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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ”

Д О К Л А Д

на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП

От работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 

изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности, упражняване на 

строителен надзор и инвеститорски контрол по "Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на 

Столична община, район „Оборище“, по обособени позиции:

1. Обособена позиция №1 - Строително-монтажни дейности на многофамилни 

жилищни сгради с административни адреси:

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Анджело Ронкали“

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Сан Стефано” № 15“ 

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Дунав“ № 6“

2. Обособена позиция №2 - Строително-монтажни дейности на 

многофамилни жилищни сгради с административни адреси:

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Марин Дринов“ №

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Проф. Асен 

Златаров“ № 3“

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 38“

3. Обособена позиция №3 - Строително-монтажни дейности на многофамилни 

жилищни сгради с административни адреси:

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Оборище“ бл.123“ 

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Стара планина” 

№ 16, вх. Б“
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-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 

49“

4. Обособена позиция №4 - Строително-монтажни дейности на многофамилни

жилищни сгради с административни адреси:

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Янко Сакъзов“ №

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Шипка“ № 35“

5. Обособена позиция №5 -  Упражняване на строителен надзор по време на

строителството за сгради (по обособена позиция 1), а именно:

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Анджело Ронкали“

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Сан Стефано” №

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Дунав“ № 6“

6. Обособена позиция №6 -  Упражняване на строителен надзор по време на

строителството за сгради (по обособена позиция 2), а именно:

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Марин Дринов“ №

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Проф. Асен 

Златаров“ № 3“

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 38“

7. Обособена позиция №7 -  Упражняване на строителен надзор по време на

строителството за сгради (по обособена позиция 3), а именно:

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Оборище“ бл.123“ 

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Стара планина” № 16,

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 49“

8. Обособена позиция №8 -  Упражняване на строителен надзор по време на

строителството за сгради (по обособена позиция 4), а именно:
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-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Янко Сакъзов“ №

60“

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Шипка“ № 35“

9. Обособена позиция №9 -  Инвеститорски контрол по време на строителството за 

сгради (по обособена позиция 1), а именно:

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Анджело Ронкали“ №

3. “

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Сан Стефано” № 15“ 

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Дунав“ № 6“

10. Обособена позиция №10 -  Инвеститорски контрол по време на строителството 

за сгради (по обособена позиция 2), а именно:

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Марин Дринов“ № 

26“

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Проф. Асен 

Златаров“ № 3“

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 38“

11. Обособена позиция №11 -  Инвеститорски контрол по време на строителството 

за сгради (по обособена позиция 3), а именно:

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Оборище“ бл.123“

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Стара планина” №

16, вх. Б“

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ №

49“

12. Обособена позиция №12 -  Инвеститорски контрол по време на строителството 

за сгради (по обособена позиция 4), а именно:

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Янко Сакъзов“ № 

60“

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Шипка“ № 35“
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Открита с решение № РОБ16-ВК08-1213-[7]/13.10.2016г. на кмета на СО-район 

„Оборище“ , вписана в регистъра на обществените поръчки с уникален номер 

01267-2016-0001, уникален номер на Официалния вестник на Европейския съюз под 

номер 362382 в брой S 201/18.10.2016г.

I. Действия на комисията на публичното заседание по отваряне на получените за 

участие оферти.

На 22 ноември.2016г., в 10:00 часа в заседателната зала на район „Оборище“, бул. 

„Мадрид“ №1, комисия, назначена със Заповед №РОБ16-РД09-231/22.11.2016г. на кмета 

на СО-район „Оборище” в състав:

Председател

1. Михаил Йолов -  финансов контрольор в район „Оборище” - СО; 

и

Членове:

2. Стефан Карагьозов -  главен експерт в отдел „ИИКРКТД“ в район „Оборище” - СО

3. Десислава Милева -  главен юрисконсулт в отдел АИПНОЕПИ в район „Оборище” -

4. Мария Дончева - старши юрисконсулт отдел АИПНОЕПИ в район „Оборище” - СО;

5. Иван Попов -  външен експерт.

Резервни членове:

1 .Райна Карова -  главен експерт в отдел „ИИКРКТД“ в район „Оборище” -  СО;

2.Бояна Габрова - старши юрисконсулт отдел АИПНОЕПИ в район „Оборище” - СО

проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за отваряне на получените оферти за участие 

в процедурата.

На заседанието на комисията вместо Иван Попов -  външен експерт, участие взе 

Райна Карова -  главен експерт в отдел „ИИКРКТД“ в район „Оборище” -  СО.

На заседанието на комисията присъстваха следните упълномощени представители на 

участниците:

Симеон Иванов Мончев -  за участника Обединение „Оборище“ ;

СО

www.so-oborishte.com Страница 4 от 28

http://www.so-oborishte.com


1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67

Калоян Лазаров Лазаров -  за участника „Интерхолд“ ЕООД;

Блага Бранимирова Колева- за участника „Стини“ ООД.

Председателят на комисията обяви на членовете на комисията и на присъстващите 

представители на участниците в процедурата съдържанието на Заповед №РОБ16-РД09- 

231/22.11.2016г. на кмета на СО-район „Оборище”.

От деловодството на район „Оборище“ бяха предадени на председателя на комисията 

по списък постъпилите оферти за участие в процедурата, като за приемането и 

предаването на офертите е съставен протокол по реда на чл. 48, ал.6 от ППЗОП.

