
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН ’’ОБОРИЩЕ”
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П Р О Т О К О Л  №2

От дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране по реда на чл. 54 -  60 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) на получените 
оферти по 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“ № 3.“

-  „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“ № 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“

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“

-  „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“ № 60“

-  „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“ № 3.“

www.so-oborishte.com Страница 1 от 25

http://www.so-oborishte.com


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

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

-  „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“ № 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“

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, вх. Б“

-  „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:

-  „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:
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-  „Сграда с административен адрес 
„Оборище“, ул. „Анджело Ронкали“ № 3

гр.
и

София, район

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

гр. София, район

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

гр. София, район

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:
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-  „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“

На закрити заседания, проведени в периода 13.12.2016 г. -  30.01.2017 г. в сградата 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” -  
СО
4. Мария Дончева - старши юрисконсулт отдел АИПНОЕПИ в район „Оборище” - СО;
5. Иван Попов -  външен експерт

проведе закрити заседания по проверка на допълнително представените на основание чл. 
54, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) 
документи от участниците, изискани с Протокол №1, относно съответствието им с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя 
и установи следното:
Председателят на комисията информира, че в срока по чл. 59, ал. 9 от ППЗОП в 
деловодството на район „Оборище“ са постъпили допълнителни документи в запечатани 
в непрозрачни опаковки, от следните участници:
1. „СТиКО-2000“ ООД, ЕИК 130286681, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213-[45]/08.12.2016г.; 
2 ”ЕП консулт” ЕООД, ЕИК 175455625, с вх. № към РОБ16-ВК08-1213-[37]/05.12.2016г.;
3. „Българо-австрийска консултантска компания” АД, ЕИК 175129387, с вх.№ към 
РОБ16-ВК08-1213-[38]/05.12.2016г.;
4. „Д & Д“ ООД, ЕИК 831260776, с в х . №  Към РОБ16-ВК08-1213-[40]/06.12.2016г.;
5. „БГ груп“ ООД, ЕИК 121214364, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213-[47]/08.12.2016г.;
6. Обединение „ДВЖ-контрол“, код по БУЛСТАТ 176740940, с вх.№ към РОБ16-ВК08- 
1213-[42]/08.12.2016г.;
7. „Пи Ес Ай“ АД, ЕИК 833175762, с вх. № към РОБ16-ВК08-1213-[52]/08.12.2016г.;
8. „Стини“ ООД, ЕИК 175165682, с вх. № към РОБ16-ВК08-1213-[46]/08.12.2016г.;
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9.„Еко-Хидро-90“ ООД, ЕИК 112580619, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213-
[43]/08.12.2016г.;
10.„Найс билдинг“ ЕООД, ЕК 130576215, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213-
[55]/09.12.2016г.;
11 .„Електратим“ ООД, ЕИК 131140275, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213-[53]/09.12.2016г.;
12.„Пикси строй“ ООД, ЕИК 131172974, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213-[56]/09.12.2016г.;
13. „Ситистрой-92“ ЕООД, ЕИК 12288539, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213-
[44]/08.12.2016г.;
14. Обединение „Оборище“, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213-[54]/09.12.2016г.;
15. „Енерджи ефект“ ЕАД, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213-[49]/08.12.2016г.;
16.„Интерхолд“ ЕООД, ЕИК 202357469, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213-[39]/06.12.2016г.;
17.„НСК-София“ ЕООД, ЕИК 831838874, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213-
[57]/09.12.2016г.;
18.„Алфа пи проджект“ ООД, ЕИК 203911957, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213- 
[32J/21.11.2016г.;
19. Консорциум „Д4 къмпани“, с вх.№ към а-[48]/08.12.2016г.;
20. „Никмар - София“ ЕООД, ЕИК 203290639, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213- 
[51]/09.12.2016г.;
21. „Електро-соларни системи“ ООД, ЕИК 175387313, с вх.№ към РОБ16-ВК08-1213- 
[50]/09.12.2016г.;

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 предлага 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”.

