорност”.
 Декларации за ангажираност на екипа от експерти– 3бр.
3.6.3. Офертата на „ЕМПИКО” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1176/ 17.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1176(1)/02.10.2017г., съдържа всички необходими
документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
3.7. За офертата на „ВИП ПРОЕКТ БГ” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1180/
18.08.2017г.:
3.7.1. Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД9221/27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие
в процедурата, а именно:
 Офертата не съдържа опис на съдържанието.
3.7.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата.
3.7.3. Офертата на „ВИП ПРОЕКТ БГ” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1180/
18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1180(1)/04.10.2017г., съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
3.8.За офертата на „ДИНЕЛ СН”ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1181/18.08.2017г:
3.8.1. Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД9221/27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие
в процедурата, а именно:
 Представения ЕЕДОП не съдържа информация за застрахователна
сума по застрахователна полица за риска „професионална отговорност”.
 В част II, буква „В“ на ЕЕДОП участника е декларирал, че няма да
ползва капацитета на други субекти за да изпълни критериите за подбор, но в т.6,
буква „В“, част IV е посочил ключови експерти, ангажирани с граждански договор.
3.8.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 Списък на приложените документи.
 ЕЕДОП на „ДИНЕЛ СН” ЕООД.
 Копие на застрахователен сертификат 2бр.
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3.8.3. Офертата на „ДИНЕЛ СН” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1181/
18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1181(1)/04.10.2017г. не съдържа всички
необходими документи и не отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор, а именно:
 В част II, буква „В“ на представения ЕЕДОП участника е декларирал,
че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, като
в т.6, буква „В“, част IV е посочил ключови експерти, ангажирани с граждански
договор. Офертата не съдържа доказателство за ангажираност на посочения екип от
проектанти. Офертата на участникът не съдържа ЕЕДОП за посочените експерти.
Офертата е представена в нарушение на чл.65, ал.3 и ал.4 от ЗОП и т.1.6. от
Раздел III „Изисквания към участниците” от утвърдената документация, тъй като
когато участника се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да
докаже, че за тях не са налице основания за отстраняване от процедурата, и че ще
разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица
задължения.
3.9. За офертата на „БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА КОНСУЛТАНТСКА
КОМПАНИЯ” АД с вх.№РСР17-ТД26-1194/18.08.2017г.:
3.9.1. Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД9221/27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие
в процедурата, а именно:
 В част III, буква „Г“ на представения ЕЕДОП участникът не е
декларирал липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици.
 Представения ЕЕДОП не съдържа информация за застрахователна
сума по застрахователна полица за риска „професионална отговорност”.
 Офертата не съдържа доказателство за ангажираност към участника за
ръководителя на екипа и за посочения експерт 1 инвеститорски контрол.
3.9.2. В указаният срок участникът не е представил допълнителни документи.
3.9.3. Офертата на „БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА КОНСУЛТАНТСКА
КОМПАНИЯ” АД с вх.№РСР17-ТД26-1194/18.08.2017г. не съдържа всички
необходими документи и не отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор, а именно:
 В част III, буква „Г“ на представения ЕЕДОП участникът не е декларирал
липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, което е в
нарушение на изискването на възложитела, посочено в т.4.1.9 към т.4 „Съдържание на
офертите и изисквания” от Раздел IV „Критерии за подбор” от утвърдената
документация.
 Офертата не съдържа информация и/или доказателство за застрахователна
сума по застрахователна полица за риска „професионална отговорност” на консултант,
извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти.
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 Офертата не съдържа доказателство за ангажираност към участника за
ръководителя на екипа и за посочения експерт 1 – инвеститорски контрол. Офертата е
представена в нарушение на чл.65, ал.3 от ЗОП и т.1.6. от Раздел III „Изисквания към
участниците” от утвърдената документация, тъй като когато участника се позовава на
капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните
ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
3.10. За офертата на „ИНТКОНС” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1195/
18.08.2017г.:
3.10.1. Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД9221/27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие
в процедурата, а именно:
 В част III, буква „Г“ на представения ЕЕДОП участникът е
декларирал, че не е регистриран в юрисдикции с преференциален данъчен режим и не
са налице основания за отстраняване по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата. В приложените Декларации – Образец №8 са
дакларирани обратните обстоятелства.
 Представения ЕЕДОП не съдържа информация за ангажираността на
посочения екип – собствен или нает персонал.
3.10.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 ЕЕДОП на „ИНТКОНС” ЕООД относно несъответствията посочени в
Протокол №1.
 ЕЕДОП на експерта – Камелия Кибарова.
 Декларация за ангажираност за експерта – Камелия Кибарова.
 Заверено копие на граждански договор за експерта-Камелия Кибарова.
 Заверено копие на Удостоверение №РК-0633/30.06.2016г. от ДНСК.
 Заверено копие та списък на екипа от правоспособни физически лица
към 01.06.2017г. от различните специалности, назначени по трудов или граждански
договор в „ИНТКОНС” ЕООД.
 Декларация Образец 8 – 2бр.
3.10.3. Офертата на „ИНТКОНС” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1195/
18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1195(1)/04.10.2017г., съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
3.11. За офертата на „ИНТЕР КАД” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1198/
18.08.2017г.:
3.11.1. Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД9221/27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие
в процедурата, а именно:
 Представената Декларация Образец №8 не е попълнена, съгласно
указанията в образеца.
 Офертата не съдържа доказателство за извършена услуга по
осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен
надзор.
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3.11.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 Декларация Образец №8 попълнена, съгласно указанията в образеца.
 Удостоверение за добро изпълнение.
3.11.3. Офертата на „ИНТЕР КАД” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1198/
18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1198(1)/29.09.2017г., съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
3.12. Офертата на „ПРОКОНСУЛТ И
вх.№РСР17-ТД26-1202/18.08.2017г.:

УПРАВЛЕНИЕ”

ЕООД

с

3.12.1. Съгласно Протокол № 1 с регистрационен индекс № РСР17-РД9221/27.09.2017г., офертата не отговаря на обявените от Възложителя условия за участие
в процедурата, а именно:
 В представения ЕЕДОП е посочен ръководител на екипа с образование
висше магистър, квалификация – „Строителен инженер”, Специалност „ВиК”.
3.12.2. В указаният срок са представени следните допълнителни документи:
 ЕЕДОП на „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ” ЕООД относно
несъответствията посочени в Протокол №1.
 ЕЕДОП на Ръководител на екип- специалност „ПГС” – Станко Ярмин.
 Декларация за ангажираност на Станко Ярмин.
3.12.3. Офертата на „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ” ЕООД с
вх.№РСР17-ТД26-1202/18.08.2017г.,
допълнена
с
вх.№РСР17-ТД26-1202(1)/
03.10.2017г., съдържа всички необходими документи и отговаря на изискванията за
лично състояние и критериите за подбор.

