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П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 2 
 

по чл.72 от Закона за обществените поръчки 
 

от заседания на комисията назначена със заповед 
№ РД-09-121/20.07.2015г. на кмета на СО-район „Оборище”. 

 
І. Във връзка с Протокол №1 по чл.68, ал.7 във връзка с чл.72 от ЗОП  на  

комисия по чл. 34, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД-09-121/20.07.2015г., за 
разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в открита процедура по 
опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на 
СМР и изпълнение на мерки съгласно Технически паспорт по части Архитектурна, Ел и 
ОвК  в сградата на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски”, ул. 
„Искър” №61, СО-район „Оборище”. В протокол №1, са изискани от участниците да 
представят допълнително, установени липсващи документи в плик №1 по процедура 
открита с Решение №ПО-9200-72/2 от 19.06.2015г. за възлагане на обществената 
поръчка, с което е одобрено обявлението и документацията за участие в обществената 
поръчка. Решението и обявлението са вписани с уникален номер в Регистъра за 
обществените поръчки 01267-2015-0001, дата на публикуване на обявлението в РОП  
19.06.2015г.     
       

На 31.07.2015 год., в 13:30 часа, в изпълнение на чл.68, ал.10 от ЗОП, се събра 
комисия да провери съответствието на документите в плик №1, включително 
допълнително представени от участниците, съобразно изискванията за подбор 
поставени от Възложителя. Комисията заседава в закрито заседание проведено в 
състав:  
 
Председател  
1. Петър Митев - заместник-кмет на СО-район „Оборище”  
Членове: 
2. Мария Дончева - ст. юрисконсулт отдел ПНООСДКС, СО-район „Оборище”, 
заместващ основния член на комисията Й.Тодорова, поради ползване на платен 
годишен отпуск от последния ; 

3. Димитър Вълчев – ст. юрисконсулт отдел ПНООСДКС, СО-район „Оборище”; 
4. инж. Георги Радионов – началник отдел ИИБЕ, СО-район „Оборище”; 

  5. Виктория Песева – началник отдел ФСДЧР, СО-район „Оборище” заместващ 
основния член на комисията Н.Чанева, поради служебна ангажираност на друго 
място, от последния ; 

6. Мария Александрова – гл. експерт отдел ИИБЕ, СО-район „Оборище”;  
7. Албена Никифорова – гл. експерт „Бюджет и ТРЗ”, СО-район „Оборище”;  
8. арх. Боряна Стефанова - главен архитект район „Оборище” 
9. Иван Симеонов – заместник-директор на СМГ; 

 

 
 Стр. 1 от 10 www.so-oborishte.com 

 



СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 

 
1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 11, факс 02 / 944 16 67 

 
Комисията констатира, че съгласно определения в Протокол №1/ от 23.07.2015г. 

срок в деловодството на СО-район „Оборище” са представени допълнителни 
документи, както следва:  
1. за оферта вх.№ ПО-9200-72/5/17.07.15г. - подадена от „Хелитранс строй” АД,  вх.№ 
к.ПО-9200-72/11/30.07.15г. постъпила в 14:05 часа. 
2. за оферта вх.№ ПО-9200-72/6/17.07.2015г.- подадена от „Мегатурс – 1” ЕООД, вх.№ 
к.ПО-9200-72/10/30.07.15г., постъпила в 13:25 часа. 
3. за оферта вх.№ ПО-9200-72/8/17.07.2015г. - подадена от „Радми 90” ООД,  вх.№ 
к.ПО-9200-72/12/31.07.15. 
4. за оферта вх.№ ПО-9200-72/7/17.07.2015г. - подадена от „Ел инста” ЕООД,  вх.№ 
к.ПО-9200-72/9/30.07.15г., постъпила в 13:10 часа. 
 
Допълнителните документи са постъпили в запечатани, непрозрачни пликове, 
надписани, съгласно изискванията на Възложителя.  
 
ІІ.Резултати от работата на комисията: 
 

1.Комисията отвори допълнителните документи на „Хелитранс строй” АД и 
констатира следното:  

1.1. Участникът е приложил 3 броя доказателства за изпълнение на всяко 
строителство, включено в списъка по т.15.1 от документацията за участие в поръчката, 
еднакво или сходно с предмета на поръчката..  

1.2 Участникът е приложил надлежно заверени  от представляващия участника с 
гриф „вярно с оригинала” и подпис декларации за съответствие по т.15.4 от 
документацията. 

1.3. Участникът е приложил документ по т.15.4 от документацията за участие в 
поръчката, доказващ класа на ламинирания паркет. 

1.4. Участникът е представил сертификат за произход и декларация за 
съответствие по т.15.4 от документацията за участие в поръчката, на материал 
полимерна композиция киселино-устойчина и износо-устойчива 

С така представените документи участникът отговаря на поставените от 
Възложителя изисквания за подбор и минималните икономически, финансови и 
технически възможности посочени в раздел ІІІ.2.1), ІІІ.2.2.) и ІІІ.2.3.) от обявлението и 
документацията за участие за настоящата обществената поръчка. 

Комисията констатира, че участникът е представил всички документи 
съгласно документацията за участие и отговаря на законовите изисквания и 
изискванията на Възложителя.  
 

2.Комисията отвори допълнителните документи на „Мегатурс – 1” ЕООД и 
констатира следното :  

2.1. Участникът е посочил в списъка по т.15.2 от документацията за участие в 
поръчката и е представил документи, че разполага със специалист – инженер по част 
ОВК със степен магистър по т.15.2.3 от документацията за участие в поръчката. 

2.2. Участникът е представил декларации за съответствие и сертификати за 
произход за материалите по т.15.4 от документацията за поръчката:  

- ламиниран паркет клас 32 - 8мм; 
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- PVC настилка в нов кабинет клас 34-43; 
- полимерна композиция киселино - устойчива и  износо устойчива; 
- алуминиеви радиатори - окомплектовани; 
- луминисцентни осветителни тела; 
- ключове и контакти.  
С така представените документи участникът отговаря на поставените от 

Възложителя изисквания за подбор и минималните икономически, финансови и 
технически възможности посочени в раздел ІІІ.2.1), ІІІ.2.2.) и ІІІ.2.3.) от обявлението и 
документацията за участие за настоящата обществената поръчка. 

Комисията констатира, че участникът е представил всички документи 
съгласно документацията за участие и отговаря на законовите изисквания и 
изискванията на Възложителя.  

 
3.Комисията отвори допълнителните документи на „Радми 90” ООД и 

констатира следното :  
3.1. Участникът е представил подписан от участника списък на документите в 

офертата по т.18 от документацията за поръчката и на основание чл.56, ал.1, т.14 от 
ЗОП.  

3.2. Участникът е представил по 3 броя доказателства за изпълнение на всяко 
строителство, включено в списъка по т.15.1 от документацията за участие в поръчката, 
еднакво или сходно с предмета на поръчката, с  приложени доказателства. 

3.3. Участникът е представил документи по т.15.4 от документацията за участие 
в поръчката  превод от англииски език  на български език: документите се отнасят за 
производителя Tarkett: Decraration of performance №0019-0025-DoP-2013-07 и 
предшестващите 4 бр.страници относно PVC настилка.  

 
С така представените документи участникът отговаря на поставените от 

Възложителя изисквания за подбор и минималните икономически, финансови и 
технически възможности посочени в раздел ІІІ.2.1), ІІІ.2.2.) и ІІІ.2.3.) от обявлението и 
документацията за участие за настоящата обществената поръчка. 

Комисията констатира, че участникът е представил всички документи 
съгласно документацията за участие и отговаря на законовите изисквания и 
изискванията на Възложителя.  

 
4.Комисията отвори допълнителните документи на „Ел инста” ЕООД и 

констатира следното :  
4.1. Участникът е посочил в списъка по т.15.2 от документацията за участие в 

поръчката и е представил документи, че разполага със специалист – инженер по част 
ОВК със степен магистър по т.15.2.3 от документацията за участие в поръчката. 
            4.2. Участникът „е представил декларации за съответствие и сертификати за 
произход на материалите по т.15.4 от документацията за поръчката:  

- ламиниран паркет клас 32 - 8мм; 
- PVC настилка в нов кабинет клас 34-43; 
- полимерна композиция киселино - устойчива и  износо устойчива; 
- алуминиеви радиатори - окомплектовани; 
- луминисцентни осветителни тела; 
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- ключове и контакти.  
 
С така представените документи участникът отговаря на поставените от 

Възложителя изисквания за подбор и минималните икономически, финансови и 
технически възможности посочени в раздел ІІІ.2.1), ІІІ.2.2.) и ІІІ.2.3.) от обявлението и 
документацията за участие за настоящата обществената поръчка. 

Комисията констатира, че участникът е представил всички документи 
съгласно документацията за участие и отговаря на законовите изисквания и 
изискванията на Възложителя.  

 
На база направените констатации комисията взе следното  
 

РЕШЕНИЕ: 
 

ІІІ. Допуска до разглаждане на документите в плик №2 на участниците: 
- „Хелитранс строй” АД; 
-  „Мегатурс – 1” ЕООД; 
- „Радми 90” ООД; 
- „Ел инста” ЕООД 
Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите в плик №2 на 

участниците и констатира, че участниците са представили всички изискани документи 
в плик №2, съгласно изискванията от документацията за участие. Четиримата  
участници са представили всички изискани документи съгласно документацията и 
отговарят на законовите изисквания и изискванията на Възложителя. 

След като извърши проверка на Плик № 2 на участниците, комисията пристъпи 
към оценка на предложенията на участниците, както следва: 
Участник №1 „ХЕЛИТРАНС СТРОЙ” АД 
1.Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката по 
образец №2; 
2. Участникът е предложил срок за изпълнение срок  - 55 календарни дни    
3. Участникът е предложил гаранционен срок за извършените монтажни работи - 10г.  
 
Оценка на линейния график  
 
На лице е : 
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
-    Подробна  обяснителна записка, съобразена с вида и последователността на СМР. 
- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се 
съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички 
дейности в техническото задание.  
- Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на 
тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени 
всички нормативни изисквания.  
-  Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като 
разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност; 
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- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии 
съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за 
неговото изпълнение 
-  В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и 
подробно са посочени видовете материали които ще се прилагат при СМР 
 
ЛИНЕЕН ГРАФИК  : подробен 
В предложеният линеен график, има следните неточности: 
 Не са приложени мерни единици и количестава за видовете работи, за да 

може да се прецени дали заложеното време е достатъчно за свършване на 
дадена работа 

 Грешни кодове по СЕК което се отразява на заложената норма време, а 
съответно и на времето необходимо за извършване на СМР – например: 

поз.9 с грешен код 18.908 – Демонтаж на чугунени радиатор; 
поз.13 с грешен код 04.949 – Демонтаж на бетонови подпрозоречни 
первази; 
поз.18 с грешен код 13.859 – Боядисване с цветен латекс  - по стени 
двукратно; 
поз.21 с грешен код 11.047 – Оформяне на ръбове с гипс и алуминиев 
профил; 
поз.54 с грешен код 17.849 – Направа, доставка и монтаж на Ал. преграда 
1/3 термопанел и 2/3 остъкляване; и други 

 Грешна технологична последователност на някои видове строително 
монтажни работи: 

Полагането на изравнителната циментова замазка започва едновременно 
с изграбването на сгуробетона и извозването му; 
Доставката и полагането на холкер за PVC настилка се изпълнява след 
полагане на PVC настилка; 
Шлайфането на мозайката в коридори и фоайета се изпълнява преди 
окучване на мазилка по тавани, шпакловка и  полагане на латекс по 
тавани; 
Полагането на кабел СВТ на метални скари е преди доставката и 
полагането на металните скари; 
Измазването на улеи в мазилка приключва преди да са завършили 
монтажите на кабелите; 
 

ПРОВЕЖДАНЕ НА СМР СЛЕД  15.09.2015г 
 Пропуск на участникът, е липсата на предложение за организация на 

работата така, че да се осигури  възможност в  отремонтрани класни  да се 
провеждат учебни занятия.  

 
Оценката на техническо предложение /Б/ на „ХЕЛИТРАНС СТРОЙ” АД  е 5 
точки. 
Оценката на „ХЕЛИТРАНС СТРОЙ” АД по предложение  срок за изпълнение 55 
календарни дни е /В/ е  4,55 точки  
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Оценката на „ХЕЛИТРАНС СТРОЙ” АД по гаранционен срок 10 години /Г/ е  5 
точки. 
 
Участник №2 „МЕГАТУРС-1” ЕООД  
1.Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката по 
образец №2; 
2. Участникът е предложил срок за изпълнение срок  - 55 календарни дни    
3. Участникът е предложил гаранционен срок за извършените монтажни работи - 10г.  
Оценка на линейния график  
 
На лице е:  
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
- Обяснителна записка, съобразена с вида и последователността на СМР. 
-  В обяснителната записка от техническото предложение към офертата  няма  
подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото 
задание.; 
- Липсва обосновка относно предложената последователност на строително 
монтажните работи; 
-  В обяснителната записка от техническото предложение към офертата  не са посочени 
видовете материали които ще се прилагат при СМР 
-  Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като 
разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност; 
- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии 
съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за 
неговото изпълнение 

 
ЛИНЕЕН ГРАФИК  : подробен 

В предложеният линеен график, има следните неточности: 
 Грешни кодове по СЕК което се отразява на заложената норма време, а 

съответно и на времето необходимо за извършване на СМР – например: 
поз.12 с грешен код 20.031 – Направа на предстенна обшивка от 
гипскартон на  конструкция около прозорци за скриване на тръби на 
парно 
поз.41 с грешен код 34.449 – Контактен излаз с проводник СВТ 3x2,5мм2- 
до 10м – на скоби.... 