11. На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП след изтичане на определения срок до 5 работни 
дни, считано от получаване на Протокол № 1 от участниците, комисията пристъпи към
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разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и 
констатира следното:

НЛ.Участникът „СТиКО-2000“ ООД- за участие по обособена позиция №6 е 
представил:
А). Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), с което са 
отстранени констатираните в Протокол № 1 от 22.11.2016г. несъответствия с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Участникът отговаря 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.
2. Участникът ”ЕП консулт” ЕООД - за участие по обособена позиция №9. е 
представил:
А).Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от ”ЕП консулт” 
ЕООД
Б).Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за експерт 
„Специалист по електротехника“ Антоанета Йорданова Димова,
с което са отстранени констатираните в Протокол № 1 от 22.11.2016г. несъответствия с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Участникът отговаря 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.

3. Участникът „Българо-австрийска консултантска компания” АД - за участие по 
обособена позиция №12 е представил.
A). Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за „Българо- 
австрийска консултантска компания” АД
Б). Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за експерт 
„Ръководител екип“ Татяна Трифонова Стоянова.
B). Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за експерт 
„Специалист по топлотехника“ Петя Енева Запрянова -  Стоева,
с което са отстранени констатираните в Протокол № 1 от 22.11.2016г. несъответствия с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Участникът отговаря 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.

4. Участника „Д & Д“ ООД - за участие по обособена позиция №4 е представил:
А).Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Допълнително е приложен отчет за приходи и разходи на дружеството за 2015г. с подпис 
и печат, гриф „Вярно с оригинала“, с което са отстранени констатираните в Протокол № 
1 от 22.11.2016г. несъответствия с изискванията за лично състояние и критериите за 
подбор. Участникът отговаря 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.

5. Участникът „БГ груп“ ООД - за участие по обособена позиция №4 е представил:
5.1 .Декларация по образец №7 от документацията, в която са посочени всички задължени 
лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП.
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А).Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Допълнително са приложени/представени следните документи:
-Отчет за приходи и разходи на дружеството за 201 Зг. -  подпис и печат, гриф „Вярно с 
оригинала“.
-Отчет за приходи и разходи на дружеството за 2014г. -  подпис и печат, гриф „Вярно с 
оригинала“.
-Отчет за приходи и разходи на дружеството за 2015г. -  подпис и печат, гриф „Вярно с 
оригинала“.
-1 бр. копие на Удостоверение №4370/22.11.2016г. на Николай Георгиев Георгиев за 
участие в обучение на тема: „Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение 
на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 
съществените изисквания по ЗУТ“, със срок на валидност две години - подпис и печат, 
гриф „Вярно с оригинала“.
-1 бр. копие на Удостоверение № 817/17.07.2015г. на инж. Николай Георгиев Георгиев 
за участие в обучение и положен изпит на тема: „Осъществяване контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите 
строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ“, със срок на валидност една 
година от датата на издаването му - подпис и печат, гриф „Вярно с оригинала“, 
-Акредитация на PQM S s.r.o. за България -  акредитирано от SNAS, със срок на 
валидност от 10.10.2016г. -  до 09.10.2017г. - подпис и печат, гриф „Вярно с оригинала“, 
с което са отстранени констатираните в Протокол № 1 от 22.11.2016г. несъответствия с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Участникът отговаря 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.

6. Участникът обединение „ДВЖ-контрол“ - 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 - за 
участие по обособена позиция №5 е представил:
6.1 .Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за ДВЖ-контрол, 
с код по БУЛСТАТ 176740940, с което са отстранени констатираните в Протокол № 1 от 
22.11.2016г. несъответствия с изискванията за лично състояние и критериите за подбор. 
Участникът отговаря 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.