До крайния срок за подаване на оферти за участие в процедурата, са постъпили 25 

(двадесет и пет) оферти за участие в откритата процедура, в следния ред:

1. Оферта №1 подадена от „СТиКО-2000“ ООД, ЕИК 130286681, с вх.№ към РОБ16- 

ВК08-1213-[11]/18.11.2016г., в 12:48 ч.;

2. Оферта №2 подадена от ”ЕП консулт” ЕООД, ЕИК 175455625, с вх. № към РОБ16- 

ВК08-1213-[12]/18.11.2016г., в 15:51 ч.;

3. Оферта №3 подадена от „Българо-австрийска консултантска компания” АД, ЕИК 

175129387, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213-[13]/18.11.2016г., в 15:54 ч.;

4. Оферта №4 подадена от „Технострой-инвестконсулт” ЕООД, ЕИК 200907206, с вх.№ 

към РОБ16-ВК08-1213-[ 14]/21.11.2016г., в 11:54 ч.;

5. Оферта №5 подадена от „Д & Д“ ООД, ЕИК 831260776, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213- 

[15J/21.11.2016г., в 12:28 ч.;

6. Оферта №6 подадена от „Ероу“ ООД, ЕИК 130375847, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213- 

[16]/21.11.2016г., в 12:37 ч.;

7. Оферта №7 подадена от „БГ груп“ ООД, ЕИК 121214364, с вх.№ към РОБ16-ВК08- 

1213-[17]/21.11.2016г.,в 12:42 ч.;

8. Оферта №8 подадена от „ЕТА консулт“ ДЗЗД, ЕИК 176778122, с вх.№ към РОБ16- 

ВК08-1213-[18]/21.11.2016г„ в 12:45 ч.;

9. Оферта №9 подадена от обединение „ДВЖ-контрол“, код по БУЛСТАТ 176740940, с 

вх.№ към РОБ16-ВК08-1213-[19]/21.11.2016г., в 12:52 ч. Обединението се състои от 

следните членове: „Ди ви консулт БГ“ ООД, ЕИК 200308719 и „Жок-контрол“ ООД, ЕИК 

130050095, дружеството се представлява от Димитринка Костова Христова.
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10. Оферта №10 подадена от „Богоев консулт“ ЕООД, ЕИК 175387957, с вх.№ към 

РОБ16-ВК08-1213-[20]/21.11.2016г., в 12:53 ч.;

11. Оферта №11 подадена от „Пи Ес Ай“ АД, ЕИК 833175762, с вх.№ към РОБ16-ВК08- 

1213-[21]/21.11.2016г., в 13:17 ч.;

12. Оферта №12 подадена от „Стини“ ООД, ЕИК 175165682, с вх.№ към РОБ16-ВК08- 

1213-[22]/21.11.2016г., в 13:28 ч.;

13. Оферта №13 подадена от „Еко-Хидро-90“ ООД, ЕИК 112580619, с вх.№ към РОБ16- 

ВК08-1213-[23]/21.11.2016г., в 13:41 ч.;

14. Оферта №14 подадена от „Найс билдинг“ ЕООД, ЕК 130576215, с вх.№ към РОБ 16- 

ВК08-1213-[24]/21.11.2016г.,в 14:55 ч.;

15. Оферта №15 подадена от „Електра тим“ ООД, ЕИК 131140275, с вх.№ към РОБ16- 

ВК08-1213-[25]/21.11.2016г„ в 15:32 ч.;

16. Оферта №16 подадена от „Пикси строй“ ООД, ЕИК 131172974, с вх.№ към РОБ 16- 

ВК08-1213-[26]/21.11.2016г., в 15:40 ч.;

17. Оферта №17 подадена от „Ситистрой-92“ ЕООД, ЕИК 12288539, с вх.№ към РОБ 16- 

ВК08-1213-[27]/21.11.2016г„ в 15:44 ч.;

18. Оферта №18 подадена от обединение „Оборище“, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213- 

[28]/21.11.2016г., в 15:46 ч. Обединението се състои от следните членове: „СД Виана“ 

ООД, ЕИК 121196336 и „Асф сървис“ ЕООД, ЕИК 113593021, дружеството се 

представлява от Бойко Емилов Бориславов.

19. Оферта №19 подадена от „Енерджи ефект“ ЕАД, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213- 

[29J/21.11.2016г., в 16:36 ч.;

20. Оферта №20 подадена от „Интерхолд“ ЕООД, ЕИК 202357469, с вх.№ към РОБ16- 

ВК08-1213-[30]/21.11.2016г„ в 16:41 ч.;

21. Оферта №21 подадена от „НСК-София“ ЕООД, ЕИК 831838874, с вх.№ към РОБ16- 

ВК08-1213-[31]/21.11.2016г.,в 16:45 ч.;

22. Оферта №22 подадена от „Алфа пи проджект“ ООД, ЕИК 203911957, с вх.№ към 

РОБ16-ВК08-1213-[32]/21.11.2016г., в 16:47 ч.;

23. Оферта №23 подадена от консорциум „Д4 къмпани“, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213- 

[33]/21.11.2016г., в 16:53 ч.; Обединението се състои от следните членове: „Ф-строй
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груп“ ЕООД, ЕИК 175185044 и „Д4 къмпани“ ЕООД, ЕИК 201259495, дружеството се 

представлява от Добрин Ненчев Цанов.

24. Оферта №24 подадена от „Никмар-София“ ЕООД, ЕИК 203290639, с вх.№ към 

РОБ16-ВК08-1213-[35]/21.11.2016г„ в 17:06 ч.;

25. Оферта №25 подадена от „Електро-соларни системи“ ООД, ЕИК 175387313, с вх.№ 

към РОБ 16-ВК08-1213-[36]/21.11.2016г., в 17:10 ч.;

След обявяване на протокола председателят и членовете на комисията подписаха 

декларация съгласно изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП, във връзки с чл. 51, ал. 8 и 

ал.13 от ППЗОП.

Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в 

Търговския регистър, по ЕИК на участника.

