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УТВЪРДИЛ: 

ВАСИЛ ЦОЛОВ 

Кмет на СО-район „Оборище” 

Подписът е заличен на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД 

ДОКЛАД 

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 на 

участници в процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП – 

Публично състезание, с предмет: „Обновяване и основен ремонт на електрическата инсталация 

и повишаване на енергийната ефективност на сградата на 129 ОУ „Антим I“ и 164 ГПИЕ 

„Мигел де Сервантес“ с адрес ул. „Султан тепе“ № 1,  район "Оборище" – гр. София“ 

На 02.05.2018 г.,  в 11:00 часа в заседателната зала на район „Оборище“, бул. „Мадрид“ 

№1, комисия,  назначена със Заповед РОБ18- РД09-73/02.05.2018 г. на кмета на СО-район 

„Оборище” в състав: 

1. Председател: Десислава Милева – Гл. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ на район 

„Оборище“ – СО 

I. Членове:  

2. Михаил Йолов – Финансов контрольор в район „Оборище“ – СО; 

3. Димитрина Христова – експерт обществени поръчки; 

4. Анна Велкова – Гл. специалист в отдел „ИИИКТКТД“ на район „Оборище“ – СО; 

II. Резервeн член:  

5. Людмила Николова – старши счетоводител отдел ФСДБ на 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 02.04.2018 г. на Профила на купувача са публикувани Решение за откриване на 

процедура № РОБ18-ВК08-864/9/ от 02.04.2018 г., под ID 840428 на Портала на обществени 

поръчки на Агенцията по обществени поръчки  и Обявление за поръчка РОБ18-ВК08-864/10/ от 

02.04.2018 г., под ID 840431 на Портала на обществени поръчки на Агенцията по обществени 

поръчки. 

На заседанието на комисията присъства Петър Йорданов Димитров – упълномощен 

представител на  участника ЕТ „Металик – Иван Михайлов“. 

http://www.so-oborishte.com/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 
 

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

 

 

ISO – 9001:2015  www.so-oborishte.com Страница 2 от 34          
Регистрационен № А-191-QMS15 

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 5 (пет) 

броя оферти за участие в откритата процедура, в следния ред:  

1. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 864[20] от 30.04.2018 г. – „Бг ленд ко“ ООД– получена в 

11:14 ч.  

2. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 864[21] от 30.04.2018 г. – „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД– получена 

в 13:33 ч.  

3. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 864[22] от 30.04.2018 г. – „Стройкомерс“ ЕООД– получена 

в 14:33 ч.  

4. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 864[23] от 30.04.2018 г. – „Камо билд груп“ ООД– получена 

в 14:57 ч. 

5. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 864[24] от 30.04.2018 г. – ЕТ „Металик – Иван Михайлов“– 

получена в 16:04 ч.  

Председателят и членовете на комисията подписаха декларация съгласно изискванията на 

чл.103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП. Представителят на ЕТ „Металик 

– Иван Михайлов“ подписа техническото предложение и ценовото предложени на участника „Бг 

ленд ко“ ООД.  

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.3 от ППЗОП. 

Трима от членовете на комисията подписаха пликовете с „Предлагани ценови параметри“ и 

техническото предложение на участниците. Иван Михайлов отказа да подпише техническото 

предложение и плик 2 на другите участници. 

След извършване на гореописаните действия, в съответствие с разпоредбата на чл.54, ал.6 

от ППЗОП, приключи публичната част от заседанието на комисията.  

Комисията продължи работата си в закрито заседание.  

ІІ. Разглеждане на документите, съдържащи се в офертите на участниците в процедурата 

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

възложителя.   
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Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справки в Търговския 

регистър, по ЕИК на участниците.  

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

работата, като разгледа представените документи  по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

констатира следното: 

Оферта № 1, подадена от „Бг ленд ко“ ООД 

По отношение на представения от участника Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП): 

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

точка 1а): 

-  комисията не приема декларирания обект като идентичен или сходен с предмета и обема 

на обществената поръчка, тъй като е с площ по-малка от изискванията от Възложителя, съгласно 

заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-

ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в точка 6.4.1. от утвърдената документация и посоченият от 

участника възложител по изпълнения договор не е възложител по смисъла на чл. 5 от ЗОП. 

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

точка 2:  

- по отношение на Ръководител на екипа декларираният професионален опит в 

упражняване на професионалната квалификация/специалност не е подробно посочен, съгласно 

заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-

ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

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

точка 2:  

- по отношение на Технически ръководител комисията не приема декларирания опит 

като технически ръководител при изпълнението на минимум 1 /един/ обект, сходен с предмета 

на поръчката, тъй като декларираният обект не е със сходен предмет и обем на обществената 

поръчка, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за 

поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената 

документация. 
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Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности”, 

точка 2:  

- по отношение на Специалист електроинженер декларираният професионален опит в 

упражняване на професионалната квалификация/специалност не е подробно посочен, съгласно 

заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-

ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

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

точка 2:  

-  по отношение на Координатор по здравословни и безопасни условия на труд 

комисията не приема декларирания опит като координатор по здравословни и безопасни условия 

на труд при изпълнението на минимум 1 /един/ обект, сходен с предмета на поръчката, тъй като 

декларираният обект не е със сходен предмет и обем на обществената поръчка, съгласно 

заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-

ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

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

точка критерии за подбор 2:  

- по отношение на Координатор по контрол на качеството комисията не приема 

декларирания опит като координатор по контрол на качеството при изпълнението на минимум 1 

/един/ обект, сходен с предмета на поръчката, тъй като декларираният обект не е със сходен 

предмет и обем на обществената поръчка, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел 

III, точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, точка 

6.4.2. от утвърдената документация. 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП участникът „Бг ленд ко“ ООД може да представи на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или несъответствия. 

Оферта № 2, подадена от „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД 

По отношение на представения от участника Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП): 

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

точка 6:  
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- по отношение на Ръководител на екипа декларираният професионален опит в 

упражняване на професионалната квалификация/специалност не отговаря на изискванията на 

Възложителя, а именно 7 години в упражняване на професионалната си 

квалификация/специалност, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. 

от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. от 

утвърдената документация. 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП участникът „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД може да представи 

на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или несъответствия. 