II. В Резултат от извършената проверка на съответствието на документите
и информацията, съдържащи се в офертата на всеки участник, включително и на
допълнително представените документи с предварително обявените от
възложителя условия по отношение на изискванията за лично състояние и
критерии за подбор комисията:
РЕШИ:
II .1. За Обособена позиция №1- Инженеринг (проектиране и строителство)
за „Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика”, ж.к.
Банишора, бл.39А ДОПУСКА до по-нататъшно участие:
1.1.„ЕКО-ХИДРО-90”
ООД
с
оферта
вх.№РСР17-ТД26-1187/
18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1187(1)/04.10.2017г., която съдържа
всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор.
1.2. ДЗЗД „АЛГАРА” с оферта вх.№РСР17-ТД26-1192/18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1192(1)/04.10.2017г., която
съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
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1.3. ДЗЗД "ЛИДЕР ИНЖЕНЕРИНГ 2016” с оферта вх.№РСР17-ТД261197/ 18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1197(1)/02.10.2017г., която съдържа
всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор.
1.4. „НСК СОФИЯ” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1204/
18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1204(1)/04.10.2017г.,която съдържа
всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор.
1.5. „БИЛД ДИНАМИК” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1207/
18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1207(1)/04.10.2017г., която съдържа
всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор.
На основание чл. 107, т.1 и т.2, буква „а” от ЗОП, т.4.3 и т.4.4 от Раздел III
„Изисквания към участниците” на утвърдената документация за участие,
комисията НЕ ДОПУСКА до по-нататъшно участие:
„КЛИМАТРОНИК” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1201/18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1201(1)/29.09.2017г, която не съдържа всички
необходими документи и не отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор, а именно:
 В част II, буква „В“ на представения ЕЕДОП участника е декларирал,
че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор,
което е в противоречие с посочената информация в част IV, буква „В“, т.2 за наемане
на специалиста по част електротехника, за специалиста за контрол по качеството и за
специалиста по здравословни и безопасни условия на труд от екипа за изпълнение на
строителството. Офертата не съдържа доказателство за ангажираност на посочения
нает персонал. Офертата на участникът не съдържа ЕЕДОП за посочените технически
лица, които не са свързани пряко с икономическия оператор. Офертата е представена
в нарушение на чл.65, ал.3 и ал.4 от ЗОП и т.1.6.3. от Раздел III „Изисквания към
участниците” от утвърдената документация, тъй като когато участника се позовава на
капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че за тях не са налице
основания за отстраняване от процедурата, и че ще разполага с техните ресурси, като
представи документи за поетите от третите лица задължения.
 В част II, буква „В“ на представения ЕЕДОП участника е декларирал,
че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор,
което е в противоречие с посочената информация в част IV, буква „В“, т.6 за наемане
екип от проектанти. Офертата не съдържа доказателство за ангажираност на
посочения нает екип от проектанти. Офертата на участникът не съдържа ЕЕДОП за
посочените технически лица, които не са свързани пряко с икономическия оператор.
Офертата е представена в нарушение на чл.65, ал.3 и ал.4 от ЗОП и т.1.6.3. от Раздел
III „Изисквания към участниците” от утвърдената документация, тъй като когато
участника се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че
за тях не са налице основания за отстраняване от процедурата, и че ще разполага с
техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
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В 12:40 часа на 07.11.2017г. комисията, прекрати дейността си за деня и
всички документи по процедурата бяха заключени в металната каса в кабинет №418, в
присъствието на всичките й членове.
След Доклад № РСР17-РД92-29/10.11.2017г. от инж. Никола Онов, началник
отдел ИИБЕ и Председател на комисията, изготвен на основание чл.51, ал.4, т.2 от
ППЗОП и Заповед № РСР17-РД92-31/14.11.2017г. на кмета на района за удължаване
срока на работа, на 16.11.2017г. в 10.00 часа комисията, в пълен състав продължи
своята работа в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на
територията на Столична община във връзка с „Националната програма за
енергийна ефективност“ по обособени позиции”.
ІІ.2. За Обособена позиция №2 – 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, СО- район „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А
ДОПУСКА до по-нататъшно участие:
2.1. „СОФИНВЕСТ”
ООД
с
оферта
вх.№РСР17-ТД26-1057/
31.07.2017г., която съдържа всички необходими документи за участие и отговаря на
изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
2.2. „ТУСКО” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1133/10.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1133(1)/02.10.2017г., която съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
2.3. „КОНЕРДЖИ” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1142/14.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1142(1)/03.10.2017г.,която съдържа всички необходими
документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
2.4. „ЕКИП-МГ” ООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1143/14.08.2017г.,
която съдържа всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично
състояние и критериите за подбор.
2.5. „ПЕШЕВ”ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1162/16.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1162(1)/03.10.2017г.,която съдържа всички необходими
документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
2.6. „СИНКО - ИНЖЕНЕРИНГ” АД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1166/
17.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1166(1)/03.10.2017г., която съдържа
всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор.
2.7. „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ” ООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1171/
17.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1171(1)/03.10.2017г., която съдържа
всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор.
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2.8. „СТ и КО-2000” ООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1173/17.08.2017г.,
която съдържа всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично
състояние и критериите за подбор .
2.9. ДЗЗД "ИКАР-ХИЙТ” с оферта вх.№РСР17-ТД26-1174/ 17.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1174(1)/28.09.2017г., която съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
2.10.„БУЛКОНС ГРУП” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1175/
17.08.2017г., която съдържа всички необходими документи и отговаря на
изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
2.11. „НИЕНА”ЕООД
с
оферта
вх.№РСР17-ТД26-1178/18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1178(1)/29.09.2017г., която съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
2.12. ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ ПРОЕКТ” с оферта вх.№РСР17-ТД26-1179/
18.08.2017г., която съдържа всички необходими документи и отговаря на
изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
2.13. „ВМЛ-КОНСУЛТ” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1182/
18.08.2017г., която съдържа всички необходими документи и отговаря на
изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
2.14. „СС-КОНСУЛТ”
ЕООД
с
оферта
вх.№РСР17-ТД26-1183/
18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1183(1)/03.10.2017г., която съдържа
всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор.
2.15. „ИВТ КОНСУЛТ” с оферта вх.№РСР17-ТД26-1186/ 18.08.2017г.,
която съдържа всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично
състояние и критериите за подбор.
2.16. ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ-ЛАЙФ
ЕНЕРДЖИ” с оферта вх.№РСР17-ТД26-1190/18.08.2017г., която съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
2.17. КОНСОРЦИУМ „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ 2020” с оферта вх.№РСР17ТД26-1193/ 18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1193(1)/ 03.10.2017г., която
съдържа всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично
състояние и критериите за подбор.
2.18. „ДИКРИЛ КОНСУЛТ” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1199/
18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1199(1)/28.09.2017г., която съдържа
всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор.
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2.19. „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ” АД с оферта
вх.№РСР17-ТД26-1200/18.08.2017г., която съдържа всички необходими документи и
отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
2.20. „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД с оферта вх.№РСР17-ТД261203/18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1203(1)/29.09.2017г., която съдържа
всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор.
ІІ.3. За Обособена позиция №3 - Инвеститорски контрол по време на
проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София,
СО- район „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А ДОПУСКА до по-нататъшно
участие:
3.1. ЕТ „АРХАТ – В –ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ” с оферта вх.№РСР17-ТД261160/ 16.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1160(1)/29.09.2017г., която съдържа
всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор.
3.2. „АКТИВ-Р” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1167/17.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1167(1)/02.10.2017г., която съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
3.3. „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ”
ООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1172/ 17.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД261172(1)/28.09.2017г., която съдържа всички необходими документи и отговаря на
изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
3.4. „ЕМПИКО” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1176/ 17.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1176(1)/02.10.2017г., която съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
3.5. „ВИП ПРОЕКТ БГ” ЕООД с вх.№РСР17-ТД26-1180/18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1180(1)/04.10.2017г.,която съдържа всички необходими
документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
3.6. „ИНТКОНС” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1195/18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1195(1)/04.10.2017г.,която съдържа всички необходими
документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
3.7. „ИНТЕР КАД” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1198/18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1198(1)/29.09.2017г.,която съдържа всички необходими
документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
3.8. „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ” ЕООД с оферта вх.№РСР17ТД26-1202/18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1202(1)/ 03.10.2017г., която
съдържа всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично
състояние и критериите за подбор.
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На основание чл. 107, т.1 и т.2, буква „а” от ЗОП, т.4.3 и т.4.4 от Раздел III
„Изисквания към участниците” на утвърдената документация за участие,
комисията НЕ ДОПУСКА до по-нататъшно участие:
3.9. „ИНИРА КОНСУЛТ” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1107/
08.08.2017г. На основание чл.54, ал.9 и чл.54, ал.13 от ППЗОП комисията е определила срок, в който участника не е представил допълнителни документи. Офертата не
отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, а именно:
 Офертата на участника не съдържа информация и/или доказателство за