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповести тяхното съдържание. Комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съобразно на изискванията на 

чл. 54, ал.З от ППЗОП. Трима от членовете на комисията и по един от представител на 

участниците “Обединение „Оборище“, „Интерхолд“ ЕООД и „Стини“ ООД, „Ероу“ 

ООД подписаха техническото предложение на участниците: „СТиКО-2000“ ООД, ”ЕП 

консулт” ЕООД, „Българо-австрийска консултантска компания” АД, „ЕТА консулт“ 

ДЗЗД, „Д & Д“ ООД, „Богоев консулт“ ЕООД, „БГ груп“ ООД, обединение ДВЖ- 

контрол“, „Пи Ес Ай“ АД, „Стини“ ООД, „Електра тим“ ООД, „Пикси строй“ ООД, 

„Алфа пи проджект“ ООД и плика с „Предлагани ценови параметри“. За останалите 

оферти на участниците: „Еко-Хидро-90“ ООД, „Найс билдинг“ ЕООД, „Ситистрой-92“ 

ЕООД, обединение „Оборище“, „Интерхолд“ ЕООД, „НСК-София“ ЕООД, консорциум 

„Д4 къмпани“, „Никмар-София“ ЕООД и „Електро-соларни системи“ ООД комисията 

предложи на присъстващите представители на другите участници да подпишат 

техническото предложение, поради отказа им, е подписано само от трима от членовете 

на комисията. Плика с „Предлагани ценови параметри“ беше подписан от един от 

представител на участниците “Обединение „Оборище“, „Интерхолд“ ЕООД и „Стини“ 

ООД, „Ероу“ ООД и от трима от членовете на комисията.
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След извършване на гореописаните действия, в съответствие с разпоредбата на чл.54, 

ал.6 от ППЗОП, приключи публичната част от заседанието на комисията и 

присъстващите представители на участниците в процедурата напуснаха залата.

Комисията продължи работата си в закрито заседание и констатира, че за обособена 

позиция № 7 от предмета на поръчката: „Упражняване на строителен надзор по време 

на строителството за сгради (по обособена позиция 3), както и за обособена позиция 

№ 10 от предмета на поръчката: Инвеститорски контрол по време на строителството 

за сгради (по обособена позиция 2), не е подадена нито една оферта. Комисията 

предложи на основание чл.ИО, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки да бъде 

прекратена процедурата по обособена позиция № 7 от предмета на поръчката: 

„Упражняване на строителен надзор по време на строителството за сгради (по 

обособена позиция 3), както и за обособена позиция № 10 от предмета на поръчката: 

Инвеститорски контрол по време на строителството за сгради (по обособена 

позиция 2.

II. Действия на комисията свързани с разглеждане на представените от 

участниците в процедурата документи за участие и проверка за съответствието им 

с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя.

На закрити заседания, проведени в периода 22.11.2016г. -  до 25.11.2016г. комисията 

продължи своята работа, в присъствието на Иван Попов -  външен експерт, който 

подписа декларация по чл. 103, ал.2 от ППЗОП, след като се запозна с постъпилите 

оферти. В работата на комисията на заседанието проведено на 25.11.2016г. на мястото на 

Мария Дончева - старши юрисконсулт в отдел АИПНОЕПИ, поради ползване на платен 

годишен отпуск по Закона за държавния служител участие взе резервният член - Бояна 

Габрова, старши юрисконсулт в отдел АИПНОЕПИ. Бояна Габрова подписа декларация 

по чл. 103, ал.2 от ППЗОП.

В съответствие и в изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията продължи своята 

работата, с подробно разглеждане на представените документи по чл. 39, ал.2 от 

ППЗОП, като извърши проверка за съответствие с изискванията към личното състояние
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и критериите за подбор, поставени от възложителя и ЗОП. За предложенията на 

участниците за които комисията е констатирала, че съдържат непълноти и 

несъответствия на основания чл. 54, ал. 9 от ППЗОП на участниците беше предоставен 

срок от пет работни дни от получаването на Протокол №1/ 22.11.2016г., в които могат 

да предоставят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация.

Комисията продължи своята работа в закрити заседания, проведени в периода 13.12.2016 

г. -  30.01.2017 г., като разгледа получените в срока допълнителни документи.

Участникът ДЗЗД „ЕТА-Консулт” за обособена позиция № 12 от предмета на 

поръчката „Инвеститорски контрол по време на строителството за сгради (по 

обособена позиция 4)”, не е представил допълнително изисканите от комисията 

информация и документи за отстраняване на несъответствията в документите му за 

лично състояние с изискванията на Възложителя и ЗОП, констатирани и отразени в 

Протокол № 1/22.11.2016г., изпратен на посочения от участника имейл на 02.12.2016 г. 

и получен от участника на същата дата. Крайният срок за представяне на допълнителна 

информация и документи за отстраняване на констатираните от комисията 

несъответствия в документите му за лично състояние с изискванията на Възложителя е 

изтекъл на 10.12.2016 г.

С оглед на така изложеното, комисията предложи на Възложителя на основание чл. 

с чл. 54, ал. 1, т. 5, б. б) от ЗОП да отстрани от по - нататъшно участие в поръчката

участника ДЗЗД „ЕТА-Консулт” за обособена позиция № 12 -  Инвеститорски

контрол по време на строителството за сгради (по обособена позиция 4), а именно:

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район

„Оборище“, ул. „Янко Сакъзов“ № 60“

-  „Сграда с административен адрес гр. София, район

„Оборище“, ул. „Шипка“ № 35“

поради непредставяне на изискващата се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване, посочени в т. III. „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

УЧАСТНИЦИТЕ”.

i_  ....   .
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При прегледа на представените допълнително информация и документи от участниците, 

комисията установи, че всички участници са отстранили констатираните в Протокол №1 

от 22.11.2016г. несъответствия с изискванията за лично състояние и критериите за 

подбор. Участниците отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в 

Обявлението за обществена поръчка и Условията за участие и указанията за подготовка 

на образците, които са част от офертата, с изключения на:

„Стини“ ООД - за участие по обособена позиция №1

В представения нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) са 

констатирани следните несъответствия:

- В част IV „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални

способности“, т. 2) не е деклариран професионален опит по години в упражняване на 