Оферта № 3, подадена от „Стройкомерс“ ЕООД 

По отношение на представения от участника Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП): 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Участие в престъпна организация“, поле „Тази информация достъпна ли е 

безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Корупция“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от 

база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Измама“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 

данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 

данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Изпиране на пари или финансиране на тероризъм“, поле „Тази информация 

достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Детски труд и други форми на трафик на хора“, поле „Тази информация 

достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 
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Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности”, 

критерии за подбор „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния 

вид“  

- извършените дейности по декларирания сходен обект не са описани, поради което не се 

установява отговаря ли на заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от 

Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в точка 6.4.1. от утвърдената 

документация. 

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

точка критерии за подбор „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще 

извършат строителството“:  

- не е уточнена ролята в екипа на Александра Волева, с оглед на което липсва възможност 

да се прецени отговаря ли лицето на заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. 

от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. от 

утвърдената документация. 

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

точка критерии за подбор „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще 

извършат строителството“:  

- по отношение на Технически ръководител от декларирания професионален опит 

комисията не може да установи изпълнението на изискването за технически ръководител при 

изпълнението на минимум 1 /един/ обект, сходен с предмета на поръчката, съгласно изискванията 

от Възложителя, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от 

Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. от 

утвърдената документация. 

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

точка критерии за подбор „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще 

извършат строителството“ по отношение на Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд:  

- от декларирания професионален опит комисията не може да установи изпълнението на 

изискването за координатор по здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на 

минимум 1 /един/ обект, сходен с предмета на поръчката, съгласно изискванията от Възложителя, 
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съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка 

№ РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

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

точка критерии за подбор „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще 

извършат строителството“ по отношение на Координатор по контрол на качеството:  

- от декларирания професионален опит комисията не може да установи изпълнението на 

изискването за координатор по контрол на качеството при изпълнението на минимум 1 /един/ 

обект, сходен с предмета на поръчката, съгласно изискванията от Възложителя, съгласно 

заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-

ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП участникът  „Стройкомерс“ ЕООД може да представи 

на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или несъответствия. 

Оферта № 4, подадена от „Камо билд груп“ ООД 

По отношение на представения от участника Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП): 

В част ІІ, буква „А“, д), отговорът на въпрос първи не е попълнен коректно. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Участие в престъпна организация“, поле „Тази информация достъпна ли е 

безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Корупция“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от 

база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Измама“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 

данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 

данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 
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В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Изпиране на пари или финансиране на тероризъм“, поле „Тази информация 

достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Детски труд и други форми на трафик на хора“, поле „Тази информация 

достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква Б „Основания, свързани с плащането на 

данъци или социалноосигурителни вноски“, въпрос „Плащане на данъци“, поле „Тази 

информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не 

е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква Б „Основания, свързани с плащането на 

данъци или социалноосигурителни вноски“, въпрос „Плащане на социалноосигурителни 

вноски“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава 

— членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква В „Основания, свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение“, за целия раздел полетата „Тази 

информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не 

са попълнени. 

В Част III: Основания за изключване, буква Г „Специфични национални основания за 

изключване“, въпрос „Специфични национални основания за изключване“, поле „Тази 

информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не 

е попълнена. 

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

точка критерии за подбор „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще 

извършат строителството“ по отношение на Ръководител на екипа:  

-декларираният професионален опит в упражняване на професионалната 

квалификация/специалност не отговаря на изискванията на Възложителя, а именно 7 години в 

упражняване на професионалната си квалификация/специалност, съгласно заложените от 

възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 

02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 
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Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности”, 

точка критерии за подбор „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще 

извършат строителството“ по отношение на Технически ръководител:  

- липсва деклариран опит като технически ръководител при изпълнението на минимум 1 

/един/ обект, сходен с предмета на поръчката, съгласно заложените от възложителя критерии в 

раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел 

II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

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

точка критерии за подбор „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще 

извършат строителството“ по отношение на Специалист електроинженер:  

-липсва деклариран опит в упражняване на професионалната квалификация/специалност, 

съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка 

№ РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената документация. 

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

точка критерии за подбор „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще 

извършат строителството“ по отношение на Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд:  

- липсва точно позоваване на документа, а именно не са посочени номер, дата на 

удостоверението за изпълнение на този вид дейност и деклариран опит като координатор по 

здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на минимум 1 /един/ обект, сходен 

с предмета на поръчката, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. 

от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. от 

утвърдената документация. 

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

точка критерии за подбор „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще 

извършат строителството“ по отношение на Координатор по контрол на качеството труд:  

- липсва точно позоваване на документа, а именно не са посочени номер, дата на 

удостоверението за изпълнение на този вид дейност и деклариран опит като опит като 

координатор по контрол на качеството труд при изпълнението на минимум 1 /един/ обект, сходен 

с предмета на поръчката, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. 
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от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. от 

утвърдената документация. 

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

точка критерии за подбор „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще 

извършат строителството“ по отношение на екип, състоящ се от не по-малко от 5 /пет/ 

технически лица:  

- липсват декларирани удостоверения за работа по електрически инсталации с напрежение 

до 1000 V, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление за 

поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената 

документация. 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП участникът „Камо билд груп“ ООД може да представи 

на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или несъответствия. 

Оферта № 5, подадена от ЕТ „Металик – Иван Михайлов“ 

По отношение на представения от участника Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) от участника: 

В част ІІ, буква „А“, д), отговорът на въпрос първи не е попълнен коректно. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Участие в престъпна организация“, поле „Тази информация достъпна ли е 

безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Корупция“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от 

база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Измама“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 

данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 

данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 
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В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Изпиране на пари или финансиране на тероризъм“, поле „Тази информация 

достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Детски труд и други форми на трафик на хора“, поле „Тази информация 

достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква Б „Основания, свързани с плащането на 

данъци или социалноосигурителни вноски“, въпрос „Плащане на данъци“, поле „Тази 

информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не 

е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква Б „Основания, свързани с плащането на 

данъци или социалноосигурителни вноски“, въпрос „Плащане на социалноосигурителни 

вноски“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава 

— членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква В „Основания, свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение“, за целия раздел полетата „Тази 

информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не 

са попълнени. 

В Част III: Основания за изключване, буква Г „Специфични национални основания за 

изключване“, въпрос „Специфични национални основания за изключване“, поле „Тази 

информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не 

е попълнена. 

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

точка критерии за подбор „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще 

извършат строителството“:  

- не са декларирани ръководен екип и технически лица, които ще участват в изпълнението 

на поръчката, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление 

за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в раздел II, точка 6.4.2. от утвърдената 

документация. 