7. Участникът „Пи Ес Ай“ АД - за участие по обособена позиция №4 е представил:
7.1.Декларация по образец №7А от документацията за участие попълнена от всеки от 
членовете на съвета на директорите - 3 бр. в оригинал.
А).Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за „Пи Ес Ай“ 
АД.
Б) Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за експерт 
„Специалист по отопление и вентилация“ - инж. Фиданка Петкова Бозаджиева.
Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за експерт 
„електротехника“ - инж. Радмила Иванова Кременска.
Допълнително са приложени/представени следните документи:
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-Декларация от Фиданка Петкова Бозаджиева „Специалист по отопление и вентилация“ 
за съгласие да участва като трето лице при изпълнение на поръчката.
-Декларация от Радмила Иванова Кременска „Специалист по електротехника“ за 
съгласие да участва като трето лице при изпълнение на поръчката, 
с което са отстранени констатираните в Протокол № 1 от 22.11.2016г. несъответствия с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Участникът отговаря 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.

8. Участникът „Стини“ ООД - за участие по обособена позиция №1 е представил.
8.1. Декларация по образец №7А от документацията за участие попълнена от Иван 
Стефанов Петков - в оригинал.
А).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;
С оглед на така изложеното, комисията предлага 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” № 15“

-  „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
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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.

9. Участникът „Еко-Хидро-90“ ООД - за участие по обособена позиция №4 е 
представил:

9.1. Декларация по образец №7 от документацията за участие коректно попълнена със 
списък на всички задължение лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, посочен 
съдружникът ВЕСЕЛИН Георгиев Делчев - 2 бр. в оригинал.
9.2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който е 
попълнен и подписан в съответствие с изискванията.
Допълнително са приложени/представени следните документи:
-Отчет за приходи и разходи на дружеството за 201 Зг. -  подпис и печат, гриф „Вярно с 
оригинала“.
-Отчет за приходи и разходи на дружеството за 2014г. -  подпис и печат, гриф „Вярно с 
оригинала“.
-Отчет за приходи и разходи на дружеството за 2015г. -  подпис и печат, гриф „Вярно с 
оригинала“.
-Заявление за обявяване на годишни финансови отчети Г2 с посочен вх. номер в 
Търговския регистър
-Извадка от Търговския регистър че към момента ГФО за 2015г. се обработва 
Ж). Представен ЕЕДОП от инж. Пейчо Борисов Куков -  специалист по 
„електротехника“, на граждански договор, с попълнена Част VI: „Заключителни 
положения“ в която е посочено името на възложителя и наименованието на процедурата 
за възлагане на обществена поръчка, до която се отнася.
3). Представен ЕЕДОП от инж. Борислав Кирилов Кузев -  специалист по „ОВ“ на 
граждански договор, с попълнена Част VI: „Заключителни положения“ в която е 
посочено името на възложителя и наименованието на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка, до която се отнася.
С което са отстранени констатираните в Протокол № 1 от 22.11.2016г. несъответствия с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Участникът отговаря 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.

10. Участникът „Найс билдинг“ ЕООД - за участие по обособена позиция №2 е 
представил:
10.1.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
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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;

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 
ЕЕДОП.
С оглед на така изложеното, комисията предлага 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“ № 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“

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.

11. Участникът „Електра тим“ ООД - за участие по обособена позиция №4 е 
представил.
11.1. Декларация по образец №7 от документацията, в която са посочени всички 
задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП.
11.2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който отговаря 
на изискванията на възложителя.
Допълнително са приложени/представени следните документи:
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- Референция с изх. №951/10.09.201 Зг. изд. от директора на Национална професионална 
гимназия по прецизна техника и оптика „М.В. Ломоносов“ -  копие, с гриф „Вярно и 
оригинала“;
- Референция от 01.02.2014г. изд. от Посолството на Франция в Р. България, подписана 
от директора на френския институт в България- копие, с гриф „Вярно и оригинала“;
- Референция с изх. №952/10.09.2013г. изд. от директора на Национална професионална 
гимназия по прецизна техника и оптика „М.В. Ломоносов“ -  копие, с гриф „Вярно и 
оригинала“;
- Удостоверение с изх. №12/16.03.2015г. изд. от управителя на ДЗЗД „Стройлифт“ -  
копие, с гриф „Вярно и оригинала“;
-Удостоверение с изх. №14-00-3/07.01.2015г. изд. от генералния директор на главно 
управление София, - държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ -  копие, с 
гриф „Вярно и оригинала“;
-Удостоверение с изх. №14-00-4/07.01.2015г. изд. от генералния директор на главно 
управление София, - държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ -  копие, с 
гриф „Вярно и оригинала“;
-Референция с изх. №06-18-846/09.12.2015г. изд. от пом. директор на Национална 
музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ -  копие, с гриф „Вярно и оригинала“, 
с което са отстранени констатираните в Протокол № 1 от 22.11.2016г. несъответствия с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Участникът отговаря 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.