професионалната квалификация /специалност за изискваните години за техническия 

ръководител Димитър Николаев Колев, в съответствие с изрично поставените от 

възложителя в т. 10.3 от документацията за участие в процедурата условия и изисквания,

- В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални

способности“, т. 2) за Иван Стефанов Петков -  посочен за ръководител на екипа (вместо 

посочената в първоначалния ЕЕДОП Стефка Николова Томова) не е деклариран 

подробно професионален опит по години в съответствие с изрично поставените от 

възложителя в т. 10.3 от документацията за участие в процедурата условия и изисквания;

- В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални

способности“, т. 2). за Иван Кирилов Кочев - специалист по „Електротехника“ не е 

деклариран подробно професионален опит по години в съответствие с изрично 

поставените от възложителя в т. 10.3 от документацията за участие в процедурата 

условия и изисквания;

- В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални

способности“, т. 2) за Йорданка Здравкова Ханджиева -  специалист по „ВиК“ не е 

деклариран подробно професионален опит по години в съответствие с изрично 

поставените условия и изисквания от възложителя;
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С оглед на така изложеното, комисията предложи на Възложителя участникът 

„Стини“ ООД за Обособена позиция № 1 - Строително-монтажни дейности на 

многофамилни жилищни сгради с административни адреси:

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул.

„Анджело Ронкали“ № 3.“

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Сан Стефано” №

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Дунав“ № 6“ 

да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б” 

ЗОП, поради неизпълнение на следното условие, посочено от Възложителя в 

документацията на поръчката: т. III. „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ” от 

документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка: непредоставяне на изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване и изпълнението на критериите за подбор, 

посочени от комисията в Протокол №1/22.11.2016г.

Участник „Найс билдинг“ ЕООД - за участие по обособена позиция №2

В представени нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в 

който са констатирани следните несъответствия:

В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, 

т. 2) за Наско Стоянов Иванов -  посочен за „ръководител на екипа“ не е деклариран 

подробно професионален опит по години в съответствие с изрично поставените от 

възложителя в т. 10.3 от документацията за участие в процедурата условия и изисквания; 

В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, 

т. 2) за Валентин Цветков -  посочен за „технически ръководител“ не е деклариран 

подробно професионален опит по години в съответствие с изрично поставените 

изисквания от възложителя;

В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, 

т. 2) за Валентин Тодоров Петров -  посочен за „Специалист по електротехника“ не е 

деклариран подробно професионален опит по години в съответствие с изрично 

поставените условия и изисквания от възложителя;

15“
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В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, 

т. 2) за Илия Костадинов Велинов -  посочен за „Специалист по водоснабдяване и 

канализация“ не е деклариран подробно професионален опит по години в съответствие 

с изрично поставените условия и изисквания от възложителя;

В част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, 

т. 2) за Иван Мицев -  посочен за „Сспециалист по отопление и вентилация“ не е 

деклариран подробно професионален опит по години в съответствие с изрично 

поставените условия и изисквания от възложителя

Представените проекти на автобиографии (неподписани от лицата, сочени за техен 

автор) за посочените експерти не са документи, изхождащи от участника в процедурата, 

поради което не могат да установят обстоятелства, които той следва да декларира в

С оглед на така изложеното, комисията предложи на Възложителя участникът 

„Найс билдинг“ ЕООД по Обособена позиция №2 - Строително-монтажни дейности 

на многофамилни жилищни сгради с административни адреси:

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Марин Дринов“ №

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Проф. Асен 

Златаров“ № 3“

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 38“ 

да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл.54, ал.1, т.5, буква „б” 

ЗОП, поради неизпълнение на следното условие, посочено от Възложителя в 

документацията на поръчката: т. III. „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ” от 

документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка, непредоставяне на изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване и изпълнението на критериите за подбор, 

посочени от комисията в Протокол №1/22.11.2016г.

III. Разглеждане на техническите предложения

При прегледа на представените технически предложения от участниците допуснати до 

този етап на процедурата, комисията установи, че всички отговарят на поставените от

ЕЕДОП.

26“
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възложителя изисквания, същите са в пълно съответствие с техническата спецификация 

и документацията, с изключения на:

Участник „Ситистрой -  92“ ЕООД

Предложението на участникът за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец №1 и 

е разработено в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя. Предложението включва срок за изпълнение на СМР, за всяка сграда от 

обособената позиция, подробно описание на изпълнението на поръчката, описание на 

материалите, които ще се използват в строителството и предложение за гаранционен 

срок за извършените СМР. Линейният календарен план -  график е разработен за всяка 

сграда отделно с начало и край на СМР, без прекъсване на работния процес на обектите. 

В таблицата за материалите към техническото предложение не са посочени и не са 

приложени декларации за съответствие, издадени от акредитирани институции или 

агенции за управление на качеството за следните основни материали:

Каменна вата

Пожароустойчив гипскартон 

Покривни керемиди

Материали и устройства за мълниезащита.

Участникът не е изпълнил цялостно изискванията на Възложителя, отразени в т. 13.1.2, 

буква “б” от документацията на поръчката, като не е удостоверил съответствието на 

всички основни , предвидени за влагане материали със съответните спецификации и 

стандарти.

На основание на тези констатации и чл. 107, т. 1 от ЗОП Комисията предложи на 

възложителя участникът „Ситистрой -  92“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в процедурата.

Участник „Интерхолд“ ЕООД

Предложението на участникът за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец №1 и 

е разработено в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя. Предложението включва срок за изпълнение на СМР, за всяка сграда от 

обособената позиция, подробно описание на изпълнението на поръчката, описание на 

материалите, които ще се използват в строителството и предложение за гаранционен

VVt*
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срок за извършените СМР. Линейният календарен план -  график е разработен за всяка 

сграда отделно с начало и край на СМР, без прекъсване на работния процес на обектите. 

В таблицата за материалите към техническото предложение не са посочени и не са 

приложени декларации за съответствие, издадени от акредитирани институции или 

агенции за управление на качеството за следните основни материали:

Пожароустойчив гипскартон 

Покривни керемиди

Материали и устройства за мълниезащита.