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

критерии за подбор „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния 
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вид“: липсват доказателства в декларирания като идентичен или сходен с предмета и обема на 

обществената поръчка обект да е изпълнена дейност, включваща при изпълнението си 

задължително изграждане и/или реконструкция на силова и осветителна електрическа 

инсталация, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 1.3. от Обявление 

за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в точка 6.4.1. от утвърдената документация. 

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

критерии за подбор „Технически съоръжения и мерки за гарантиране на качеството“:  

- липсват доказателства участникът да разполага със собствено или наето скеле с обща 

площ от минимум 2 800 кв. м, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 

1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в точка 6.4.3. от 

утвърдената документация. 

В част IV “Критерии за подбор”, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление“:  

- липсват декларирани ISO сертификати, съгласно заложените от възложителя критерии в 

раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в точка 

6.4.4. от утвърдената документация. 

По отношение на представения от участника Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) от подизпълнителя „Пи Ес Пи“ ЕООД: 

В част II „Информация за икономическия оператор“, раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия оператор“ датата на раждане на управителя е попълнена неправилно. 

В част ІІ, буква „А“, д), отговорът на въпрос първи не е попълнен. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Участие в престъпна организация“, поле „Тази информация достъпна ли е 

безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Корупция“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от 

база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Измама“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 

данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 
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В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 

данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Изпиране на пари или финансиране на тероризъм“, поле „Тази информация 

достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Детски труд и други форми на трафик на хора“, поле „Тази информация 

достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква Б „Основания, свързани с плащането на 

данъци или социалноосигурителни вноски“, въпрос „Плащане на данъци“, поле „Тази 

информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не 

е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква Б „Основания, свързани с плащането на 

данъци или социалноосигурителни вноски“, въпрос „Плащане на социалноосигурителни 

вноски“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава 

— членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква В „Основания, свързани с несъстоятелност, 

конфликти на интереси или професионално нарушение“, за целия раздел полетата „Тази 

информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не 

са попълнени. 

В Част III: Основания за изключване, буква Г „Специфични национални основания за 

изключване“, въпрос „Специфични национални основания за изключване“, поле „Тази 

информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не 

е попълнена. 

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП участникът ЕТ „Металик – Иван Михайлов“ може да 

представи на комисията нови ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация, съобразно констатираните по-горе липси, непълноти или 

несъответствия. 
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*Предвид изложените по-горе констатации относно съответствието на участниците 

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

на основание чл.54, ал. 9 от ППЗОП в срок от пет работни дни от получаване на настоящия 

протокол, участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса 

на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са постъпили след крайния 

срок за получаване на офертите за участие. 

Документите следва да се представят в срок от пет работни дни, считано от датата на 

получаване настоящия протокол, в рамките на работното време на деловодството на СО – район 

„Оборище“ -  до 17:00 часа.  

Документите се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която 

се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо;  адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; 

наименованието на поръчката и обособената позиция/и за която/които се подават документите.  

На основание чл.54, ал. 8 от ППЗОП настоящият протокол ще се публикува в профила на 

купувача на  район „Оборище“ – СО, като в същия ден ще се изпрати до всички участници в 

процедурата. 

На 01.06.2018 г.,  в 11:00 часа в заседателната зала на район „Оборище“, бул. „Мадрид“ 

№1, комисия,  назначена със Заповед РОБ18- РД09-73/02.05.2018 г. на кмета на СО-район 

„Оборище” в състав: 

6. Председател: Десислава Милева – Гл. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ на район 

„Оборище“ – СО 

III. Членове:  

7. Михаил Йолов – Финансов контрольор в район „Оборище“ – СО; 

8. Димитрина Христова – експерт обществени поръчки; 

9. Анна Велкова – Гл. специалист в отдел „ИИИКТКТД“ на район „Оборище“ – СО; 

Резервeн член:   

 

10. Людмила Николова – старши счетоводител отдел ФСДБ на район „Оборище“ – СО; 

проведе закрито заседание по проверка на допълнително представените на основание чл. 

54, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) документи от 
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участниците, изискани с Протокол № 1, относно съответствието им с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 Председателят на комисията информира, че в срока по чл. 59, ал. 9 от ППЗОП в 

деловодството на район „Оборище“ са постъпили  допълнителни документи, запечатани в 

непрозрачни опаковки, от участниците:  

6. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 864[27] от 30.05.2018 г. – „Бг ленд ко“ ООД 

7. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 864[26] от 30.05.2018 г. – „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД 

8. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 864[25] от 30.05.2018 г. – „Стройкомерс“ ЕООД  

9. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 864[28] от 30.05.2018 г. – „Камо билд груп“ ООД 

10. Вх № към РОБ17 – ГР94 – 1351-(15) от 28.05.2018 г. – ЕТ „Металик – Иван Михайлов“ 

ІІ. Разглеждане на документите  

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 

разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на участниците 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и констатира следното: 

Оферта № 1, подадена от „Бг ленд ко“ ООД 

Участникът е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП). 

Участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител – „РИС“ ООД , за който е 

представен  Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

В представения нов ЕЕДОП от „Бг ленд ко“ ООД комисията констатира следното: 

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

точка 1а): 

-  не са отстранени забележките по отношение на обекта. В новия ЕЕДОП участникът 

изобщо не е декларирал обект, съгласно заложените от възложителя критерии в раздел III, точка 

1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-864/10/ от 02.04.2018 г. и в точка 6.4.1.  

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

точка 2:  

- отстранени са забележките, отнасящи се за ръководителя на екип 

- в новия ЕЕДОП участникът не е посочил технически ръководител. 
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-  в новия ЕЕДОП участникът не е декларирал Координатор по здравословни и 

безопасни условия на труд. 

- в новия ЕЕДОП участникът не е декларирал Координатор по контрол на качеството. 

Участникът не е изпълнил изискванията на Възложителя и не отговаря на  Критериите за 

подбор, посочени в утвърдената документация.  

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

ленд ко“ ООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. 

Оферта № 2, подадена от „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД 

Участникът е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), с което са отстранени констатираните в Протокол № 1 несъответствия с изискванията 

за лично състояние и критериите за подбор.  

Участникът отговаря на изискванията на Възложителя и отговаря на  Критериите за 

подбор, посочени в утвърдената документация. 

Комисията предлага участникът „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД  да бъде допуснат до оценяване 

на техническото  му предложение. 

Оферта № 3, подадена от „Стройкомерс“ ЕООД 

Участникът е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), с което са отстранени констатираните в Протокол № 1 несъответствия с изискванията 

за лично състояние и критериите за подбор.  