12. Участник „Пикси строй“ ООД - за участие по обособена позиция №3 е 
представил:
12.1. Декларация по образец №7А от документацията за участие, коректно попълнена от 
другите двама управители на дружеството.
12.2.Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който отговаря 
на изискванията на възложителя.
Допълнително са приложени/представени следните документи:
- Отчет за приходи и разходи на дружеството за 2015г. -  подпис и печат, гриф „Вярно с 
оригинала“.
- Удостоверение за добро изпълнение с изх. № РВ16-ТД26-2460/2/18.11.2016г. изд. от 
кмета на район „Възраждане“ -  СО;
- Удостоверение за добро изпълнение с изх. № РВ16-ТД26-2460/1/18.11.2016г. изд. от 
кмета на район „Възраждане“ - СО
С което са отстранени констатираните в Протокол № 1 от 22.11.2016г. несъответствия с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Участникът отговаря 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.

13.Участникът „Сптистрой-92“ ЕООД - за участие по обособена позиция №2 е 
представил :
13.1.Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който е 
попълнен в съответствие с изискванията и допълнителни документи,

и .     —'
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с което са отстранени констатираните в Протокол № 1 от 22.11.2016г. несъответствия с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Участникът отговаря 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

14. Участникът обединение „Оборище“ - за участие по обособена позиция №4 е 
представил:
14.1. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от „СД Виана“ 
ООД, който е попълнен и подписан в съответствие с изискванията.
Допълнително са приложени/представени следните документи:
-Отчет за приходи и разходи на дружеството за 2013г. -  подпис и печат, гриф „Вярно с 
оригинала“.

Отчет за приходи и разходи на дружеството за 2014г. -  подпис и печат, гриф 
„Вярно с оригинала“.
Отчет за приходи и разходи на дружеството за 2015г. -  подпис и печат, гриф 
„Вярно с оригинала“.

14. Нов ЕЕДОП от „АСФ сървис“ ЕООД, който е попълнен и подписан в съответствие с 
изискванията.
Допълнително са приложени/представени следните документи:

Отчет за приходи и разходи на дружеството за 2014г. -  подпис и печат, гриф 
„Вярно с оригинала“.
Отчет за приходи и разходи на дружеството за 2015г. -  подпис и печат, гриф 
„Вярно с оригинала“,

с което са отстранени констатираните в Протокол № 1 от 22.11.2016г. несъответствия с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Участникът отговаря 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.

15. Участникът „Енерджи ефект“ ЕАД - за участие по обособена позиция № 4 е 
представил:
15.1. Декларация по образец №7А от документацията за участие, коректно попълнена от 
лицата със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на дружеството 
- 3 бр. в оригинал.
15.2.Декларация по образец №7 от документацията за участие, коректно попълнена със 
списък на всички задължение лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП- 3 бр. в оригинал.
15.3.Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който е 
попълнен и подписан в съответствие с изискванията.
Допълнително е приложен отчет за приходи и разходи на дружеството за 2015г. -  подпис 
и печат, гриф „Вярно с оригинала“.
С което са отстранени констатираните в Протокол № 1 от 22.11.2016г. несъответствия с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Участникът отговаря 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.