 
 Грешна технологична последователност на някои видове строително 

монтажни работи: 
Полагането на изравнителната циментова замазка започва преди  
изграбването на сгуробетона и извозването му; 
Полагането на XPS 10см по под започва едновременно с  изграбването на 
сгуробетона и извозването му; 
Доставката и полагането на первази за ламиниран паркет  се извършва 
преди полагането на ламинираният паркет; 
Полагането на кабел СВТ на метални скари е преди доставката и 
полагането на металните скари; 

 
 Стр. 6 от 10 www.so-oborishte.com 

 



СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 

 
1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 11, факс 02 / 944 16 67 

 
Измазването на улеи в мазилка приключва преди да са завършили 
монтажите на кабелите; 
За поз. 45 Няма посочен  времеви период за изпълнение - Полагане на 
перфорирана метална скара поцинкована 100/60мм,   
 

ПРОВЕЖДАНЕ НА СМР СЛЕД  15.09.2015г 
- Участникът, е съобразил необходимостта на учебното заведение от кабинети 

и е предвидил, ремонта на класните стаи  да е съобразен с учебната програма. 
В готовите кабинети, позволяващи осугуряване на отделен достъп и 
съответната безопасност на децата да се провеждат учебни занятия .  

 
Оценката на техническо предложение /Б/  на „МЕГАТУРС-1” ЕООД   е 5 точки . 
Оценката на „МЕГАТУРС-1” ЕООД по  предложение  срок за изпълнение 55 
календарни дни  /В/ е  4,55 точки  
Оценката „МЕГАТУРС-1” ЕООД   по  гаранционен срок 10 години  /Г/ е  5 точки. 

 
Участник №3 „РАДМИ 90” ООД  
1.Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката по 
образец №2; 
2. Участникът е предложил срок за изпълнение срок  - 55 календарни дни    
3. Участникът е предложил гаранционен срок за извършените монтажни работи - 10г.  
Оценка на линейния график  
 
На лице е :  
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
-     Подробна  обяснителна записка, съобразена с вида и последователността на СМР. 
-  В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се 
съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички 
дейности в техническото задание.  
- Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на 
тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени 
всички нормативни изисквания.  
-  Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като 
разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност; 
-  Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии 
съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за 
неговото изпълнение 
-  В обяснителната записка от техническото предложение към офертата  ясно и 
подробно са посочени видовете материали които ще се прилагат при СМР 
 
ЛИНЕЕН ГРАФИК  : подробен  
В предложеният линеен график, има следните неточности: 
 Грешни кодове по СЕК което се отразява на заложената норма време, а 

съответно и на времето необходимо за извършване на СМР – например: 
поз.13 с грешен код 10.901 – Гипсова шпакловка по стени; 
поз.14 с грешен код 10.908 – Финна шпакловка по стени; 

 
 Стр. 7 от 10 www.so-oborishte.com 

 



СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 

 
1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 11, факс 02 / 944 16 67 

 
поз.51 с грешен код 14.022 – Направа, доставка и монтаж на Ал. преграда 
1/3 термопанел и 2/3 остъкляване; и други 

 Грешна технологична последователност на някои видове строително 
монтажни работи: 

Екзекутивната документация е заложено да се предаде на първият ден от   
строително монтажните работи; 
Доставката и монтажа на алуминиевите радиаторите е заложено да се 
изпълни преди грундиране, шпакловка, финна шпакловка и латекс по 
стени; 
Шлайфане и полиране на мозайка по коридори и фоайета свършва преди 
полагане на латекс по тавани  и стени; 
Изгребване и извозване на сгуробетон се изпълнява преди демонтаж на 
дървеното дюшеме; 
Доставката и монтажа на Ал врата се извършва преди да е изпълнена 
алуминиевата преграда с термопанел; 
 

ПРОВЕЖДАНЕ НА СМР СЛЕД  15.09.2015г 
- Участникът, е съобразил необходимостта на учебното заведение от кабинети 

и е предвидил, ремонта на класните стаи  да е съобразен с учебната програма. 
В готовите кабинети, позволяващи осугуряване на отделен достъп и 
съответната безопасност на децата да се провеждат учебни занятия .  