Участникът отговаря на изискванията на Възложителя и отговаря на  Критериите за 

подбор, посочени в утвърдената документация. 

Комисията предлага участникът „Стройкомерс“ ЕООД да бъде допуснат до оценяване на 

техническото  му предложение. 

Оферта № 4, подадена от „Камо билд груп“ ООД 

Участникът е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП). 

По отношение на представения от участника Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП): 

Забележките на комисията в част ІІІ са отстранени от участника. 
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Към част IV “Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности”, 

точка критерии за подбор „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще 

извършат строителството“ от ЕЕДОП по отношение на:  

- Ръководител на екипа не е деклариран опит, а участникът е посочил „съгласно 

приложени копия от документи“, които са представени. 

- Технически ръководител не е деклариран обект, а участникът е посочил „съгласно 

приложени копия от документи“, които са представени. 

- Специалист електроинженер не е деклариран опит, а участникът е посочил „съгласно 

приложени копия от документи“, които са представени. 

-Координатор по здравословни и безопасни условия на труд не е деклариран опит, а 

участникът е посочил „съгласно приложени копия от документи“, които са представени.  

- Координатор по контрол на качеството труд участникът е посочил изискуемата в 

протокол № 1 информация в допълнително представения ЕЕДОП и документи. 

Комисията предлага участникът „Камо билд груп“ ООД да бъде допуснат до оценяване на 

техническото  му предложение. 

Оферта № 5, подадена от ЕТ „Металик – Иван Михайлов“ 

Участникът е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), с което са отстранени констатираните в Протокол № 1 несъответствия с изискванията 

за лично състояние и критериите за подбор.  

Участникът отговаря на изискванията на Възложителя и отговаря на  Критериите за 

подбор, посочени в утвърдената документация. 

Комисията предлага участникът ЕТ „Металик – Иван Михайлов“ да бъде допуснат до 

оценяване на техническото  му предложение. 

 

ІІI. Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с 

изискванията на възложителя за изготвянето им 

 Комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения за изпълнение на 

обществената поръчка на допуснатите участници за съответствието им с техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя, изготвени по Образец № 5, включващи 

организация за изпълнение на поръчката, срок за изпълнение в календарни дни и гаранционен 
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срок. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 

Допуснати до този етап на процедурата са участниците: 

1. 
„Ай Ти Ди Груп“ ЕООД 

2. 
„Стройкомерс“ ЕООД 

3. 
„Камо билд груп“ ООД 

4. „Металик – Иван Михайлов“ 

 

На 06.06. 2018 г. в заседателната зала на район „Оборище“, находяща се в гр. София, бул. 

„Мадрид“ №1, се проведе заседание на Комисията в състав: 

1. Председател: Десислава Милева – Гл. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ на район 

„Оборище“ – СО 

IV. Членове:  

2. Михаил Йолов – Финансов контрольор в район „Оборище“ – СО; 

3. Димитрина Христова – експерт обществени поръчки; 

4. Анна Велкова – Гл. специалист в отдел „ИИИКТКТД“ на район „Оборище“ – СО; 

Резервeн член:   

5. Людмила Николова – старши счетоводител отдел ФСДБ на район „Оборище“ – СО; 

 със задача да извърши преглед и оценка по Показател Т „Техническа оценка” на 

допуснатите до този етап оферти, съгласно обявената методика за определяне на комплексна 

оценка на офертите.  

1. „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД, гр. София, п.к. 1113, ул.“Фр. Ж. Кюри“, бл. 79, вх. А, ет. 3, 

ап. 8. 

Комисията установи, че участникът е представил „Техническо предложение” за 

изпълнение на поръчката съобразно приложените образци и указания в документацията, което 

съдържа: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на участника – Образец № 6; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 2; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – 

Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4; 
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 Декларация за запознаване с условията на строителната площадка – Образец №5; 

 Сертификати/Декларации за съответствие, издадени от акредитирани институции или 

агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите 

материали със съответните спецификации и стандарти; 

 Линеен график за изпълнение на дейностите. 

Комисията констатира, че всички гореописани документи са надлежно оформени и 

подписани от представляващия участника и не са налице обстоятелства, наличието на които е 

основание за предложение за отстраняване, съгласно документацията за участие и чл.107 от ЗОП 

на участника. 

С оглед на гореизложеното комисията допуска до оценка по показателя Т „Техническа оценка” 

офертата на участника „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД, гр. София, п.к. 1113, ул.“Фр. Ж. Кюри“, бл. 79, 

вх. А, ет. 3, ап. 8. 

2. „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, гр. София, п. к. 1619 , ул.„Гербер“, №5 

Комисията установи, че участникът е представил „Техническо предложение” за 

изпълнение на поръчката съобразно приложените образци и указания в документацията, което 

съдържа: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на участника – Образец № 6; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 2; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – 

Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4; 

 Декларация за запознаване с условията на строителната площадка – Образец №5; 

 Сертификати/Декларации за съответствие, издадени от акредитирани институции или 

агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите 

материали със съответните спецификации и стандарти; 

 Линеен график за изпълнение на дейностите. 

Комисията констатира, че всички гореописани документи са надлежно оформени и 

подписани от представляващия участника и не са налице обстоятелства, наличието на които е 

основание за предложение за отстраняване, съгласно документацията за участие и чл.107 от ЗОП 

на участника. 

С оглед на гореизложеното комисията допуска до оценка по показателя Т „Техническа 

оценка” офертата на участника „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, гр. София, п.к. 1619 , ул.„Гербер“, 

№5. 
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3. „КАМО БИЛД ГРУП“ ООД, гр. Варна, п.к. 9000, ул.„Дрин“, №12, ет. 1, ап. 33 

Комисията установи, че участникът е представил „Техническо предложение” за 

изпълнение на поръчката съобразно приложените образци и указания в документацията, което 

съдържа: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на участника – Образец № 6; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 2; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – 

Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4; 

 Декларация за запознаване с условията на строителната площадка – Образец №5, 

неподписана от възложителя или негов представител 

 Сертификати/Декларации за съответствие, издадени от акредитирани институции или 

агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите 

материали със съответните спецификации и стандарти; 

 Линеен график за изпълнение на дейностите. 