пълна проектанска правоспособност за ръководителя на екипа, което е в нарушение на
изискванията на Възложителя, посочени в т.3.15 и т.3.16 към т.3 „Технически възможности и квалификация” на Раздел IV”Критерии за подбор” от Документацията.
 Офертата не съдържа информация и/или доказателство за
застрахователна сума по застрахователна полица за риска „Професионална
отговорност” на консултант, извършващ оценка за съответствието на
инвестиционните проекти.
3.10. „ТОБО ПРОДЖЕКТ” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД261163/16.08.2017г. На основание чл.54, ал.9 и съгласно чл.54, ал.13 от ППЗОП
комисията е определила срок, в който участника не е представил допълнителни
документи. Офертата не отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за
подбор, а именно:
 В част II, буква „В“ на ЕЕДОП участника е декларирал, че няма да
ползва капацитета на други субекти за да изпълни критериите за подбор, но за експерт
по част „Конструктивна”, ангажиран с граждански договор е приложил и ЕЕДОП.
 В част II, буква „А“ на представения ЕЕДОП участникът не е посочил
вида на икономическия оператор – микро-, малко или средно предприятие.
 В част II, буква „А“ на представения ЕЕДОП за експерта по част
„Конструктивна” – физическо лице, е посочен отговор „да” - микро-, малко или
средно предприятие.
 Офертата на участника не съдържа за експерта
по част
„Конструктивна” информация и/или доказателство за опит в осъществяване на
инвеститорски контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на
минимум 1 /един/ сходен обект, което е в нарушение на изискванията на Възложителя,
посочени в т.3.15 и т.3.16 към т.3 „Технически възможности и квалификация” на
Раздел IV ”Критерии за подбор” от Документацията за участие.
3.11. „ДИНЕЛ СН”ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1181/18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1181(1)/04.10.2017г., която не съдържа всички
необходими документи и не отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор, а именно:
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 В част II, буква „В“ на представения ЕЕДОП участника е декларирал,
че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор,
като в т.6, буква „В“, част IV е посочил ключови експерти, ангажирани с граждански
договор. Офертата не съдържа доказателство за ангажираност на посочения екип от
проектанти. Офертата на участникът не съдържа ЕЕДОП за посочените експерти.
Офертата е представена в нарушение на чл.65, ал.3 и ал.4 от ЗОП и т.1.6. от Раздел III
„Изисквания към участниците” от утвърдената документация, тъй като когато
участника се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че
за тях не са налице основания за отстраняване от процедурата, и че ще разполага с
техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
3.12. „БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ”
АД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1194/18.08.2017г. На основание чл.54, ал.9 и чл.54,
ал.13 от ППЗОП комисията е определила срок, в който участника не е представил
допълнителни документи. Офертата не отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор, а именно:
 В част III, буква „Г“ на представения ЕЕДОП участникът не е декларирал
липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, което е в
нарушение на изискването на възложитела, посочено в т.4.1.9 към т.4 „Съдържание на
офертите и изисквания” от Раздел IV „Критерии за подбор” от утвърдената
документация.
 Офертата не съдържа информация и/или доказателство за застрахователна
сума по застрахователна полица за риска „професионална отговорност” на консултант,
извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти.
 Офертата не съдържа доказателство за ангажираност към участника за
ръководителя на екипа и за посочения експерт 1 – инвеститорски контрол. Офертата е
представена в нарушение на чл.65, ал.3 от ЗОП и т.1.6. от Раздел III „Изисквания към
участниците” от утвърдената документация, тъй като когато участника се позовава на
капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните
ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
В 13.00 часа на 16.11.2017г. комисията, прекрати дейността си за деня и
всички документи по процедурата бяха заключени в металната каса в кабинет №418, в
присъствието на всичките й членове.
На 28.11.2017г. в 10.30 часа комисията, в пълен състав продължи своята
работа в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на
Столична община
във връзка с „Националната програма за енергийна
ефективност“ по обособени позиции”.
В изпълнение на чл.56, ал.1 и ал.2 от ППЗОП комисията пристъпи към
разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката на
допуснатите участници.
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Предложенията бяха проверени по реда на тяхното постъпване по обособени
позиции.
ІII. Проверка на техническото предложение за изпълнение на поръчката:
В резултат на извършената проверка комисията констатира:
ІII.1. Обособена позиция №1- Инженеринг (проектиране и строителство) за
„Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика”, ж.к.
Банишора, бл.39А
1.1.„ЕКО-ХИДРО-90” ООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1187/ 18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1187(1)/04.10.2017г.
Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката, участника
е посочил: срок за проектиране - 30 (тридесет) календарни дни и срок за изпълнение
на СМР - 146 (сто и четиридесет и шест) календарни дни, които отговарят на
предварително обявените условия на Възложителя.
Участникът предлага гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни
дейности – 10 (десет) години, който е в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти.
Офертата на участникът съдържа всички необходими документи, отговаря на
изискванията и критериите за подбор.
1.2.ДЗЗД „АЛГАРА” с оферта вх.№РСР17-ТД26-1192/18.08.2017г., допълнена
с вх.№РСР17-ТД26-1192(1)/04.10.2017г.
Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката, участника
е посочил: срок за проектиране - 30 (тридесет) календарни дни и срок за изпълнение
на СМР - 145 (сто четиридесет и пет) календарни дни, които отговарят на
предварително обявените условия на Възложителя.
Участникът предлага гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни
дейности – 5 (пет) години, който е в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти.
Офертата на участникът съдържа всички необходими документи, отговаря на
изискванията и критериите за подбор.
В 14.15 часа на 28.11.2017г. комисията, прекрати дейността си за деня и
всички документи по процедурата бяха заключени в металната каса в кабинет №418, в
присъствието на всичките й членове.
На 05.12.2017г. в 10.00 часа комисията, в пълен състав продължи своята
работа в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на
Столична община
във връзка с „Националната програма за енергийна
ефективност“ по обособени позиции”.
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1.3. ДЗЗД "ЛИДЕР ИНЖЕНЕРИНГ 2016” с оферта вх.№РСР17-ТД26-1197/
18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1197(1)/02.10.2017г.
Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката, участника
е посочил: срок за проектиране - 30 (тридесет) календарни дни и срок за изпълнение
на СМР - 150 (сто и петдесет) календарни дни, които отговарят на предварително
обявените условия на Възложителя.
Участникът предлага гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни
дейности – 5 (пет) години, който е в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти.
Офертата на участникът съдържа всички необходими документи, отговаря на
изискванията и критериите за подбор.
1.4. „КЛИМАТРОНИК” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1201/18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1201(1)/29.09.2017г.
На основание чл.56, ал.1 от ППЗОП комисията не разгледа техническото
предложение, тъй като е установено, че не отговаря на изискванията за лично
състояние и на критериите за подбор.
В 12.10 часа на 05.12.2017г. комисията, прекрати дейността си за деня и
всички документи по процедурата бяха заключени в металната каса в кабинет №418, в
присъствието на всичките й членове.
На 19.12.2017г. в 10.00 часа комисията, в пълен състав продължи своята
работа в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на
Столична община
във връзка с „Националната програма за енергийна
ефективност“ по обособени позиции”.
1.5. „НСК СОФИЯ” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1204/ 18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1204(1)/04.10.2017г.
Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката, участника
е посочил: срок за проектиране - 30 (тридесет) календарни дни и срок за изпълнение
на СМР - 150 (сто и петдесет) календарни дни, които отговарят на предварително
обявените условия на Възложителя.
Участникът предлага гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни
дейности – 8 (осем) години, който е в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти.
При анализа на приложените сертификати и/или декларации за съответствие с
изискванията в техническата спецификация и нормативни стандарти на предлаганите
за изпълнение на поръчката материали, комисията установи„:
Предложението не съответства на техническите спецификации и изисквания на
Възложителя в обявлението на поръчката, тъй като видно от декларация за
експлоатационни показатели № 005-CPR-EPSF, участникът предлага материал за
топлоизолация от експандиран полистирол (ЕPS) с коефициент на топлопроводност
λ≤0,038 W/m.K, който не съответства на изискуемата стойност λ≤0,035 W/m.K.
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Членовете на комисията единодушно определи офертата на участник “НСК
СОФИЯ” ЕООД за несъответстваща на поставените от Възложителя условия
към изпълнението на поръчката и предлага за отстраняване участник “НСК
СОФИЯ” ЕООД.
1.6.„БИЛД ДИНАМИК” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1207/ 18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1207(1)/04.10.2017г.
Комисията установи, че в предложението за изпълнение на поръчката, участника
е посочил: срок за проектиране - 30 (тридесет) календарни дни и срок за изпълнение
на СМР - 140 (сто и четиридесет) календарни дни, които отговарят на предварително
обявените условия на Възложителя.
Участникът предлага гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни
дейности – 5 (пет) години, който е в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти.
Офертата на участникът съдържа всички необходими документи, отговаря на
изискванията и критериите за подбор.
В 12.20 часа на 19.12.2017г. комисията, прекрати дейността си за деня и
всички документи по процедурата бяха заключени в металната каса в кабинет №418, в
присъствието на всичките й членове.
На 18.01.2018г. в 10.00 часа комисията, в пълен състав продължи своята
работа в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на
Столична община
във връзка с „Националната програма за енергийна
ефективност“ по обособени позиции”.
IV. В Резултат от извършената проверка на техническото предложение за
изпълнение на поръчката комисията:
РЕШИ:
IV.1. ДОПУСКА до по-нататъшно участие:
1.1.„ЕКО-ХИДРО-90”
ООД
с
оферта
вх.№РСР17-ТД26-1187/
18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1187(1)/04.10.2017г., която съдържа
всички необходими документи, отговаря на изискванията и критериите за подбор.
1.2. ДЗЗД „АЛГАРА” с оферта вх.№РСР17-ТД26-1192/18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1192(1)/04.10.2017г., която
съдържа всички
необходими документи, отговаря на изискванията и критериите за подбор.
1.3. ДЗЗД "ЛИДЕР ИНЖЕНЕРИНГ 2016” с оферта вх.№РСР17-ТД261197/ 18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1197(1)/02.10.2017г., която съдържа
всички необходими документи, отговаря на изискванията и критериите за подбор.
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1.4. „БИЛД ДИНАМИК” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1207/
18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1207(1)/04.10.2017г., която съдържа
всички необходими документи, отговаря на изискванията и критериите за подбор.

IV.2. На основание чл. 107, т.1 и т.2, буква „а” от ЗОП и т.4.4 от Раздел III
„Изисквания към участниците” на утвърдената документация за участие,
комисията НЕ ДОПУСКА до по-нататъшно участие:
„НСК СОФИЯ” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1204/ 18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1204(1)/04.10.2017г., която не съответства на
техническите спецификации и техническите изисквания на Възложителя.
В 11.10 часа на 18.01.2018г. комисията, прекрати дейността си за деня и
всички документи по процедурата бяха заключени в металната каса в кабинет №418, в
присъствието на всичките й членове.
След Доклад № РСР18-РД92-1/23.02.2018г. от инж. Никола Онов, началник
отдел ИИБЕ и Председател на комисията, изготвен на основание чл.51, ал.4, т.2 и
чл.51, ал.4, т.4 от ППЗОП и Заповед № РСР18-РД92-2/26.02.2018г. на кмета на района
за промяна в състава и удължаване срока на работа, на 27.02.2018г. в 10.00 часа
комисията, в пълен състав продължи своята работа в процедурата за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община във
връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“ по обособени
позиции”.
Състав на комисията:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола ОНОВ – началник отдел ИИБЕ и
ЧЛЕНОВЕ:

1. Красимир СТОИЛКОВ – главен счетоводител, ДД "Образование"
2. Елина ТЕМЕЛКОВА – юрисконсулт в отдел ПНДО
3. Наско ПЕТКОВ – младши експерт в отдел УТСК
4. Стефания КОТЕВА – старши специалист в отдел ИИБЕ
5. Драгомир СТАВРЕВ – главен експерт в отдел УТСК
6. Християна ИВАНОВА – главен експерт в отдел УОС

Новият член на комисията, Елина Темелкова – юрисконсулт в отдел ПНДО се
запозна с работата на комисията до настоящия момент и всички документи в
обществената поръчка и попълни декларация по чл.51, ал.8 от ППЗОП.
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V. Въз основа на работата на комисията до настоящия момент и
направените констатации, на основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, комисията
единодушно
Р Е Ш И:
1. За Обособена позиция №1- Инженеринг (проектиране и строителство) за
„Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика”, ж.к.
Банишора, бл.39А:
ДОПУСКА участниците до отваряне на плик - “ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”,
оценяване и класиране без ценовото предложение, както следва:
1.1.„ЕКО-ХИДРО-90” ООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1187/ 18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1187(1)/04.10.2017г., която
съдържа всички
необходими документи, отговаря на изискванията и критериите за подбор.
1.2. ДЗЗД „АЛГАРА” с оферта вх.№РСР17-ТД26-1192/18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1192(1)/04.10.2017г., която
съдържа всички
необходими документи, отговаря на изискванията и критериите за подбор.
1.3. ДЗЗД "ЛИДЕР ИНЖЕНЕРИНГ 2016” с оферта вх.№РСР17-ТД26-1197/
18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1197(1)/02.10.2017г., която съдържа
всички необходими документи, отговаря на изискванията и критериите за подбор.
1.4. „БИЛД ДИНАМИК” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1207/
18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1207(1)/04.10.2017г., която съдържа
всички необходими документи, отговаря на изискванията и критериите за подбор.
На основание чл. 107, т.1 и т.2, буква „а” от ЗОП, т.4.3 и т.4.4 от Раздел III
„Изисквания към участниците” на утвърдената документация за участие,
комисията НЕ ДОПУСКА до по-нататъшно участие:
1.5. „КЛИМАТРОНИК”
ЕООД
с
оферта
вх.№РСР17-ТД261201/18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1201(1)/29.09.2017г, която не
съдържа всички необходими документи и не отговаря на изискванията за лично
състояние и критериите за подбор, а именно:
 В част II, буква „В“ на представения ЕЕДОП участника е декларирал,
че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор,
което е в противоречие с посочената информация в част IV, буква „В“, т.2 за наемане
на специалиста по част електротехника, за специалиста за контрол по качеството и за
специалиста по здравословни и безопасни условия на труд от екипа за изпълнение на
строителството. Офертата не съдържа доказателство за ангажираност на посочения
нает персонал. Офертата на участникът не съдържа ЕЕДОП за посочените технически
лица, които не са свързани пряко с икономическия оператор. Офертата е представена
в нарушение на чл.65, ал.3 и ал.4 от ЗОП и т.1.6.3. от Раздел III „Изисквания към
участниците” от утвърдената документация, тъй като когато участника се позовава на
капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че за тях не са налице
основания за отстраняване от процедурата, и че ще разполага с техните ресурси, като
представи документи за поетите от третите лица задължения.
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 В част II, буква „В“ на представения ЕЕДОП участника е декларирал,
че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор,
което е в противоречие с посочената информация в част IV, буква „В“, т.6 за наемане
екип от проектанти. Офертата не съдържа доказателство за ангажираност на
посочения нает екип от проектанти. Офертата на участникът не съдържа ЕЕДОП за
посочените технически лица, които не са свързани пряко с икономическия оператор.
Офертата е представена в нарушение на чл.65, ал.3 и ал.4 от ЗОП и т.1.6.3. от Раздел
III „Изисквания към участниците” от утвърдената документация, тъй като когато
участника се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че
за тях не са налице основания за отстраняване от процедурата, и че ще разполага с
техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
1.6. „НСК СОФИЯ” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1204/ 18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1204(1)/04.10.2017г., която не съответства на
техническите спецификации и техническите изисквания на Възложителя, а именно:
 Предложението не съответства на техническите спецификации и
изисквания на Възложителя в обявлението на поръчката, тъй като видно от
декларация за експлоатационни показатели № 005-CPR-EPSF, участникът предлага
материал за топлоизолация от експандиран полистирол (ЕPS) с коефициент на
топлопроводност λ≤0,038 W/m.K, който не съответства на изискуемата стойност
λ≤0,035 W/m.K.
V.2.Въз основа на направените констатации, на основание чл.57 от ППЗОП,
съгласно посоченият в Раздел I, т.3 от утвърдената документация за участие
критерий за оценка на офертите "най-ниска цена" комисията единодушно
Р Е Ш И:
Допуска до отваряне на плик - “ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, оценяване и
класиране на ценовото предложение, участниците както следва:
2. За Обособена позиция №2 – 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, СО- район „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А
ДОПУСКА:
2.1. „СОФИНВЕСТ” ООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1057/ 31.07.2017г.,
която съдържа всички необходими документи за участие и отговаря на изискванията
за лично състояние и критериите за подбор.
2.2. „ТУСКО” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1133/10.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1133(1)/02.10.2017г., която съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
2.3. „КОНЕРДЖИ” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1142/14.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1142(1)/03.10.2017г.,която съдържа всички необходими
документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
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2.4. „ЕКИП-МГ” ООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1143/14.08.2017г., която
съдържа всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично
състояние и критериите за подбор.
2.5. „ПЕШЕВ”ЕООД
с
оферта
вх.№РСР17-ТД26-1162/16.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1162(1)/03.10.2017г.,която съдържа всички необходими
документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
2.6. „СИНКО - ИНЖЕНЕРИНГ” АД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1166/
17.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1166(1)/03.10.2017г., която съдържа
всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор.
2.7. „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ” ООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1171/
17.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1171(1)/03.10.2017г., която съдържа
всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор.
2.8. „СТ и КО-2000” ООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1173/17.08.2017г.,
която съдържа всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично
състояние и критериите за подбор .
2.9. ДЗЗД "ИКАР-ХИЙТ” с оферта вх.№РСР17-ТД26-1174/ 17.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1174(1)/28.09.2017г., която съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
2.10.„БУЛКОНС ГРУП” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1175/
17.08.2017г., която съдържа всички необходими документи и отговаря на
изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
2.11. „НИЕНА”ЕООД
с
оферта
вх.№РСР17-ТД26-1178/18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1178(1)/29.09.2017г., която съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
2.12.ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ ПРОЕКТ” с оферта вх.№РСР17-ТД26-1179/
18.08.2017г., която съдържа всички необходими документи и отговаря на
изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
2.13.„ВМЛ-КОНСУЛТ” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1182/ 18.08.2017г.,
която съдържа всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично
състояние и критериите за подбор.
2.14. „СС-КОНСУЛТ” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1183/ 18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1183(1)/03.10.2017г., която съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
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2.15.„ИВТ КОНСУЛТ” с оферта вх.№РСР17-ТД26-1186/ 18.08.2017г., която
съдържа всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично
състояние и критериите за подбор.
2.16.ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ-ЛАЙФ
ЕНЕРДЖИ” с оферта вх.№РСР17-ТД26-1190/18.08.2017г., която съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
2.17. КОНСОРЦИУМ „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ 2020” с оферта вх.№РСР17ТД26-1193/ 18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1193(1)/ 03.10.2017г., която
съдържа всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично
състояние и критериите за подбор.
2.18.„ДИКРИЛ КОНСУЛТ” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1199/
18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1199(1)/28.09.2017г., която съдържа
всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор.
2.19. „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ” АД с оферта вх.№РСР17ТД26-1200/18.08.2017г., която съдържа всички необходими документи и отговаря на
изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
2.20. „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД с оферта вх.№РСР17-ТД261203/18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1203(1)/29.09.2017г., която съдържа
всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор.
3. За Обособена позиция №3 - Инвеститорски контрол по време на
проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София,
СО- район „Сердика”, ж.к. Банишора, бл.39А ДОПУСКА:
3.1. ЕТ „АРХАТ – В –ВАЛЕРИ ВРАБЧЕВ” с оферта вх.№РСР17-ТД26-1160/
16.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1160(1)/29.09.2017г., която съдържа
всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор.
3.2. „АКТИВ-Р” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1167/17.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1167(1)/02.10.2017г., която съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
3.3 „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД с
оферта вх.№РСР17-ТД26-1172/ 17.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД261172(1)/28.09.2017г., която съдържа всички необходими документи и отговаря на
изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
3.4. „ЕМПИКО” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1176/ 17.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1176(1)/02.10.2017г., която съдържа всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите
за подбор.
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3.5. „ВИП ПРОЕКТ БГ” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1180/18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1180(1)/04.10.2017г.,която съдържа всички необходими
документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
3.6. „ИНТКОНС” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1195/18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1195(1)/04.10.2017г.,която съдържа всички необходими
документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
3.7. „ИНТЕР КАД” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1198/18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1198(1)/29.09.2017г.,която съдържа всички необходими
документи и отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.
3.8. „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ” ЕООД с офера вх.№РСР17-ТД261202/18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1202(1)/ 03.10.2017г., която съдържа
всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и
критериите за подбор.
В 13.10 часа на 27.02.2018г. комисията, прекрати дейността си за деня и
всички документи по процедурата бяха заключени в металната каса в кабинет №418, в
присъствието на всичките й членове.
След Доклад № РСР18-РД92-3/27.03.2018г. от инж. Никола Онов, началник
отдел ИИБЕ и Председател на комисията, изготвен на основание чл.51, ал.4, т.4 от
ППЗОП и Заповед № РСР18-РД92-4/27.03.2018г. на кмета на района за промяна в
състава и удължаване срока на работа, на 27.03.2018г. в 15.00 часа комисията, в
пълен състав продължи своята работа в процедурата за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради на територията на Столична община
във връзка с
„Националната програма за енергийна ефективност“ по обособени позиции”.
Състав на комисията:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола ОНОВ – началник отдел ИИБЕ и
ЧЛЕНОВЕ:

1. Красимир СТОИЛКОВ – главен счетоводител, ДД "Образование"
2. Елина ТЕМЕЛКОВА – юрисконсулт в отдел ПНДО
3. Наско ПЕТКОВ – младши експерт в отдел УТСК
4. Йордан КАРАИВАНОВ – младши експерт в отдел ИИБЕ
5. Драгомир СТАВРЕВ – главен експерт в отдел УТСК
6. Християна ИВАНОВА – главен експерт в отдел УОС

Новият член на комисията, Йордан КАРАИВАНОВ – младши експерт в отдел
ИИБЕ се запозна с работата на комисията до настоящия момент и всички документи в
обществената поръчка и попълни декларация по чл.51, ал.8 от ППЗОП.
На основание чл.57, ал.2 от ППЗОП комисията пристъпи към оценяване на
допуснатите оферти, само за първа обособена позиция. Без оценяване по Финансов
показател (критерий К1) допуснатите предложения за Обособена позиция №1 бяха
оценени съгласно относителната тежест на показателите посочени в методиката за
определяне на комплексната оценка на офертата, неразделна част от документацията.
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VI. ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.
Оценка по технически показатели (ТП) – максимален брой точки - 40 и се
определя по формулата:
ТП = ПА + ПБ + ПВ + ПГ + ПД,
където: ПА– брой точки получени от участника по показател „Организация за изпълнение на
инвестиционното проектиране”;
ПБ – брой точки получени от участника по показател „Технология за строителство”;
ПВ – брой точки получени от участника по показател „Организация на работа за
изпълнение на предмета на поръчката”;
ПГ – брой точки получени от участника по показател „Съответствие на строителната
програма (технология и организация) за изпълнението на обекта и линейния график”
ПД - брой точки получени от участника по показател „Управление на рисковете”.