 
Оценката на  техническо предложение /Б/ на „РАДМИ 90” ООД  е 25 точки. 
Оценката на „РАДМИ 90” ООД по предложение срок за изпълнение 55 
календарни дни е /В/ е  4,55 точки  
Оценката на „РАДМИ 90” ООД  по  гаранционен срок 10 години /Г/ е  5 точки. 

 
Участник №4 „ЕЛ ИНСТА” ЕООД 
1.Участникът е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката по 
образец №2; 
2. Участникът е предложил срок за изпълнение срок  - 50 календарни дни    
3. Участникът е предложил гаранционен срок за извършените монтажни работи - 10г.  
Оценка на линейния график 
 
На лице е :  
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
-     Подробна  обяснителна записка, съобразена с вида и последователността на СМР. 
-  В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се 
съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички 
дейности в техническото задание.  
- Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на 
тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени 
всички нормативни изисквания.  
-  Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като 
разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност; 
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-  Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии 
съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за 
неговото изпълнение 
-  В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и 
подробно са посочени видовете материали които ще се прилагат при СМР 
 
ЛИНЕЕН ГРАФИК  : подробен  
Предложеният линеен график е пълен, без неточности по кодове на СЕК  
По позициите за които няма кодове по СЕК са заложени реални норма време по анализ  
 
 
По технологична последователност на видовете СМР няма забележки 

 
ПРОВЕЖДАНЕ НА СМР СЛЕД  15.09.2015г 

- Участникът, е съобразил необходимостта на учебното заведение от кабинети 
и е предвидил, ремонта на класните стаи  да е съобразен с учебната програма. 
В готовите кабинети, позволяващи осугуряване на отделен достъп и 
съответната безопасност на децата да се провеждат учебни занятия .  

 
Оценка на техническото предложение /Б/ на „ЕЛ ИНСТА” ЕООД  е 35 точки.  
Оценката на „ЕЛ ИНСТА” ЕООД по предложения срок за изпълнение 50 
календарни дни е /В/ е  5  точки  
Оценката на „ЕЛ ИНСТА” ЕООД по гаранционен срок 10 години /Г/ е  5 точки. 
 
В таблица -  приложение №1 са посочени оценките на участниците по показателите: 
техническото предложение, срок за изпълнение и гаранционен срок. 
 
На база направените констатации комисията взе следните  

 
РЕШЕНИЯ: 

 
ІV.Допуска до отваряне на плик №3 – „Предлагана цена”  участниците: 

- „Хелитранс строй” АД; 
-  „Мегатурс – 1” ЕООД; 
- „Радми 90” ООД; 
- „Ел инста” ЕООД 

 
V. Отварянето на ценовите оферти да се извърши от 11:00 часа на 03.08.2015г. на бул. 
„Мадрид” №1, ет.2, ст.6, заседателна зала. 
VІ. Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите 
оферти, да бъде публикувано на сайта на СО-район „Оборище”, раздел „Профил на 
купувача”  
 
Приложения: Приложение №1 – таблица. 
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Настоящият протокол се състави на 31.07.2015г.  
 
Предал:                                                                           Приел:  
Председател               Възложител 
Зам.кмет П.Митев  (П)             кмет Й.Фикирлийска (П) 
 
 
Членове: 
 
2.  Мария Дончева ____________________(П)___________________ 
                             ст. юрисконсулт, СО-район „Оборище” 
 
 
3.  Димитър Вълчев _______________(П)___________________ 
             ст. юрисконсулт, СО-район „Оборище” 
 
 
4. инж. Георги Радионов ______________(П)____________________ 
            н-к отдел ИИБЕ, СО- район „Оборище” 
 
 
5. Виктория Песева  _________(П)_____________ 
             н-к отдел ФСДЧР, СО- район „Оборище” 
 
 
6. Мария Александрова  _______________(П)_______________________ 
       гл. експерт отдел ИИБЕ, СО-район „Оборище” 
 
 
7. Албена Никифорова _________________(П)__________________________ 
        гл. експерт „Бюджет и ТРЗ”, СО-район „Оборище” 
 
 
8. арх. Боряна Стефанова ____________(П)___________________ 
                      гл. архитект на СО-район „Оборище” 
 
 
9. Иван Симеонов _________(П)_______________ 
         заместник-директор на СМГ 
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