В документацията в частта „Огледи на обектите“ възложителят изрично е указал, че „към 

своята оферта всеки участник прилага Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и 

условията на публичното състезание, подписана и от Възложителя“. Предвидени са условия и 

ред за извършване на оглед, с които участникът не се е съобразил. Представената Декларация за 

запознаване с условията на строителната площадка – Образец № 5 е подписана единствено от 

участника, с което не е изпълнил условие, посочено в документацията (не е извършил оглед в 

съответствие с установените от възложителя правила) и представлява основание за отстраняване 

съгласно  част 6.1 от документацията.  

Комисията констатира, че са налице обстоятелства, наличието на които е основание за 

отстраняване, съгласно документацията за участие и чл.107, т. 1, предложение от ЗОП на 

участника.  

Представената декларация образец № 5 е част от техническото предложение на участника. 

Тъй като тя не отговаря на изискванията на възложителя, и офертата не е изготвена в 

съответствие с предварително обявените условия на поръчката. Изложеното представлява 

основание за отстраняване съгласно чл. 107, т. 2 от ЗОП 

С оглед на гореизложеното и на основание чл.107, т. 1 и т. 2 от ЗОП комисията не допуска до 

оценка по показателя Т „Техническа оценка” офертата на участника „КАМО БИЛД ГРУП“ 

ООД, гр. Варна, п.к. 9000, ул.„Дрин“, №12, ет. 1, ап. 33. 
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4. ЕТ „Металик – Иван Михайлов“, гр. Пловдив, п. к. 4003, бул. „Васил Априлов“, 

№149 

Комисията установи, че участникът е представил „Техническо предложение” за 

изпълнение на поръчката съобразно приложените образци и указания в документацията, което 

съдържа: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации 

и изискванията на участника – Образец № 6; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 2; 

 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – 

Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4; 

 Декларация за запознаване с условията на строителната площадка – Образец №5; 

 Сертификати/Декларации за съответствие, издадени от акредитирани институции или 

агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите 

материали със съответните спецификации и стандарти; 

 Линеен график за изпълнение на дейностите. 

Комисията констатира, че всички гореописани документи са надлежно оформени и 

подписани от представляващия участника и не са налице обстоятелства, наличието на които е 

основание за предложение за отстраняване, съгласно документацията за участие и чл.107 от ЗОП 

на участника. 

С оглед на гореизложеното комисията допуска до оценка по показателя Т „Техническа оценка” 

офертата на участника ЕТ„Металик – Иван Михайлов“, гр. Пловдив, п.к. 4003, бул. „Васил 

Априлов“, №149. 

  

IV. Оценка на офертите: 

Съгласно обявения критерий „икономически най-изгодна оферта“, офертите ще бъдат оценени, 

както следва: 

Показател Т – оценка на техническото предложение. 

Т - „Организация на персонала, на който са възложени дейности изпълнението на 

строително-монтажните работи” с максимална оценка от 100 точки; 

Показателят Т представлява експертната оценка на комисията по отношение 

„Организация на персонала, на който са възложени изпълнението на строително-монтажните 

работи”. 

Възложителят е идентифицирал следните дейности, които е необходимо да бъдат 

извършени при реализация на поръчката, като при оценка на офертите по този подпоказател 
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комисията трябва да изследва дали в оценяваната оферта са предвидени всички дейности и по 

какъв начин: 

 Дейност № 1 – подготовка за започване на СМР на обекта; 

 Дейност № 2 – организация на персонала за извършване на СМР /определяне на 

конкретните ангажименти на експертите по отделните части, организация на 

дейностите по контрол на качеството на СМР и влаганите материали/; 

 Дейност № 3 – осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 

 Дейност № 4 – дейности за ограничаване на отрицателното въздействие върху 

околната среда; 

 Дейност № 5 – приключване на строителството и предаване на обекта. 

 

В случай, че в техническото предложение на участника някоя от дейностите не е 

предвидена, офертата следва да се отстрани от участие в процедурата като неотговаряща на 

изискванията на Възложителя. 

 

Критерий за оценка Точки 

Т1 „Организация на персонала, на който са възложени изпълнението 

на строително-монтажните работи ” 

Максимален 

брой точки 

100 

Минимално допустимо качество: 

Участникът е предложил организация на персонала, на който са 

възложени строително-монтажните работи, в която са отразени 

всички предвидени в методиката дейности по изпълнение на 

поръчката. 

В предложението на Участника е налице едно от следните условия: 

- за три и повече от дейностите липсват конкретни мерки, способи 

и методи на организация на работа и резултати, свързани с 

реализирането на съответната дейност; 

- за три и повече от дейностите не е ясна последователността и 

връзката между тях. 

- участникът е предложил ресурси, с които разполага и експерти, 

които ще използва за изпълнение на поръчката, без да е обвързал 

1 точка 
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ролята им с изпълнението на конкретните дейности. 

От направеното предложение не може да се изведе обосновано 

заключение за степента на качеството, по отношение на бъдещото 

изпълнение, макар че в него са включени всички предвидени от 

Възложителя дейности. 

Допустимо качество: 

Участникът е предложил организация на персонала, на който са 

възложени строително-монтажните работи, в която са отразени 

всички предвидени в методиката дейности по изпълнение на 

поръчката. 

В предложението на Участника е налице едно от следните условия: 

- за две от дейностите липсват конкретни мерки, способи и 

методи на организация на работа и резултати, свързани с 

реализирането на съответната дейност; 

- за две от дейностите не е ясна последователността и връзката 

между тях. 

От направеното предложение може да се изведе обосновано 

предположение за качествено изпълнение на всички предвидени от 

Възложителя дейности. 

25 точки 

Добро качество: 

Участникът е предложил организация на персонала, на който са 

възложени строително-монтажните работи, в която са отразени 

всички предвидени в методиката дейности по изпълнение на 

поръчката. 

В предложението на Участника е налице едно от следните условия: 

- за една от дейностите липсват конкретни мерки, способи и 

методи на организация на работа и резултати, свързани с 

реализирането на съответната дейност; 

- за една от дейностите не е ясна последователността и връзката 

между тях. 

От направеното предложение може да се изведе обосновано 

заключение за степента на добро качество при изпълнение на всички 

предвидени от Възложителя дейности. 

50 точки 
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Много добро качество: 

Участникът е предложил организация на персонала, на който са 

възложени строително-монтажните работи, в която са отразени 

всички предвидени в методиката дейности по изпълнение на 

поръчката. 

В предложението на Участника е налице едно от следните условия: 

- за част от някоя от дейностите липсват конкретни мерки, 

способи и методи на организация на работа и резултати, 

свързани с реализирането на съответната част от дейността; 

- за част от някоя от дейностите не е ясна последователността и 

връзката между тях. 

От направеното предложение може да се изведе обосновано 

заключение за степента на много добро качество на организация за 

изпълнение, способстващо за постигане целите и резултатите на 

предмета на поръчката, като в него са включени всички предвидени от 

Възложителя дейности. 

75 точки 

Отлично качество: 

Участникът е предложил организация на персонала, на който са 

възложени строително-монтажните работи, в която са отразени 

всички предвидени в методиката дейности по изпълнение на 

поръчката. 

Предвидената организация на изпълнение от участника е в 

съответствие с обема и естеството на дейностите, съобразена е с 

техническата спецификация, действащото законодателство, 

съществуващите технически изисквания и стандарти и с предмета на 

поръчката. 

Дейностите, които ще бъдат извършени от персонала при изпълнение 

на предмета на обществената поръчка, са анализирани, като 

конкретните мерки, способи и методи на работа, които ще бъдат 

изпълнени за всяка дейност са обвързани с организацията и постигат 

целените резултати, свързани с реализирането на съответната дейност 

и създават гаранции за качествено изпълнение на дейностите предмет 

на поръчката. 

В предложението си, Участникът е представил план за качество при 

изпълнение на строителството, описан е процеса на достъп от страна 

Възложителя по време на строителството, представени са принципи 

100 точки 
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при управление на договора за постигане на целевите резултати, 

описани са дейностите за вътрешен контрол, за осигуряване на 

качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката. 

От направеното предложение може да се изведе обосновано 

заключение за степента на отлично качество на организация за 

изпълнение, способстващо за постигане на целите и резултатите на 

предмета на поръчката, като в него са включени всички предвидени от 

Възложителя дейности.  

Забележки: 

„Обосновано заключение“ е налице когато съдържащата се в предложението за изпълнение 

на поръчката информация еднозначно и недвусмислено предполага направения въз основа на нея 

извод. 

„Обосновано предположение“ е налице когато съдържащата се в предложението за 

изпълнение на поръчката информация подкрепя направения въз основа на нея извод, но не го налага 

еднозначно и недвусмислено. 

1. „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД, гр. София, п.к. 1113, ул.“Фр. Ж. Кюри“, бл. 79, вх. А, ет. 3, 

ап. 8. 

Предложението на участника за изпълнение на поръчката е в съответствие с изискванията 

посочени в раздел 8, т.8.2 от документацията за участие в процедурата, тъй като съдържа: 

подготовка за започване на СМР на обекта; организация на персонала за извършване на СМР 

/определяне на конкретните ангажименти на експертите по отделните части, организация на 

дейностите по контрол на качеството на СМР и влаганите материали/; осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд; дейности за ограничаване на отрицателното 

въздействие върху околната среда; приключване на строителството и предаване на обекта. 

Участникът е предложил организация на персонала, на който са възложени строително-

монтажните работи, в която са отразени всички предвидени в методиката дейности по 

изпълнение на поръчката. 

Предвидената организация на изпълнение от участника е в съответствие с обема и 

естеството на дейностите, съобразена е с техническата спецификация, действащото 

законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и с предмета на поръчката. 

Дейностите, които ще бъдат извършени от персонала при изпълнение на предмета на 

обществената поръчка, са анализирани, като конкретните мерки, способи и методи на работа, 

които ще бъдат изпълнени за всяка дейност са обвързани с организацията и постигат целевите 

резултати, свързани с реализирането на съответната дейност и създават гаранции за качествено 

изпълнение на дейностите предмет на поръчката. 

В предложението си, Участникът е представил план за качество при изпълнение на 

строителството, описан е процеса на достъп от страна Възложителя по време на строителството, 
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представени са принципи при управление на договора за постигане на целевите резултати, 

описани са дейностите за вътрешен контрол, за осигуряване на качествено и навременно 

изпълнение на предмета на поръчката. 

 Представен е Линеен график за изпълнение на дейностите, със срок за изпълнение 117 

календарни дни. Заложеният срок за изпълнение на дейностите, съответства на предложения срок 

в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на 

обществена поръчка. 

Графикът е изготвен реалистично и е изпълним от гледна точка на технологичните 

процеси в строителството. Изготвен е по дейности на строителство и в него са ясно отразени 

началото, времетраенето и изпълнението на всички видове дейности, включени в КС към 

документацията за участие в процедурата. 

 Графикът включва следните графи: № по ред за всяка позиция от КС, наименование на 

позиция, ед.м., обем на работа, брой работници, брой  календарни дни, разпределение по 

календарни дни. 

Началото на изпълнение на дейностите свързани с изграждането на обекта е определено 

от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с 

подписване на акт обр. 2а. Крайната дата на изпълнение на строителството е определена с датата 

на съставяне и подписване на констативен акт, образец 15 за установяване годността за приемане 

на обекта съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на 

всеки отделен вид СМР по КСС, е записан броя на работниците, които я изпълняват. Отчетени са 

технологичната последователност и технологичните изисквания за изпълнение на всеки вид 

отделна работа от КС, както и специфичните условия за изпълнение през съответния период на 

годината и атмосферните влияния и особеностите на обекта. Към графика е приложена диаграма 

на работната ръка. 

От направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за степента на 

отлично качество на организация за изпълнение, способстващо за постигане на целите и 

резултатите на предмета на поръчката, като в него са включени всички предвидени от 

Възложителя дейности. 

Съгласно обявената методика за комплексна оценка, офертата на участника получава T = 

100 точки. 

 

2. ЕТ „Металик – Иван Михайлов“, гр. Пловдив, п.к. 4003, бул.„Васил Априлов“, №149 

Предложението на участника за изпълнение на поръчката е в съответствие с изискванията 

посочени в раздел 8, т.8.2 от документацията за участие в процедурата, тъй като съдържа: 

подготовка за започване на СМР на обекта; организация на персонала за извършване на СМР 
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/определяне на конкретните ангажименти на експертите по отделните части, организация на 

дейностите по контрол на качеството на СМР и влаганите материали/; осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд; дейности за ограничаване на отрицателното 

въздействие върху околната среда; приключване на строителството и предаване на обекта. 

Участникът е предложил организация на персонала, на който са възложени строително-

монтажните работи, в която са отразени всички предвидени в методиката дейности по 

изпълнение на поръчката. 

