
УТВЪРЖДАВАМ:
КМЕТ НА
РАЙОН „ОБОРИЩЕ”- СО

П Р О Т О К О Л

на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки (ППЗОП)

Днес, 19.09.2016г., от 9:30ч., в сградата на район „Оборище“ - СО , бул. 
„Мадрид“ № 1, се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № РОБ16-РД- 
09-186/19.09.2016 на Кмета на район „Оборище“ - СО, със задача: разглеждане, 
оценяване и класиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка по реда на чл. 
20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, обявена с обява изх. №РОБ16-ТД26-742/02.09.2016 г., с предмет 
„Подмяна на вътрешно -  отоплителна инсталация за обект: 164 ГПИЕ „Мигел Де 
Сервантес“ и 129 ОУ „Антим I“ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Александрова -  гл. експерт в отдел „ИИИКРКТД“ в район 
„Оборище“ -  СО;

ЧЛЕНОВЕ:

1. Бойко Секиранов -  секретар на СУСОПФ;
2. Мария Минчева -  директор на дирекция „Образование“ в Столична община;
3. Инж. Евгени Атанасов -  мл. експерт в дирекция „ЖОСТЕЕ“ в Столична община;
4. Бояна Габрова -  ст. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“, район „Оборище“ -  

СО.

Председателят на комисията представи Списък на участниците, подали оферти за 
участие в обществената поръчка.

Оферта № Входящ № Дата час Наименование на 
участника

1. РОБ16-ТД26-
742/1

17.09.2016г. 12:07:36 „ГЕО -  MAP 03“ 
ЕООД

2. РОБ16-ТД26-
742/2

17.09.2016г. 13:30:25 „ЛЮНИК“ ЕООД

3. РОБ16-ТД26-
742/3

17.09.2016г. 15:56:19 „ЕНЕРГОМОНТАЖ 
ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

4. РОБ16-ТД26-
742/4

17.09.2016г. 16:01:16 „КИКИ-ПП“
ЕООД

5. РОБ-16ТД26-
742/5

17.09.2016г. 16:50:17 „ЕВРОБУЛСТРОИ 
ХОЛДИНГ“ АД



След като установи кои са участниците, в изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всички 
членове на комисията попълниха декларации относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от 
ЗОП и чл. 52 от ППЗОП и пристъпиха към отваряне на подадените документи и 
проверка за съответствие с условията за участие и изискванията, на които следва да 
отговарят.

I. ОТВАРЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
Комисията установи, че офертите са представени в запечатана непрозрачна опаковка, с 
посочени върху тях данни в съответствие с изискванията на възложителя.
В изпълнение на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне на офертите 
по реда на постъпването им, като председателят обяви, документите, съдържащите се в 
тях.
Комисията провери съответствието на допуснатите оферти за наличието на 
изискуемите документи, посочени в Обява с изх. № РОБ16-ТД26-742 и в утвърдената 
документация за обществена поръчка. Във връзка с предстоящото разглеждане, 
комисията извърши справка в Търговския регистър, по ЕИК на участниците, които се 
прилагат към настоящия протокол.
В резултата на извършената проверка комисията констатира:

1. Офертата на „ ГЕО -  MAP 03“ ЕООД съдържа всички изискуеми от 
възложителя документи.

2. Офертата на „Люник“ ЕООД не съдържа всички изискуеми документи:
2.1. Не е представен Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на 
обществената поръчка, изпълнено от участника през последните 3 години от датата на 
подаване на офертата -  съставен съобразно образец № 9 с препоръки;
2.2. Не е представен Списък на техническия и ръководен персонал - Образец №10 и 
съпътстващите ги дипломи и сертификати;
2.3. Не са представени и изискуемите от Възложителя сертификати:

ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентен с обхват 
„строителство”;
- ISO 14001:2004 за внедряване на системи за опазване на околната среда или 
еквивалентен;
2.4. не е представено копие от валидна застрахователна полица „Професионална 
отговорност“
2.5.не е представено заверено копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС за 2016 г.;