Съгласно предварително обявената от Възложителя Методика за комплексна
оценка на офертите, комисията оцени техническите предложения на допуснатите
участници, както следва:
1.1.„ЕКО-ХИДРО-90” ООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1187/ 18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1187(1)/04.10.2017г.
По показател ПА - А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране:
А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране

3 т.

Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по показател А. Организация за
изпълнение на инвестиционното проектиране, участникът да получи 3 т.
Мотиви за оценката:
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за
изпълнение на инвестиционното проектиране. При разработване на инвестиционните
проекти не са предвидени да се изпълняват всички дейности, описани в техническия
паспорт и/или техническото обследване като задължителни. От предложената организация е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните
проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж.
Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнение на
инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза
инвестиционен проект.

3 т.

По показател ПБ - Б. Технология за строителство:
Б. Технология за строителство

6 т.

а

4 т.

Част „Архитектура”

Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по част
„Архитектура” участникът да получи 4 т.
Мотиви за оценката: Представеното от участника
предложение по част „Архитектура” напълно съответства на
условията и изискванията на Възложителя. Представено е ясно
и подробно описание на технологията на строителство, като е
спазена технологичната последователност на всички
строителни работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват
на работите. Всички изложени методи са приложими. От
описанието е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на
Възложителя и нормативните актове.
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б

Част
„Kонструкции”

Решение на комисията:

0,5 т.

Членовете на комисията единодушно решиха по част
„Kонструкции” участникът да получи 0,5 т.
Мотиви за оценката:
В представеното от участника предложение по част
“Конструкции” няма посочена информация, касаеща по
същество технологията на строителство, технологичната
последователност на всички строителни работи и разбиването
им по дейности, вкл. обхват на работите по част
„Конструкции“. Не са предвидени мерките, които са посочени
като задължителни в техническия паспорт и/или техническото
обследване на сградата.

в

Част „ВиК”

Решение на комисията:

0,5 т.

Членовете на комисията единодушно решиха по част „ВиК”
участникът да получи 0,5 т.
Мотиви за оценката:
В представеното от участника предложение по част “ВиК”
няма посочена информация, касаеща по същество
технологията
на
строителство,
технологичната
последователност на всички строителни работи и разбиването
им по дейности, вкл. обхват на работите по част „ВиК“. Не са
предвидени мерките, които са посочени в техническия паспорт
и/или техническото обследване на сградата.
г

Част „ОВ”

Решение на комисията:

0,5 т.

Членовете на комисията единодушно решиха по част „ОВ”
участникът да получи 0,5 т.
Мотиви за оценката:
В представеното от участника предложение по част “ОВ” няма
посочена информация, касаеща по същество технологията на
строителство, технологичната последователност на всички
строителни работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват
на работите по част „ОВ“. Не са предвидени мерките за
възпрепятстване проникването на дим и топлина в стълбищата
и асансьорните шахти, които са посочени в техническия
паспорт и/или техническото обследване на сградата.
д

Част „Електро”

Решение на комисията:

0,5 т.

Членовете на комисията единодушно решиха по част
„Електро” участникът да получи 0,5 т.
Мотиви за оценката:
В представеното от участника предложение по част “Електро”
няма посочена информация, касаеща по същество
технологията
на
строителство,
технологичната
последователност на всички строителни работи и разбиването
им по дейности, вкл. обхват на работите по част „Електро“. Не
е налице детайлно и подробно описание на конкретните
задачи, които ще бъдат изпълнени в хода на изпълнение на
тази част от строително-монтажните работи.
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По показател ПВ - В. Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката:
В. Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката

1 т.

Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по показател В. Организация на
работа за изпълнение на предмета на поръчката, участникът да получи 1 т.
Мотиви за оценката:
Офертата на участника съдържа само общ ангажимент, че е създадена организация
за изпълнение на поръчката качествено и в срок. Не е представена информация за:
комуникация между участниците в процеса, обозначаване на ключовия персонал с
неговите отговорности и пълномощия, документи по изпълнението на
строителството.

1 т.

По показател ПГ - Г. Съответствие на строителната програма (технология и
организация) за изпълнението на обекта и линейния график:
Г. Съответствие на строителната програма (технология и организация) за
изпълнението на обекта и линейния график

5 т.

Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по показател Г. Съответствие на
строителната програма (технология и организация) за изпълнението на обекта
и линейния график, участникът да получи 5 т.
Мотиви за оценката:
Линейният график с разпределение във времето на човешките ресурси, съобразен с
условията на обекта е в пълно съответствие със строителната програма.

5 т.

По показател ПД - Д. Управление на рисковете:
Д. Управление на рисковете

5 т.

Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по показател Д. Управление на
рисковете, участникът да получи 5 т.
Мотиви за оценката:
В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете.
Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на
влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им
върху изпълнението на договора. Предлагат се конкретни дейности/мерки за
недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни
дейности по отстраняване и управление напоследиците от настъпилия риск.

5 т.

Членовете на комисията единодушно решиха:
Оценка по технически показатели (ТП):
ТП = ПА+ПБ+ПВ+ПГ+ПД = 3 т. + 6 т. + 1 т. + 5 т. + 5 т. = 20 т.
“ЕКО - ХИДРО - 90” ООД - „Оценка по технически показатели” (ТП) = 20т.
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В 16.00 часа на 27.03.2018г. комисията, прекрати дейността си за деня и
всички документи по процедурата бяха заключени в металната каса в кабинет №418, в
присъствието на всичките й членове.
На 16.04.2018г. в 10.00 часа комисията, в пълен състав продължи своята
работа в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на
Столична община
във връзка с „Националната програма за енергийна
ефективност“ по обособени позиции”.
1.2.ДЗЗД „АЛГАРА” с оферта вх.№РСР17-ТД26-1192/18.08.2017г., допълнена
с вх.№РСР17-ТД26-1192(1)/04.10.2017г.
По показател ПА - А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране:
А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране

5 т.

Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по показател А. Организация за
изпълнение на инвестиционното проектиране, участникът да получи 5 т.
Мотиви за оценката:
Представеното от участника предложение по този показател напълно съответства на
условията и изискванията на възложителя. Изпълнени са всички обстоятелства, отразени
в методиката за оценка. Предложената от участникът концепция и организация осигурява
и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното
проектиране. От предложената организация е видно, че са съобразени всички процедури
по съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Разгледани са потенциално възможните рискове,
настъпването на които би оказало влияние върху изпълнение на инвестиционния проект.
Предвидени са мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.

5 т.

По показател ПБ - Б. Технология за строителство:
Б. Технология за строителство
а

Част „Архитектура”

Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по част
„Архитектура” участникът да получи 4 т.
Мотиви за оценката:
Представеното от участника предложение по част
„Архитектура” напълно съответства на условията и
изискванията на Възложителя. Представено е ясно и подробно
описание на технологията на строителство, като е спазена
технологичната последователност на всички строителни
работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите.
Всички изложени методи са приложими. От описанието е
видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя
и нормативните актове.

15,5 т.
4 т.
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б

Част
„Kонструкции”

в

Част „ВиК”

г

Част „ОВ”

д

Част „Електро”

Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по част
„Kонструкции” участникът да получи 3 т.
Мотиви за оценката:
Представеното от участника предложение по част
„Конструкции” съответства на условията и изискванията на
Възложителя. Представено е ясно и подробно описание на
технологията на строителство, като е спазена технологичната
последователност на всички строителни работи и разбиването
им по дейности. Всички изложени методи са приложими. В
предложението е предвидено да се изпълнява обработка на
фугите при връзка фасадни панели - стоманобетонни стени и
фугите между два фасадни панела, което е препоръчителна, а
не задължителна мярка, съгласно техническия паспорт и
техническия
доклад
от
извършеното
конструктивно
обследване и съответно не е допустима мярка за финансиране
по Програмата.
Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по част „ВиК”
участникът да получи 4 т.
Мотиви за оценката:
Представеното от участника предложение по част „ВиК”
напълно съответства на условията и изискванията на
Възложителя. Представено е ясно и подробно описание на
технологията на строителство, като е спазена технологичната
последователност на всички строителни работи и разбиването
им по дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени
методи са приложими. От описанието е видно, че ще бъдат
спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните
актове.
Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по част „ОВ”
участникът да получи 0,5 т.
Мотиви за оценката:
В представеното от участника предложение по част “ОВ” няма
посочена информация, касаеща по същество технологията на
строителство, технологичната последователност на всички
строителни работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват
на работите по част „ОВ“. Само е описано, че проектантът по
част „ОВ“ ще даде проектно решение за разработване на нова
противодимна инсталация без да е описана технологията на
строителство.
Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по част
„Електро” участникът да получи 4 т.
Мотиви за оценката:
Представеното от участника предложение по част „Електро”
напълно съответства на условията и изискванията на
Възложителя. Представено е ясно и подробно описание на
технологията на строителство, като е спазена технологичната
последователност на всички строителни работи и разбиването
им по дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени
методи са приложими. От описанието е видно, че ще бъдат
спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните
актове.