16. Участникът „Интерхолд“ ЕООД - за участие по обособена позиция №3 е 
представил.
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16.1. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки ЕЕДОП, който е 
попълнен и подписан в съответствие с изискванията.
Допълнително са приложени/представени следните документи:
- копие на сертификат ISO 9001:2008 с обхват на сертификация: комплексно 
проектиране, включително проучвания, архитектурно и градоустройствено планиране и 
авторски надзор. Всички видове строително-монтажни работи, високо промишлено 
строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и 
съоръжения и др. -  заверено с гриф „Вярно с оригинала“;
- копие на сертификат ISO 14001:2004 с обхват на сертификация: комплексно 
проектиране, включително проучвания, архитектурно и градоустройствено планиране и 
авторски надзор. Всички видове строително-монтажни работи, високо промишлено 
строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и 
съоръжения и др. -  заверено с гриф „Вярно с оригинала“;
С което са отстранени констатираните в Протокол № 1 от 22.11.2016г. несъответствия с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Участникът отговаря 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.

17.Участникът „НСК-София“ ЕООД - за участие по обособена позиция №4 е 
представил:
17.1. Декларация по образец №2 от документацията за участие коректно попълнена от 
управителя на дружеството - 1 бр. в оригинал.
17.2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) който е 
попълнен и подписан в съответствие с изискванията.
Участникът е предоставил писмо, съдържащо разяснения за обстоятелствата, че не е 
публикуван Годишния финансов отчет /Отчетите за приходите и разходите на 
дружеството за 2015г. в Търговския регистър. Към това писмо са представи 
допълнително следните документи: извадка от Търговския регистър, видно че Заявление 
Г2 към 09.12.2016г. е в процес на обработване; данни аз подаденото заявление; платежно 
нареждане за внесена такса за публикуване на ГФО в Търговския регистър; протокол за 
решение на едноличния собственик на капитала на дружеството, за приемане и обявяване 
на ГФО пред Агенцията по вписванията и Отчет за приходи и разходи на дружеството за 
2015г. -  всички документи са с подпис и печат, гриф „Вярно с оригинала“.
С което са отстранени констатираните в Протокол № 1 от 22.11.2016г. несъответствия с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Участникът отговаря 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.

18. Участникът „Алфа Пи проджект“ ООД - за участие по обособена позиция №11 е 
представил:
18.1. Декларация по образец №7А от документацията за участие - попълнена коректно 
съгласно изискванията на възложителя.
18.2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който е 
попълнен и подписан в съответствие с изискванията.
С което са отстранени констатираните в Протокол № 1 от 22.11.2016г. несъответствия с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Участникът отговаря на
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изискванията на Възложителя, посочени в Обявлението за обществена поръчка и 
Условията за участие и указанията за подготовка на образците, които са част от офертата.

19. Участникът консорциум ,,Д4 къмпани“ - за участие по обособена позиция №2 е 
представил:
19.Консорциумно споразумение от 17.11.2016г. с per. № 39640/08.12.2016г. на нотариус 
Румен Димитров, с per. 274 в регистъра на нотариалната камара. Обединението се състои 
от следните членове: „Ф-строй груп“ ЕООД, ЕИК 175185044 и „Д4 къмпани“ ЕООД, 
ЕИК 201259495, консорциума се представлява от Добрин Ненчев Цанов.
19.1. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от консорциум 
„Д4 къмпани“ с коректно попълнени данни.
19.2. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Д4 
къмпани“ ЕООД с коректно попълнени данни.
19.3. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Ф-строй 
груп“ ЕООД с коректно попълнени данни.
19.4 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който е коректно 
попълнен и подписан от Цветан Цеков Петров;
19.5 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който е коректно 
попълнен и подписан от Димитър Иванов Латев;
С което са отстранени констатираните в Протокол № 1 от 22.11.2016г. несъответствия с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Участникът отговаря 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.

20. Участникът „Никмар-София“ ЕООД - за участие по обособена позиция №4 е 
представил:
20.1. Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който е 
попълнен и подписан в съответствие с изискванията.
С което са отстранени констатираните в Протокол № 1 от 22.11.2016г. несъответствия с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Участникът отговаря 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.