Участникът не е изпълнил цялостно изискванията на Възложителя, отразени в т. 13.1.2, 

буква “б” от документацията на поръчката, като не е удостоверил съответствието на 

всички основни , предвидени за влагане материали със съответните спецификации и 

стандарти.

На основание на тези констатации и чл. 107, т. 1 от ЗОП Комисията предлага участникът 

„Интерхолд“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Участник „БГ груп“ ООД

Предложението на участникът за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец №1 и 

е разработено в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя. Предложението включва срок за изпълнение на СМР, за всяка сграда от 

обособената позиция, подробно описание на изпълнението на поръчката, описание на 

материалите, които ще се използват в строителството и предложение за гаранционен 

срок за извършените СМР. Линейният календарен план -  график е разработен за всяка 

сграда отделно с начало и край на СМР, без прекъсване на работния процес на обектите. 

В таблицата за материалите към техническото предложение не са посочени и не са 

приложени декларации за съответствие, издадени от акредитирани институции или 

агенции за управление на качеството за следните основни материали:

Покривни табакери 

Огнеустойчиви врати 

- Екструдиран полистирол -  XPS 

Пожароукстойчив гипскартон 

Пароизолационно фолио

т т
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- Покривни керемиди

- Топлоизолация за тръбна инсталация за БГВ

Участникът не е изпълнил цялостно изискванията на Възложителя, отразени в т. 13.1.2, 

буква “б” от документацията на поръчката, като не е удостоверил съответствието на 

всички основни , предвидени за влагане материали със съответните спецификации и 

стандарти.

На основание на тези констатации и чл. 107, т. 1 от ЗОП Комисията предлага участникът 

„БГ груп“ ООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Участник „Пи Ес Ай“ АД

Предложението на участникът за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец №1 и 

е разработено в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя. Предложението включва срок за изпълнение на СМР, за всяка сграда от 

обособената позиция, подробно описание на изпълнението на поръчката, описание на 

материалите, които ще се използват в строителството и предложение за гаранционен 

срок за извършените СМР. Линейният календарен план -  график е разработен за всяка 

сграда отделно с начало и край на СМР, без прекъсване на работния процес на обектите. 

В таблицата за материалите към техническото предложение не са посочени и не са 

приложени декларации за съответствие, издадени от акредитирани институции или 

агенции за управление на качеството за следните основни материали:

Покривни табакери 

Огнеустойчиви врати 

Пожароукстойчив гипскартон 

Пароизолационно фолио 

Покривни керемиди

Материали и устройства за мълниезащита 

Топлоизолация за тръбна инсталация за БГВ 

Участникът не е изпълнил цялостно изискванията на Възложителя, отразени в т. 13.1.2, 

буква “б” от документацията на поръчката, като не е удостоверил съответствието на 

всички основни , предвидени за влагане материали със съответните спецификации и 

стандарти.

'щ т  ш х ь 
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На основание на тези констатации и чл. 107, т. 1 от ЗОП Комисията предлага участникът 

„Пи Ес Ай“ АД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Участник „Еко-Хидпо-90“ ООД

Предложението на участникът за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец №1 и 

е разработено в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя. Предложението включва срок за изпълнение на СМР, за всяка сграда от 

обособената позиция, подробно описание на изпълнението на поръчката, описание на 

материалите, които ще се използват в строителството и предложение за гаранционен 

срок за извършените СМР. Линейният календарен план -  график е разработен за всяка 

сграда отделно с начало и край на СМР, без прекъсване на работния процес на обектите. 

В таблицата за материалите към техническото предложение не са посочени и не са 

приложени декларации за съответствие/ДЕП, издадени от акредитирани институции или 

агенции за управление на качеството или същите не доказват експлоатационните 

показатели на материалите, изискващи се от документацията на поръчката, за следните 

основни материали:

Покривни табакери -  вместо за покривни табакери е приложена декларация за 

съответствие на ПВЦ-дограма

Огнеустойчиви врати -  приложеният сертификат се отнася за врати с предел на 

огнеустойчивост 30 мин., което не покрива изискванията на предписаният в 

количествената сметка към документацията предел на огнеустойчивост 90 мин. 

Пароизолационно фолио -  приложената декларация за съответствие е с изтекъл 

срок на валидност през 2010 год.

- Алуминиеви покривни прозорци 

Участникът не е изпълнил цялостно изискванията на Възложителя, отразени в т.13.1.2, 

буква “б” от документацията на поръчката, като не е удостоверил съответствието на 

всички основни , предвидени за влагане материали със съответните спецификации и 

стандарти.

На основание на тези констатации и чл. 107, т. 1 от ЗОП Комисията предлага участникът 

„Еко-Хидро-90“ ООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.
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Участник Обединение „Оборище“

Предложението на участникът за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец №1 и 

е разработено в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя. Предложението включва срок за изпълнение на СМР, за всяка сграда от 

обособената позиция, подробно описание на изпълнението на поръчката, описание на 

материалите, които ще се използват в строителството и предложение за гаранционен 

срок за извършените СМР. Линейният календарен план -  график е разработен за всяка 

сграда отделно с начало и край на СМР, без прекъсване на работния процес на обектите. 

В таблицата за материалите към техническото предложение не са посочени и не са 

приложени декларации за съответствие, издадени от акредитирани институции или 

агенции за управление на качеството за следните основни материали:

Алуминиева дограма 

Покривни табакери

- Силиконова мазилка 

Каменна вата

- Пожароустойчив гипскартон

- Пароизолационно фолио

Материали и съоръжения за мълниезащита

- Топлоизолация за тръбна инсталация за БГВ

Участникът не е изпълнил цялостно изискванията на Възложителя, отразени в т. 13.1.2, 

буква “б” от документацията на поръчката, като не е удостоверил съответствието на 

всички основни , предвидени за влагане материали със съответните спецификации и 

стандарти.