3 т.

4 т.

0,5 т.

4 т.
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По показател ПВ - В. Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката:
В. Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката

3 т.

Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по показател В. Организация на работа за
изпълнение на предмета на поръчката, участникът да получи 3 т.
Мотиви за оценката:
Посочени са мерки и механизми за организация на работата и разпределението на
ресурсите, в т.ч. по организацията на временно строителство, организация на
строителната площадка, организация на доставките на материали и оборудване,
изпитванията, комуникация между участниците в процеса, обозначаване на ключовия
персонал с неговите отговорности и пълномощия, документи по изпълнението на
строителството, безопасност на работата, мерки за опазване на околната среда, описано е
управлението на работните процеси, като не е представена обосновка как ще бъде
гарантирано постигането на желания краен резултат.

3 т.

По показател ПГ - Г. Съответствие на строителната програма (технология и
организация) за изпълнението на обекта и линейния график:
Г. Съответствие на строителната програма (технология и организация) за
изпълнението на обекта и линейния график

5 т.

Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по показател Г. Съответствие на
строителната програма (технология и организация) за изпълнението на обекта и
линейния график, участникът да получи 5 т.
Мотиви за оценката:
Линейният график с разпределение във времето на човешките ресурси, съобразен с
условията на обекта е в пълно съответствие със строителната програма.

5 т.

По показател ПД - Д. Управление на рисковете:
Д. Управление на рисковете

5 т.

Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по показател Д. Управление на рисковете,
участникът да получи 5 т.
Мотиви за оценката:
В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете.
Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на
влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им
върху изпълнението на договора. Предлагат се конкретни дейности/мерки за
недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни дейности по
отстраняване и управление напоследиците от настъпилия риск.

5 т.

Членовете на комисията единодушно решиха:
Оценка по технически показатели (ТП):
ТП = ПА+ПБ+ПВ+ПГ+ПД = 5 т. + 15,5 т. + 3 т. + 5 т. + 5 т. = 33,5 т.
ДЗЗД „АЛГАРА“ - „Оценка по технически показатели” (ТП) = 33,5 т.
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1.3. ДЗЗД "ЛИДЕР ИНЖЕНЕРИНГ 2016” с оферта вх.№РСР17-ТД26-1197/
18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1197(1)/02.10.2017г.
По показател ПА - А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране:
А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране

5 т.

Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по показател А. Организация за
изпълнение на инвестиционното проектиране, участникът да получи 5 т.
Мотиви за оценката:
Представеното от участника предложение по този показател напълно съответства на
условията и изискванията на възложителя. Изпълнени са всички обстоятелства,
отразени в методиката за оценка. Предложената от участникът концепция и
организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на
изпълнение на инвестиционното проектиране. От предложената организация е
видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните
проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж.
Разгледани са потенциално възможните рискове, настъпването на които би оказало
влияние върху изпълнение на инвестиционния проект. Предвидени са мерки за
минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.

5 т.

По показател ПБ - Б. Технология за строителство:
Б. Технология за строителство

18 т.

а

Част „Архитектура”

4 т.

б

Част
„Kонструкции”

Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по част
„Архитектура” участникът да получи 4 т.
Мотиви за оценката:
Представеното от участника предложение по част
„Архитектура” напълно съответства на условията и
изискванията на Възложителя. Представено е ясно и
подробно описание на технологията на строителство,
като е спазена технологичната последователност на
всички строителни работи и разбиването им по дейности,
вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са
приложими. От описанието е видно, че ще бъдат спазени
всички изисквания на Възложителя и нормативните
актове.
Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по част
„Kонструкции” участникът да получи 4 т.
Мотиви за оценката: Представеното от участника
предложение
по
част
„Конструкции”
напълно
съответства на условията и изискванията на
Възложителя. Представено е ясно и подробно описание
на технологията на строителство, като е спазена
технологичната последователност на всички строителни
работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на
работите. Всички изложени методи са приложими. От
описанието е видно, че ще бъдат спазени всички
изисквания на Възложителя и нормативните актове.

4 т.
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в

Част „ВиК”

г

Част „ОВ”

д

Част „Електро”

Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по част
„ВиК” участникът да получи 4 т.
Мотиви за оценката:
Представеното от участника предложение по част „ВиК”
напълно съответства на условията и изискванията на
Възложителя. Представено е ясно и подробно описание
на технологията на строителство, като е спазена
технологичната последователност на всички строителни
работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на
работите. Всички изложени методи са приложими. От
описанието е видно, че ще бъдат спазени всички
изисквания на Възложителя и нормативните актове.
Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по част
„ОВ” участникът да получи 2 т.
Мотиви за оценката:
Представеното от участника предложение по част „ОВ”
съответства на условията и изискванията на
Възложителя. Не е представено ясно и подробно
описание на технологията на строителство.
Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по част
„Електро” участникът да получи 4 т.
Мотиви за оценката:
Представеното от участника предложение по част
„Електро” напълно съответства на условията и изискванията на Възложителя. Представено е ясно и подробно
описание на технологията на строителство, като е спазена
технологичната последователност на всички строителни
работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на
работите. Всички изложени методи са приложими. От
описанието е видно, че ще бъдат спазени всички
изисквания на Възложителя и нормативните актове.

4 т.

2 т.

4 т.

По показател ПВ - В. Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката:
В. Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката

5 т.

Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по показател В. Организация на
работа за изпълнение на предмета на поръчката, участникът да получи 5 т.
Мотиви за оценката:
Посочени са мерки и механизми за организация на работата и разпределението на
ресурсите, в т.ч. по организацията на временно строителство, организация на
строителната площадка, организация на доставките на материали и оборудване,
изпитванията, комуникация между участниците в процеса, обозначаване на
ключовия персонал с неговите отговорности и пълномощия, документи по
изпълнението на строителството, безопасност на работата, мерки за опазване на
околната среда, описано е управлението на работните процеси, които следва да
гарантират постигането на желания краен резултат, като е представена обосновка,
която детайлно и аргументирано разглежда как посочените мерки и механизми ще
доведат до оптимално реализиране на крайния резултат.

5 т.
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По показател ПГ - Г. Съответствие на строителната програма (технология и
организация) за изпълнението на обекта и линейния график:
Г. Съответствие на строителната програма (технология и организация) за
изпълнението на обекта и линейния график

5 т.

Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по показател Г. Съответствие на
строителната програма (технология и организация) за изпълнението на обекта
и линейния график, участникът да получи 5 т.
Мотиви за оценката:
Линейният график с разпределение във времето на човешките ресурси, съобразен с
условията на обекта е в пълно съответствие със строителната програма.

5 т.

По показател ПД - Д. Управление на рисковете:
Д. Управление на рисковете

5 т.

Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по показател Д. Управление на
рисковете, участникът да получи 5 т.
Мотиви за оценката:
В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете.
Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на
влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им
върху изпълнението на договора. Предлагат се конкретни дейности/мерки за
недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни
дейности по отстраняване и управление напоследиците от настъпилия риск.

5 т.