21. Участникът „Електро-соларни системи“ ООД - за участие по обособена позиция 
№1 е представил:
21.1. Декларация по образец №7А от документацията за участие, коректно попълнена от 
управителите на дружеството - 2 бр. в оригинал.
21.2.Декларация по образец №7 от документацията за участие, коректно попълнена със 
списък на всички задължение лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, посочен 
съдружникът Илиян Младенов Богданов - 2 бр. в оригинал.
21.3..Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) който е 
попълнен и подписан в съответствие с изискванията.
Допълнително са приложени/представени следните документи:
-Отчет за приходи и разходи на дружеството за 2013 г. -  подпис и печат, гриф „Вярно с 
оригинала“.
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-Отчет за приходи и разходи на дружеството за 2014г. -  подпис и печат, гриф „Вярно с 
оригинала“.
-Отчет за приходи и разходи на дружеството за 2015г. -  подпис и печат, гриф „Вярно с 
оригинала“.
-Декларация по образец №7Б от документацията за участие коректно попълнена от 
управителят на дружеството - 1 бр. в оригинал.
С което са отстранени констатираните в Протокол № 1 от 22.11.2016г. несъответствия с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Участникът отговаря 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.

След извършения подробен преглед на допълнително представените документи 
комисията реши да допусне до разглеждане на техническите предложения на следните 
участници:
За обособена позиция № 1 от предмета на поръчката „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” № 15“

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

• „Електро-соларни системи“ ООД

За обособена позиция № 2 от предмета на поръчката Строително-монтажни 
дейности на многофамилни жилищни сгради с административни адреси:

• „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“

• „Ситистрой-92“ ЕООД
• Консорциум „Д4 къмпани“

За обособена позиция № 3 от предмета на поръчката 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“

• „Пикси строй“ ООД
• „Интерхолд“ ЕООД
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За обособена позиция № 4 от предмета на поръчката 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“

• „Д енд Д“ ООД
• „БГ груп“ ООД
• „Пи Ес Ай“ АД
• „Еко-Хидро-90“ ООД
• „Електра тим“ ООД
• Обединение „Оборище“
• „Енерджи ефект“ ЕАД
• „НСК-София“ ЕООД
• „Никмар-София“ ЕООД

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)

За обособена позиция № 9 от предмета на поръчката Инвеститорски контрол по 
време на строителството за сгради (по обособена позиция 1)

• ”ЕП консулт” ЕООД

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

Комисията предлага на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП възложителят за отстрани от 
участие в процедурата долу изброените участници, поради което техническите им 
предложения няма да бъдат разглеждан на основание чл. 56, ал.1 от ППЗОП :

• „Ероу“ ООД
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„Стини“ ООД с оферта за участие за обособена позиция № 1 от предмета на 
поръчката

• „Найс билдииг“ ЕООД с оферта за участие за обособена позиция № 2 от 
предмета на поръчката

• „ЕТА консулт“ ДЗЗД с оферта за участие за обособена позиция № 12 от
предмета на поръчката

Комисията пристъпи към разглеждане на „Предложение за изпълнение на поръчката“ 
на допуснатите участници по обособени позиции от № 1 до № 4, за съответствието им с 
техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено по Образец №1 - 
за позицията за която се подава Оферта, включващо 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.

След подробно разглеждане на предложенията на допуснатите участници бяха 
направени следните констатации :

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“ № 3.“
-  „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Сан 
Стефано” № 15“
-  „Сграда с административен адрес гр. София, район „Оборище“, ул. „Дунав“ № 6“ 

Участник „Електро-соларни системи“ 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. 
Към техническото предложение са приложени декларации за съответствие, издадени от 
акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи 
съответствието на всички основни , предвидени за влагане материали със съответните 
спецификации и стандарти. Техническото предложение на участникът е в пълно 
съответствие с техническата спецификация и документацията.
Комисията предлага участникът „Електро-соларни системи“ ООД да бъде допуснат до 
оценяване на ценовото му предложение.