За дейността „Организация на персонала за извършване на СМР /определяне на 

конкретните ангажименти на експертите по отделните части, организация на дейностите по 

контрол на качеството на СМР и влаганите материали/“ липсват конкретни мерки, способи и 

методи на организация на работа и резултати, свързани с реализирането на съответната дейност/. 

Липсват достатъчно подробни данни относно плана за качество при изпълнение на 

строителството, както и за процеса на достъп от страна Възложителя по време на строителството. 

Също така липсват принципи при управление на договора за постигане на целевите резултати, 

както и описание на дейностите за вътрешен контрол, за осигуряване на качествено и навременно 

изпълнение на предмета на поръчката 

 Представен е Линеен график за изпълнение на дейностите, със срок за изпълнение 120 

календарни дни. Заложеният срок за изпълнение на дейностите, съответства на предложения срок 

в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на 

обществена поръчка. 

Графикът е изготвен реалистично и е изпълним от гледна точка на технологичните 

процеси в строителството. Изготвен е по дейности на строителство и в него са ясно отразени 

началото, времетраенето и изпълнението на всички видове дейности, включени в КС към 

документацията за участие в процедурата. 

 Графикът включва следните графи: № по ред за всяка позиция от КС, наименование на 

позиция, ед.м., обем на работа, брой работници, брой  календарни дни, разпределение по 

календарни дни. 

Началото на изпълнение на дейностите свързани с изграждането на обекта е определено 

от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с 

подписване на акт обр. 2а. Крайната дата на изпълнение на строителството е определена с датата 

на съставяне и подписване на констативен акт, образец 15 за установяване годността за приемане 

на обекта съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на 

всеки отделен вид СМР по КСС, е записан броя на работниците, които я изпълняват. Отчетени са 

технологичната последователност и технологичните изисквания за изпълнение на всеки вид 

отделна работа от КС, както и специфичните условия за изпълнение през съответния период на 
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годината и атмосферните влияния и особеностите на обекта. Към графика е приложена диаграма 

на работната ръка. 

От направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за степента на 

добро качество при изпълнение на всички предвидени от Възложителя дейности. 

Съгласно обявената методика за комплексна оценка, офертата на участника получава T = 

50 точки. 

 

3. „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, гр. София, п.к. 1619 , ул.„Гербер“, №5 

Предложението на участника за изпълнение на поръчката е в съответствие с изискванията 

посочени в раздел 8, т.8.2 от документацията за участие в процедурата, тъй като съдържа: 

подготовка за започване на СМР на обекта; организация на персонала за извършване на СМР 

/определяне на конкретните ангажименти на експертите по отделните части, организация на 

дейностите по контрол на качеството на СМР и влаганите материали/; осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд; дейности за ограничаване на отрицателното 

въздействие върху околната среда; приключване на строителството и предаване на обекта. 

Участникът е предложил организация на персонала, на който са възложени строително-

монтажните работи, в която са отразени всички предвидени в методиката дейности по 

изпълнение на поръчката. 

За дейността „Организация на персонала за извършване на СМР /определяне на 

конкретните ангажименти на експертите по отделните части, организация на дейностите по 

контрол на качеството на СМР и влаганите материали/“ липсват конкретни мерки, способи и 

методи на организация на работа и резултати, свързани с реализирането на съответната дейност/. 

Липсват достатъчно подробни данни относно плана за качество при изпълнение на 

строителството, както и за процеса на достъп от страна Възложителя по време на строителството. 

Също така липсват принципи при управление на договора за постигане на целевите резултати, 

както и описание на дейностите за вътрешен контрол, за осигуряване на качествено и навременно 

изпълнение на предмета на поръчката 

Представен е Линеен график за изпълнение на дейностите, със срок за изпълнение 110 

календарни дни. Заложеният срок за изпълнение на дейностите, съответства на предложения срок 

в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на 

обществена поръчка. 

Графикът е изготвен реалистично и е изпълним от гледна точка на технологичните 

процеси в строителството. Изготвен е по дейности на строителство и в него са ясно отразени 

началото, времетраенето и изпълнението на всички видове дейности, включени в КС към 

документацията за участие в процедурата. 
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Графикът включва следните графи: № по ред за всяка позиция от КС, наименование на 

позиция, ед.м., обем на работа, брой работници, брой  календарни дни, разпределение по 

календарни дни. 

Началото на изпълнение на дейностите свързани с изграждането на обекта е определено 

от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с 

подписване на акт обр. 2а. Крайната дата на изпълнение на строителството е определена с датата 

на съставяне и подписване на констативен акт, образец 15 за установяване годността за приемане 

на обекта съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на 

всеки отделен вид СМР по КСС, е записан броя на работниците, които я изпълняват. Отчетени са 

технологичната последователност и технологичните изисквания за изпълнение на всеки вид 

отделна работа от КС, както и специфичните условия за изпълнение през съответния период на 

годината и атмосферните влияния и особеностите на обекта. Към графика е приложена диаграма 

на работната ръка. 

От направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за степента на 

добро качество при изпълнение на всички предвидени от Възложителя дейности 

Съгласно обявената методика за комплексна оценка, офертата на участника получава T = 

50 точки. 

 

Комисията извърши оценка по показателя Т „Техническа оценка”, съгласно обявената 

методика за определяне на комплексна оценка на офертите, както следва: 

 

№ Участник Точки 

1 „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД 100 точки 

2 ЕТ„Металик – Иван Михайлов“ 50 точки 

3 „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, 50 точки 

              

С горното, комисията приключи работата си по оценка на офертите, на допуснатите до 

този етап участници, съгласно обявения критерий, по Показател Т оценка на техническото 

предложение. 

Комисията реши отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите 

участници да се извърши в 12 часа на 11.06.2018г. в заседателната зала на втория етаж на 
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сградата на район „Оборище“ - СО, заседателна зала, за което да се публикува съобщение в 

електронния сайт на Общината, раздел „Профила на купувача“. 

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 на 

участници в процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП – 

Публично състезание, с предмет: „Обновяване и основен ремонт на електрическата инсталация 

и повишаване на енергийната ефективност на сградата на 129 ОУ „Антим I“ и 164 ГПИЕ 

„Мигел де Сервантес“ с адрес ул. „Султан тепе“ № 1,  район "Оборище" – гр. София“ 

На 11.06.2018 г.,  в 12:00 часа в заседателната зала на район „Оборище“, бул. „Мадрид“ 

№1, комисия,  назначена със Заповед РОБ18- РД09-73/02.05.2018 г. на кмета на СО-район 

„Оборище” в състав: 

11. Председател: Десислава Милева – Гл. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ на район 

„Оборище“ – СО 

V. Членове:  

12. Михаил Йолов – Финансов контрольор в район „Оборище“ – СО; 

13. Димитрина Христова – експерт обществени поръчки; 

Резервни членове:  

14. Иванка Костова – Ст. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ на район „Оборище“ – СО; 

15. Людмила Николова – старши счетоводител отдел ФСДБ на район „Оборище“ – СО; 

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

параметри“ от офертите на участниците в процедурата. 