Членовете на комисията единодушно решиха:
Оценка по технически показатели (ТП):
ТП = ПА+ПБ+ПВ+ПГ+ПД = 5 т. + 18 т. + 5 т. + 5 т. + 5 т. = 38 т.
ДЗЗД “ЛИДЕР ИНЖЕНЕРИНГ 2016”- „Оценка по технически показатели”
(ТП) = 38 т.
В 11.15 часа на 16.04.2018г. комисията, прекрати дейността си за деня и
всички документи по процедурата бяха заключени в металната каса в кабинет №418, в
присъствието на всичките й членове.
На 25.04.2018г. в 10.00 часа комисията, в пълен състав продължи своята
работа в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на
Столична община
във връзка с „Националната програма за енергийна
ефективност“ по обособени позиции”.
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1.6.„БИЛД ДИНАМИК” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1207/ 18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1207(1)/04.10.2017г.
По показател ПА - А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране:
А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране

5 т.

Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по показател А. Организация за
изпълнение на инвестиционното проектиране, участникът да получи 5 т.
Мотиви за оценката:
Предложената от участникът концепция и организация осигурява и удовлетворява
изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране.
От предложената организация е видно, че са съобразени всички процедури по
съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Разгледани са потенциално възможните
рискове, настъпването на които би оказало влияние върху изпълнение на
инвестиционния проект. Предвидени са мерки за минимизиране на риска още на
фаза инвестиционен проект.

5 т.

По показател ПБ - Б. Технология за строителство:
Б. Технология за строителство
а

Част „Архитектура”

б

Част
„Kонструкции”

Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по част
„Архитектура” участникът да получи 4 т.
Мотиви за оценката:
Представеното от участника предложение по част
„Архитектура” напълно съответства на условията и
изискванията на Възложителя. Представено е ясно и
подробно описание на технологията на строителство,
като е спазена технологичната последователност на
всички строителни работи и разбиването им по дейности,
вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са
приложими. От описанието е видно, че ще бъдат спазени
всички изисквания на Възложителя и нормативните
актове.
Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по част
„Kонструкции” участникът да получи 4 т.
Мотиви за оценката:
Представеното от участника предложение по част
„Конструкции” напълно съответства на условията и
изискванията на Възложителя. Представено е ясно и
подробно описание на технологията на строителство,
като е спазена технологичната последователност на
всички строителни работи и разбиването им по дейности,
вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са
приложими. От описанието е видно, че ще бъдат спазени
всички изисквания на Възложителя и нормативните
актове.

14,5 т.
4 т.

4 т.
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в

Част „ВиК”

г

Част „ОВ”

д

Част „Електро”

Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по част
„ВиК” участникът да получи 4 т.
Мотиви за оценката:
Представеното от участника предложение по част „ВиК”
напълно съответства на условията и изискванията на
Възложителя. Представено е ясно и подробно описание
на технологията на строителство, като е спазена
технологичната последователност на всички строителни
работи и разбиването им по дейности, вкл. обхват на
работите. Всички изложени методи са приложими. От
описанието е видно, че ще бъдат спазени всички
изисквания на Възложителя и нормативните актове.
Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по част
„ОВ” участникът да получи 0,5 т.
Мотиви за оценката:
В представеното от участника предложение по част “ОВ”
няма посочена информация, касаеща по същество
технологията
на
строителство,
технологичната
последователност на всички строителни работи и
разбиването им по дейности, вкл. обхват на работите по
част „ОВ“. Не са предвидени мерките за възпрепятстване
проникването на дим и топлина в стълбищата и
асансьорните шахти, които са посочени в техническия
паспорт и/или техническото обследване на сградата.
Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по част
„Електро” участникът да получи 2 т.
Мотиви за оценката:
Представеното от участника предложение по част
„Електро” съответства на условията и изискванията на
Възложителя. Не е представено подробно описание на
технологията на строителство.

4 т.

0,5 т.

2 т.

По показател ПВ - В. Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката:
В. Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката

1 т.

Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по показател В. Организация на
работа за изпълнение на предмета на поръчката, участникът да получи 1 т.
Мотиви за оценката:
Офертата на участника съдържа само общ ангажимент, че е създадена организация
за изпълнение на поръчката качествено и в срок. Не е представено ясно и подробно
описание за: организация на строителната площадка, организация на доставките на
материали и оборудване, изпитванията, комуникация между участниците в процеса,
обозначаване на ключовия персонал с неговите отговорности и пълномощия,
документи по изпълнението на строителството.

1 т.
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По показател ПГ - Г. Съответствие на строителната програма (технология и
организация) за изпълнението на обекта и линейния график:
Г. Съответствие на строителната програма (технология и организация) за
изпълнението на обекта и линейния график

3 т.

Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по показател Г. Съответствие на
строителната програма (технология и организация) за изпълнението на обекта
и линейния график, участникът да получи 3 т.
Мотиви за оценката:
Линейният график с разпределение във времето на човешките ресурси, съобразен с
условията на обекта, но не е в пълно съответствие със строителната програма.

3 т.

По показател ПД - Д. Управление на рисковете:
Д. Управление на рисковете

5 т.

Решение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха по показател Д. Управление на
рисковете, участникът да получи 5 т.
Мотиви за оценката:
В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете.
Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на
влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им
върху изпълнението на договора. Предлагат се конкретни дейности/мерки за
недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни
дейности по отстраняване и управление напоследиците от настъпилия риск.

5 т.

Членовете на комисията единодушно решиха:
Оценка по технически показатели (ТП):
ТП = ПА+ПБ+ПВ+ПГ+ПД = 5 т. + 14,5 т. + 1 т. + 3 т. + 5 т. = 28,5 т.

“БИЛД ДИНАМИК” ЕООД - „Оценка по технически показатели” (ТП) = 28,5т.
В 10.50 часа на 25.04.2018г. комисията, прекрати дейността си за деня и
всички документи по процедурата бяха заключени в металната каса в кабинет №418, в
присъствието на всичките й членове.
На 09.05.2018г. в 10.00 часа комисията, в пълен състав продължи своята
работа в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на
Столична община
във връзка с „Националната програма за енергийна
ефективност“ по обособени позиции”.
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IV. КЛАСИРАНЕ ПО ПОКАЗАТЕЛИ.
За Обособена позиция №1- Инженеринг (проектиране и строителство) за
„Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика”, ж.к.
Банишора, бл.39А:
Комисията класира участниците, както следва:
На I-во място класира:
ДЗЗД "ЛИДЕР ИНЖЕНЕРИНГ 2016” с оферта вх.№РСР17-ТД26-1197/
18.08.2017г., допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1197(1)/02.10.2017г. – 38т.
На II-ро място класира:
ДЗЗД „АЛГАРА” с оферта вх.№РСР17-ТД26-1192/18.08.2017г., допълнена с
вх.№РСР17-ТД26-1192(1)/04.10.2017г. – 33,5т.
На III-то място класира:
„БИЛД ДИНАМИК” ЕООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1207/ 18.08.2017г.,
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1207(1)/04.10.2017г. – 28,5т.
На IV-то място класира:
„ЕКО-ХИДРО-90” ООД с оферта вх.№РСР17-ТД26-1187/
допълнена с вх.№РСР17-ТД26-1187(1)/04.10.2017г. – 20 т.

18.08.2017г.,

Предвид, продължителния период на работа на комисията, свързан с голямото
текучество на персонал комисията констатира, че срока на валидност на офертите е
изтекъл.
Предвид изложеното, комисията, на оснoвание чл. 54, ал.9 и във връзка с
чл.54, ал.13 от ППЗОП
РЕШИ:
1. Определя срок от 5 (пет) работни дни от получаване/публикуване на
настоящия протокол и изрична писмена покана до всеки участник от същата дата,
за представяне на нова Декларация – Образец №3 от утвърдената документация за
участие, с която срока на валидност на офертата се удължава с 120 дни.
2. Допълнително представената декларация да бъде депозирана в указания
срок в деловодството на СО-район “Сердика”, бул. “Княгиня Мария-Луиза” №88,
ет.ІІ, ст.225.
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