По обособена позиция №2 - Строително-монтажни дейности на 
многофамилни жилищни сгради с административни адреси:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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• „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“

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 предлага участникът 
„Ситистрой -  92“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Участник Консорциум „Д4 къмпани“
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. 
Към техническото предложение са приложени декларации за съответствие, издадени от 
акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи 
съответствието на всички основни , предвидени за влагане материали със съответните 
спецификации и стандарти. Техническото предложение на участникът е в пълно 
съответствие с техническата спецификация и документацията.
Комисията предлага участникът Консорциум „Д4 къмпани“ да бъде допуснат до 
оценяване на ценовото му предложение.
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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“

Участник „Пикси строй“ 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. 
Към техническото предложение са приложени декларации за съответствие, издадени от 
акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи 
съответствието на всички основни , предвидени за влагане материали със съответните 
спецификации и стандарти. Техническото предложение на участникът е в пълно 
съответствие с техническата спецификация и документация.
Комисията предлага участникът „Пикси строй“ ООД да бъде допуснат до оценяване 
на ценовото му предложение.

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 
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.
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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“ 

Участник „Д енд Д“ 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. 
Към техническото предложение са приложени декларации за съответствие, издадени от 
акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи 
съответствието на всички основни , предвидени за влагане материали със съответните 
спецификации и стандарти. Техническото предложение на участникът е в пълно 
съответствие с техническата спецификация и документацията.
Комисията предлага участникът „Д енд Д“ ООД да бъде допуснат до оценяване на 
ценовото му предложение.

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 

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
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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.
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-Хидро-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
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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.

Участник „Електра тим“ 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. 
Към техническото предложение са приложени декларации за съответствие, издадени от 
акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи 
съответствието на всички основни , предвидени за влагане материали със съответните 
спецификации и стандарти. Техническото предложение на участникът е в пълно 
съответствие с техническата спецификация и документацията.
Комисията предлага участникът „Електра тим“ ООД да бъде допуснат до оценяване на 
ценовото му предложение.

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

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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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
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
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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

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

- Алуминиеви покривни прозорци 

Огнеустойчиви врати 

Екструдиран полистирол -  XPS

- Каменна/минерална вата 

Пожароустойчив гипскартон 

Пароизолационно фолио 

Битумна хидроизолация

- Материали и съоръжения за мълниезащита
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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 
„Никмар-София“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Комисията взе решение на 03.02.2017 год. в 10.00 часа в заседателната зала на Район 
„Оборище“ да отвори ценовите предложения на допуснатите участници както 
следва:
За обособена позиция № 1 от предмета на поръчката „Строително-монтажни 
дейности на многофамилни жилищни сгради с административни адреси:

• „Електро-соларни системи“ ООД

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:

• „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)

За обособена позиция № 9 от предмета на поръчката Инвеститорски контрол по 
време на строителството за сгради (по обособена позиция 1)

Д  енд Д “ ООД

Ероу“ ООД
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• ”ЕП консулт” ЕООД

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

Протоколът е завършен на 30.01.2017 г. и е съ< жземпляр.

След извършване на гореописаните действия, к i работа на този
етап от процедурата.

Председател: 1. Мих

и членове:
2.Стефан Карагьозов 

главен > )н „ Оборище ” - СО

3. Десислава Милева_ 
главен н район „ Оборище ” -  СО

4. Мария Дончева__
cmavuai ю >шон „ Оборище

5. Иван Попов
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• ”ЕП консулт” ЕООД

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

Протоколът е завършен на 30.01.2017 г. и е съ< екземпляр.

След извършване на гореописаните действия, к i работа на този
етап от процедурата.

Председател: 1. Мих

и членове:
2.Стефан Карагьозов

главен i ?н „ Оборище ” - СО

3. Десислава Милева_
главен н район ,, Оборище ” -  СО

4. Мария Дончева  __
cmavuiu ю >ешон „ Оборище

5. Иван Попов
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