На основание на тези констатации и чл. 107, т. 1 от ЗОП Комисията предлага участникът 

Обединение „Оборище“ да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Участник „Енерджи ефект“ ЕАД

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН ’’ОБОРИЩЕ”
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Предложението на участникът за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец №1 и 

е разработено в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя. Предложението включва срок за изпълнение на СМР, за всяка сграда от 

обособената позиция, подробно описание на изпълнението на поръчката, описание на 

материалите, които ще се използват в строителството и предложение за гаранционен 

срок за извършените СМР. Линейният календарен план -  график е разработен за всяка 

сграда отделно с начало и край на СМР, без прекъсване на работния процес на обектите. 

В таблицата за материалите към техническото предложение не са посочени и не са 

приложени декларации за съответствие, издадени от акредитирани институции или 

агенции за управление на качеството за следните основни материали:

Покривни табакери

- Алуминиеви покривни прозорци

Огнеустойчиви врати

Пожароустойчив гипскартон

Пароизолационно фолио

Покривни керемиди

Топлоизолация за тръбна инсталация за БГВ

Участникът не е изпълнил цялостно изискванията на Възложителя, отразени в т. 13.1.2, 

буква “б” от документацията на поръчката, като не е удостоверил съответствието на 

всички основни , предвидени за влагане материали със съответните спецификации и 

стандарти.

На основание на тези констатации и чл. 107, т. 1 от ЗОП Комисията предлага участникът 

„Енерджи ефект“ ЕАД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Участник „НСК-София“ ЕООД

Предложението на участникът за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец №1 и 

е разработено в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя. Предложението включва срок за изпълнение на СМР, за всяка сграда от

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ”
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обособената позиция, подробно описание на изпълнението на поръчката, описание на 

материалите, които ще се използват в строителството и предложение за гаранционен 

срок за извършените СМР. Линейният календарен план -  график е разработен за всяка 

сграда отделно с начало и край на СМР, без прекъсване на работния процес на обектите. 

В таблицата за материалите към техническото предложение не са посочени и не са 

приложени декларации за съответствие, издадени от акредитирани институции или 

агенции за управление на качеството за следните основни материали:

Покривни табакери

Алуминиеви покривни прозорци

Топлоизолация за тръбна инсталация за БГВ

Участникът не е изпълнил цялостно изискванията на Възложителя, отразени в т. 13.1.2, 

буква “б” от документацията на поръчката, като не е удостоверил съответствието на 

всички основни , предвидени за влагане материали със съответните спецификации и 

стандарти.

На основание на тези констатации и чл. 107, т. 1 от ЗОП Комисията предлага участникът 

„НСК-София“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Участник „Никмар-София“ ЕООД

Предложението на участникът за изпълнение на поръчката е изготвено по Образец № 1 и 

е разработено в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя. Предложението включва срок за изпълнение на СМР, за всяка сграда от 

обособената позиция, подробно описание на изпълнението на поръчката, описание на 

материалите, които ще се използват в строителството и предложение за гаранционен 

срок за извършените СМР. Линейният календарен план -  график е разработен за всяка 

сграда отделно с начало и край на СМР, без прекъсване на работния процес на обектите. 

В таблицата за материалите към техническото предложение не са посочени и не са 

приложени декларации за съответствие, издадени от акредитирани институции или 

агенции за управление на качеството за следните основни материали:

Алуминиева дограма 

Покривни табакери

Д y n  <5 СТОЛИЧНА ОБЩИ НА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"
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Алуминиеви покривни прозорци

Огнеустойчиви врати

Екструдиран полистирол -  XPS

Каменна/минерална вата

Пожароустойчив гипскартон

Пароизолационно фолио

Битумна хидроизолация

Материали и съоръжения за мълниезащита

Покривни керемиди

- Топлоизолация за тръбна инсталация за БГВ

Участникът не е изпълнил цялостно изискванията на Възложителя, отразени в т. 13.1.2, 

буква “б” от документацията на поръчката, като не е удостоверил съответствието на 

всички основни , предвидени за влагане материали със съответните спецификации и 

стандарти.

На основание на тези констатации и чл. 107, т. 1 от ЗОП Комисията предлага участникът 

„Никмар-София“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

В съответствие с изискването на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП на 31.01.2017г. на „Профил на 

купувача“ в обособеното досие на процедурата беше публикувано съобщение, с което е 

обявено, че 03.02.2017г. от 10:00 часа, в заседателната зала на район „Оборище“ ще се 

извърши отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите 

участниците, както следва:

За обособена позиция № 1 от предмета на поръчката „Строително-монтажни 

дейности на многофамилни жилищни сгради е административни адреси:

• „Електро-соларни системи“ ООД
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За обособена позиция № 2 от предмета на поръчката Строително-монтажни 

дейности на многофамилни жилищни сгради с административни адреси:

• Консорциум „Д4 къмпани“

За обособена позиция № 3 от предмета на поръчката Строително-монтажни 

дейности на многофамилни жилищни сгради с административни адреси:

• „Пикси строй“ ООД

За обособена позиция № 4 от предмета на поръчката Строително-монтажни 

дейности на многофамилни жилищни сгради с административни адреси:

• „Д енд Д “ ООД

• „Електра тим“ ООД

За обособена позиция № 5 от предмета на поръчката Упражняване на строителен 

надзор по време на строителството за сгради (по обособена позиция 1)

• „ДВЖ-контрол“ ООД

За обособена позиция № 6 от предмета на поръчката Упражняване на строителен 

надзор по време на строителството за сгради (по обособена позиция 2)

• „СТиКО-2000“ ООД

• „Технострой-инвестконсулт” ЕООД

• „Богоев консулт“ ЕООД

За обособена позиция № 8 от предмета на поръчката Упражняване на строителен 

надзор по време на строителството за сгради (по обособена позиция 4)

• „Ероу“ ООД

За обособена позиция № 9 от предмета на поръчката Инвеститорски контрол по 

време на строителството за сгради (по обособена позиция 1)

• ”ЕП консулт” ЕООД

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ”

www.so-oborishte.com Страница 21 от 28

http://www.so-oborishte.com


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67

За обособена позиция № 11 от предмета на поръчката Инвеститорски контрол по 

време на строителството за сгради (по обособена позиция 3)

• „Алфа пи проджект“ ООД

За обособена позиция № 12 от предмета на поръчката Инвеститорски контрол по 

време на строителството за сгради (по обособена позиция 4)

• „Българо-австрийска консултантска компания” АД

IV. Публично заседание на комисията за отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения.

На 03.02.2017г. в 10:00 часа, в заседателната зала в сградата на районната администрация 

„Оборище“ бул. „Мадрид“ №1, комисията за провеждане на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, назначена със Заповед 

№РОБ 16-РД09-231/22.11.2016г. на кмета на СО-район „Оборище” изменена със Заповед 

№ РОБ 16-РД09-245/15.112.2016г. в състав:

Председател

1. Михаил Йолов -  финансов контрольор в район „Оборище” - СО; 

и

Членове:

2. Стефан Карагьозов -  главен експерт в отдел „ИИКРКТД“ в район „Оборище” - СО

3. Десислава Милева -  главен юрисконсулт в отдел АИПНОЕПИ в район „Оборище” -

4. Мария Дончева - старши юрисконсулт отдел АИПНОЕПИ в район „Оборище” - СО;

5. Иван Попов -  външен експерт

проведе публично заседание за отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от офертите на участниците в процедурата.

На заседанието на комисията вместо Мария Дончева -  старши юрисконсулт отдел 

АИПНОЕПИ, присъства резервния член Бояна Габрова -  старши юрисконсулт отдел 

АИПНОЕПИ.

На заседанието на комисията присъстваха лицата по чл.52, ал.2 от ППЗОП: 

следните упълномощени представители на участниците:

СО
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-Димитър Николаев Колев -  за участника „Стини“ ООД;

-Ивета Валентинова Тонева -  за участника консорциум „Д4 къмпани“;

-Пенко Иванов Пенков -  за участника „Електра тим“

за участника в процедурата „Стико-2000“ ООД - Николай Димитров Колев -в  качеството 

си на управител на дружеството.

Председателят на комисията обяви на присъстващите допуснатите до отварянето на 

пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертите на участниците в 

процедурата.

Комисията пристъпи към отварянето на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от офертите на участниците по реда на тяхното постъпване и обяви 

предложените от тях цени, както следва:

1.Предложената от участника „Електро-соларни системи“ ООД цена за обособена 

позиция № 1 от предмета на поръчката е 494 323,29 лв. без ДДС, с включени 10% 

непредвидени разходи.

2. Предложената от участника Консорциум „Д4 къмпани“ цена за обособена позиция № 

1 от предмета на поръчката е 402 604,22 лв. без ДДС, с включени 10% непредвидени 

разходи.

3.Предложената от участника „Пикси строй“ ООД цена за обособена позиция № 3 от 

предмета на поръчката е 455 072,06 лв. без ДДС, с включени 10% непредвидени разходи.

4.Предложената от участника „Д & Д“ ООД цена за обособена позиция № 4 от предмета 

на поръчката е 483 899,52 лв. без ДДС, с включени 10% непредвидени разходи.

5.Предложената от участника „Електра тим“ ООД цена за обособена позиция № 4 от 

предмета на поръчката е 454 456,13 лв. без ДДС, с включени 10% непредвидени разходи.

6.Предложената от участника обединение „ДВЖ-контрол“ цена за обособена позиция № 

5 от предмета на поръчката е 6 477,00 лв. без ДДС.

7.Предложената от участника „СТиКО-2000“ ООД цена за обособена позиция № 6 от 

предмета на поръчката е 5 078,64 лв. без ДДС.

8.Предложената от участника „Технострой - инвестконсулт” ЕООД цена за обособена 

позиция № 6 от предмета на поръчката е 6 300,00 лв. без ДДС.
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9.Предложената от участника „Богоев консулт“ ЕООД цена за обособена позиция № 6 от 

предмета на поръчката е 6 200,00 лв. без ДДС.

10.Предложената от участника „Ероу“ ООД цена за обособена позиция № 8 от предмета 

на поръчката е 7 300,00 лв. без ДДС.

11.Предложената от участника ”ЕП консулт” ЕООД цена за обособена позиция № 9 от 

предмета на поръчката е 3 415,61 лв. без ДДС.

12.Предложената от участника „Алфа пи проджект“ ООД цена за обособена позиция № 

11 от предмета на поръчката е 3 000,00 лв. без ДДС.

13.Предложената от участника „Българо-австрийска консултантска компания” АД цена 

за обособена позиция № 12 от предмета на поръчката е 3 241,68 лв. без ДДС.

След извършването на гореописаните действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията и присъстващите представители на участниците в процедурата 

напуснаха залата.

Комисията продължи работата си в закрито заседание с преглед на ценовите 

предложение на участниците за съответствие с изискванията на възложителя, като не се 

установи несъответствие с изискуемата форма и нито едно от предложенията не 

надхвърля максималната прогнозна стойност.

Комисията пристъпи към извършване на проверка относно необходимостта от прилагане 

на чл.72, ал.1 от ЗОП.

По отношение на обособени позиции №5, №8, №9 и №11, хипотезата на чл. 72, ал.1 от 

ЗОП е неприложима, доколкото са подадени само по една оферта и не може да се 

формира средна стойност на предложенията на останалите участници.

По отношение на обособени позиции №1, №2, №3, №4 и №12, хипотезата на чл. 72, ал.1 

от ЗОП е неприложима, тъй като не може да се формира средна стойност на 

предложенията на останалите участници.

По отношение на подадената оферта за обособена позиция №6 бе установено, че 

ценовото предложение на участникът представил най-ниско ценово предложение - 

„СТиКО-2000“ ООД, не е с 20 и повече на сто по-благоприятно от средната стойност на
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предложенията на останалите участници по същия показател за оценка и няма нужда да 

бъде изисквана обосновка от участника.

Комисията продължи работата си с оценяване на ценовите предложения на допуснатите 

участници по предварително обявения критерий за възлагане на обществената поръчка 

„икономически най-изгодна оферта“ въз основа на критерии за възлагане „най-ниска 

цена“ и на основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП комисията взе следните решения:

1.Комисията класира допуснатите участници в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строително- 

монтажни дейности, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол 

по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 

жилищни сгради", на територията на Столична община, район „Оборище“, по 

обособени позиции, както следва:

По обособена позиция №1 - Строително-монтажни дейности на многофамилни 

жилищни сгради с административни адреси:

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Анджело Ронкали“

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Сан Стефано” №

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Дунав“ № 6“

Първо място - „Електро-соларни системи“ ООД с ценово предложение - 494 323,29 
лв. без ДДС, с включени 10% непредвидени разходи.

По обособена позиция №2 - Строително-монтажни дейности на многофамилни 

жилищни сгради с административни адреси:

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Марин Дринов“

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Проф. Асен 

Златаров“ № 3“

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ №

Първо място - Консорциум „Д4 къмпани“ с ценово предложение - 402 604,22 лв. без 
ДДС, с включени 10% непредвидени разходи.

15“

№ 26“

38“
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По обособена позиция №3 - Строително-монтажни дейности на многофамилни 

жилищни сгради с административни адреси:

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Оборище“ бл.123“ 

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Стара планина” № 

16, вх. Б“

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 49“ 

Първо място - „Пикси строй“ ООД с ценово предложение -455 072,06 лв. без ДДС, с 

включени 10% непредвидени разходи.

По обособена позиция №4 - Строително-монтажни дейности на многофамилни 

жилищни сгради с административни адреси:

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Янко Сакъзов“ № 

60“

-„Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Шипка“ № 35“ 

Първо място - „Електра тим“ ООД с ценово предложение -454 456,13 лв. без ДДС, с 

включени 10% непредвидени разходи.

Второ място - „Д & Д“ ООД с ценово предложение -483 899,52 лв. без ДДС, с включени 

10% непредвидени разходи.

По обособена позиция №5 -  Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството за сгради (по обособена позиция 1),

Първо място - обединение „ДВЖ-контрол“ с ценово предложение -6 477,00 лв. без 

ДДС.

По обособена позиция №6 -  Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството за сгради (по обособена позиция 2)

Първо място - ,.СТиКО-2000“ ООД с ценово предложение -5 078,64 лв. без ДДС. 

Второ място - „Богоев консулт“ ЕООД с ценово предложение -6 200,00 лв. без ДДС 

Трето място -  „Технострой - инвестконсулт” ЕООД с ценово предложение -6 300,00 

лв. без ДДС.
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По обособена позиция №8 -  Упражняване на строителен надзор по време на 

строителството за сгради (по обособена позиция 4)

Първо място - „Ероу“ ООД е ценово предложение - 7 300,00 лв. без ДДС

По обособена позиция №9 -  Инвеститорски контрол по време на строителството 

за сгради (по обособена позиция 1)

Първо място - ”ЕП консулт” ЕООД с ценово предложение -3 415,61 лв. без ДДС.

По обособена позиция №11 -  Инвеститорски контрол по време на строителството 

за сгради (по обособена позиция 3)

Първо място - „Алфа пи проджект“ ООД с ценово предложение -3 000,00 лв. без ДДС

По обособена позиция № 12 -  Инвеститорски контрол по време на строителството 

за сгради (по обособена позиция 4)

Първо място - „Българо-австрийска консултантска компания” АД с ценово 
предложение -3 241,68 лв. без ДДС.

Въз основа на гореизложените констатации и на основание чл. 109, т.2 от ЗОП и чл.60, 

ал.1, т.9 от ППЗОП, комисията реши:

1.Предлага на кмета на СО-район „Оборище“ да сключи договори с класираните на 

първо място участници, както следва:

по обособена позиция №1 - „Електро-соларни системи“ ООД при условията на 

приетото предложение

по обособена позиция №2 - Консорциум „Д4 къмпани“ 

по обособена позиция №3 - „Никои строй“ ООД 

по обособена позиция №4 - „Електра тим“ ООД 

по обособена позиция №5 - обединение „ДВЖ-контрол“ 

по обособена позиция №6 - „СТиКО-2000“ ООД 

по обособена позиция №8 - „Ероу“ ООД 

по обособена позиция №9 - ”ЕП консулт” ЕООД 

по обособена позиция №11 - „Алфа пи проджект“ ООД

по обособена позиция №12 - „Българо-австрийска консултантска компания” АД
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Комисията състави настоящия доклад на 22.02.2017г.

Настоящия доклад се състави в един екземпляр и се предава заедно с цялата

и членове:

2.Стефан Карагьозс

глав(

3. Десислава Миле

глав<

4. Мария Дончев?

стари 

район „ Оборище

тон „ Оборище ” - СО

I в район „ Оборище ” -  СО

гвропеиски проекти, иновации

5. Иван Попов

?айон „ Оборище ” - СО;

6.Райна Карова

г

7.Бояна Габро)

старши юрисконсулт отбел А п и п и ш Ш  в район „ Оборище ” -  СО;

Приел доклада от работата на комисията, назначена със Заповед №РОБ16-РД09- 

231/22.11.2016г. на кмет£ на СО-район „Оборище” изменена със Заповед № РОБ16- 

РД09-245/15.12.201^гл Б̂ ЕЗ ЗАБЕЛЕЖКИ

ВАСИЛ i

Кмет на С
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