На заседанието на комисията не присъстваха лица по чл.52, ал.2 от ППЗОП, уведомени 

предварително по реда на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.  

Иванка Костова подписа декларация на основание чл. 103 от ЗОП.  

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: 

1. Предложената от участника „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД е 748 867, 39 лв. без ДДС; 

2. Предложената от участника ЕТ „Металик – Иван Михайлов“ е 753 402, 74 лв. без ДДС;  

3. Предложената от участника „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД е 743 755, 33 лв. без ДДС. 

След извършването на гореописаните действия приключи публичната част от заседанието 

на комисията. 
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II. Комисията продължи работата си в закрито заседание с преглед на ценовите 

предложения на участниците за съответствие с изискванията на възложителя.  

След оценка на техническите предложения комисията извърши проверка за 

съответствието на ценовите предложения на участниците с предварително обявените от 

Възложителя условия. Не се установи несъответствие с изискуемата форма. Ценовите 

предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници са изготвени съгласно 

образец № 6 от утвърдената от Възложителя документация.  

Комисията премина към проверка на ценовите предложения по реда на  чл.72, ал.1 от ЗОП. 

Комисията установи, че ценовата оферта на всеки от участниците не е с повече от 20 на сто по-

благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници и пристъпи към 

оценяване на  предложенията, които отговарят на поставените от Възложителя изисквания, 

съгласно показателите за финансова оценка на офертите в методиката. 

III. Комисията продължи работата си чрез оценяване на ценовите предложения 

на допуснатите участници въз основа на критерия „оптимално съотношение 

качество/цена“. 

Комплексната оценка на офертите представлява сбор от техническата и финансовата 

оценка. 

Показатели за оценяване 

Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 т. 

Оценките в комплексната оценка и на всеки от показателите се определя с точност до 

втория знак след десетичната запетая. 

Комплексната оценка се изчислява по следната формула: 

КО = 0,60хТ + 0,40хФ, където: 

Относителната тежест на показателите в комплексната оценка е както следва: 

-  Показател Т „Техническа оценка” е с относителна тежест от 60%; 

-  Показател Ф „Ценово предложение“ е с относителна тежест от 40%. 

Финансова оценка - Ф - максимален брой 100 точки 

Оценка на Финансовото предложение 

Ф - финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на 

поръчката, която за всеки участник се изчислява по формулата: 

Ф = Цмин/Цп х 100, където: 
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Цмин - минималната предложена цена от участник, сред всички допуснати до 

оценка оферти; 

Цп – цената, предложена от участника. 

Ф се изчислява до втория знак след десетичната запетая. 

Участникът „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД 

Ф = Цмин/Цп х 100 

Ф = 743 755, 33 /748 867, 39 х 100  

Ф = 99,32 т.  

Участникът ЕТ„Металик – Иван Михайлов“ 

Ф = Цмин/Цп х 100 

Ф = 743 755, 33 /753 402, 74 х 100  

Ф = 98,72 т.  

Участникът „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД 

Ф = Цмин/Цп х 100 

Ф = 743 755, 33/743 755, 33 х 100  

Ф = 100 т.  

 

№ Наименование на участника Оценка на участника 

по показател Ф – 

Ценово предложение в 

точки 

0,40хФ 

1. „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД 99,32 39,73 

2. 

ЕТ„Металик – Иван 

Михайлов“ 98,72 39,49 

3. „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД 100 40,00 

 

Оценките от показател Техническа оценка, съгласно протокол № 2 са: 

№ Наименование на участника Оценка на участника 

по показател Т-

техническа оценка, в 

точки 

0,60хТ 
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1. „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД 100 60,00 

2. 

ЕТ„Металик – Иван 

Михайлов“ 50 30,00 

3. „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД 50 30,00 

 

Общия сбор на точки след изчисляване на отделните показатели: 

№ Наименование на участника Оценка на 

участника по 

показател Т-

техническа 

оценка  х 0,60 

Оценка на 

участника по 

показател Ф 

– Ценово 

предложение 

х 0,40 

Комплексната 

оценка – 0,60хТ + 

0,40хФ 

1. „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД 39,73 60,00 99, 73 

2. 

ЕТ„Металик – Иван 

Михайлов“ 39,49 30,00 

69, 49 

3. „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД 40,00 30,00 70,00 

 

След извършените действия по оценка на ценовите предложения на допуснатите 

участници, на основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП комисията класира допуснатите участници в 

публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително-

монтажни работи във връзка с реализацията на проект „Разширение на сградата на Първа 

английска гимназия“ и 112 ОУ „Стоян Заимов“ на етап 1Б: 

 

 Първо място - „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД 

 Второ място - „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД 

 Трето място - ЕТ„Металик – Иван Михайлов“ 

 

Отстранени от участие в процедурата: 

 „Бг ленд ко“ ООД - на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП 

 „Камо билд груп“ ООД - на основание чл.107, т. 1 и т. 2 от ЗОП  
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Въз основа на гореизложените констатации и на основание чл. 109, т. 2 от ЗОП, 

комисията 

 

Р Е Ш И: 

 

 Предлага на кмета на район „Оборище“ – СО да сключи договори с класирания на първо 

място участник – „Ай Ти Ди Груп“ ЕООД, ЕИК 175215364, със седалище и адрес на управление: 

гр. София, район Изгрев, ул. ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ, бл. 79, вх. А, ет. 3, ап. 8, 

представлявано от Иван Иванов Драшков – управител. 

С извършване на класирането на участниците комисията приключи своята работа. 

Председател:  

1. Десислава Милева – Гл. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ на район „Оборище“ – СО 

Членове:  

2. Михаил Йолов – Финансов контрольор в район „Оборище“ – СО 

3. Димитрина Христова – експерт обществени поръчки 

4. Иванка Костова – Ст. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ на район „Оборище“ – СО; 

5. Людмила Николова – старши счетоводител отдел ФСДБ на район „Оборище“ – СО. 

 

Подписът е заличен на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД 
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