3. Офертата на „ЕНЕРГОМНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД не съдържа всички 
изискуеми документи и информация:

3.1. не е представен линеен график за изпълнение на СМР, проект по част БЗ и оценка 
на риска;
3.2. В Декларацията за отсъствие на обстоятелствата по чл.З, 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 /Образец № 17/ е посочено, че дружеството е регистрирано в юрисдикция 
с преференциален данъчен режим, но не е посочено коя е юрисдикцията;
3.3. не е представен сертификат ISO 14001:2004 за внедряване на системи за опазване 
на околната среда или еквивалентен;



3.4. не е представено удостоверение за добро изпълнение -  (Приложение към списък 
строителство);

4. Офертата на „КИКИ-ПП“ ЕООД съдържа всички изискуеми документи.
5. Офертата на „ЕВРОБУЛСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД съдържа всички изискуеми 

документи.

Предвид изложеното комисията допуска до по-нататъшно участие:
1.„ ГЕО -  MAP 03“ ЕООД;
2. „КИКИ-ПП“ ЕООД;
3. „ЕВРОБУЛСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД;

Комисията не допуска до по -  нататъшно участие:
1.„ЛЮНИК“ ЕООД;
2. „ЕНЕРГОМНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД.

II. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

1. В представените към офертите декларации е декларирана липса на обстоятелства по 
чл. 54, ал. 1, т. 1 -  5 и 7 от ЗОП, както и че дружествата -  участници в обществената 
поръчка не са регистрирани и не са свързани с лица регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим.

III. ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:
След като разгледа техническите и ценови предложения, представени от допуснатите 
участници, комисията приложи към тях методика за определяне на комплексната 
оценка, предварително зададена в конкурсната документация, както следва:

оц УЧАСТНИК 1 УЧАСТНИК 4 УЧАСТНИК 5

ИМЕ ГЕО-МАР 03 
ЕООД

КИКИ - п п  
ЕООД

ЕВРОБУЛСТРОЙ 
ХОЛДИНГ АД

оцп

ОЦЕНКА ЦЕНОВО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЦЕНА БЕЗ ДДС И ВКЛ 
10% МАХ = 55 
ТОЧКИ 140 849,39 143 797,97 140 106,95

55 54,71 53,59 55,00

осп
ОЦЕНКА
ПРЕДЛОЖЕН СРОК 
МАХ = 10 ТОЧКИ /45 
ДНИ НЕ ПО-ДЪЛЪГ/

30 30 45

10 10,00 10,00 6,67

отп
ОЦЕНКА
ТЕХНИЧЕСКО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТП=РПИС+ОР 31,00 11,00 33,00



РПИС

РАБОТНА ПРОГРАМА 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО 
МАХ=35 ТОЧКИ
РПИС= ОЗ+ПБЗ 26,00 6,00 28,00

03
ОБЯСНИТЕЛНА 
ЗАПИСКА МАХ=25 
ТОЧКИ 25 5 25

ПБЗ

ПРОЕКТ ПО 
БЕЗОПАСНОСТ И 
ЗДРАВЕ МАХ=5 
ТОЧКИ 1 1 3

ОР ОЦЕНКА НА РИСКА 
МАХ=5 ТОЧКИ 5 5 5

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 
ОЦП+ОСП+ОТП 95,71 74,59 94,67

Въз основа на извършеното разглеждане и оценяване на получените оферти и след като 
взе предвид, че ценовите предложения на допуснатите до оценяване участници 
надвишават финансовия ресурс, който Възложителят може да осигури в съответствие с 
посочената в обявата прогнозна стойност, комисията предлага да бъде прекратено 
възлагане на обществената поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, обявена с обява изх. № 
РОБ16-ТД26-742, с предмет: „Подмяна на вътрешно -  отоплителна инсталация за 
обект: 164 ГПИЕ „Мигел Де Сервантес“ и 129 ОУ „Антим I“.

Подписи:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Алексан, 

ЧЛЕНОВЕ:

1. Бойко Секиранов:
2. Мария Минчева:
3. Инж. Евгени Атан
4. Бояна Габрова:


