СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН „ТРИАДИЦА“
1080 София; ул. „Алабин“ № 54
тел.: 02 8054 101, факс: 02 981 17 91, 02 8054 114

e-mail: triaditza@mail.orbitel.bg
www.triaditza.org

ДО
ИНЖ.НИКОЛАЙ ТЕРЗИЕВ
КМЕТ НА СО – РАЙОН „ТРИАДИЦА“

ДОКЛАД
по чл.103, ал.3 от ЗОП
за дейността на Комисията / Заповед № РТР17-РД92-15/28.12.2017г. и допълнена Заповед № РТР17 -РД92-15/3//28.05.2018г./ за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на
територията на Столична община, район „Триадица“ във връзка с „Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по 9 обособени позиции:
1. Обособена позиция №1-Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес гр. София,
ж.к. „Стрелбище”, бл. 23;
2. Обособена позиция №2-Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес гр. София,
ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 231;
3. Обособена позиция №3- Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес гр. София,
ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 243;
4. Обособена позиция №4 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Стрелбище”, бл. 23 (по обособена позиция 1);
5. Обособена позиция №5 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 231 (по обособена позиция 2);
6. Обособена позиция №6 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 243 (по обособена позиция 3);
7. Обособена позиция №7 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Стрелбище”, бл. 23 (по обособена позиция 1);
8. Обособена позиция №8 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 231 (по обособена позиция 2);
9. Обособена позиция №9 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 243 (по обособена позиция 3).

открита с Решение №РТР17-РД93-16 от 15.11.2017г., публикувано обявление в „Официален
вестник” на ЕС/2017/S 221-458514/ на 15.11.2017г., в РОП на 15.11.2017г.
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УВАЖАЕМИ ИНЖ. ТЕРЗИЕВ,
На основание чл.106, ал.1, във връзка с чл.103, ал.3 от ЗОП, с настоящия доклад, представяме на
вниманието Ви следната информация:
Назначената с Ваша Заповед № РТР17-РД92-15/28.12.2017г. Комисия e започнала работа в
състав:Председател: арх. Иван Шишков – главен архитект на район „Триадица“
Членове:1. Бистра Тънкашка – секретар на район „Триадица“;
2. Вяра Москова – юрисконсулт отдел ПНОЧР
3. Славчо Томов – гл. специалист отдел ИКИИ;
4. инж. Милена Минкова – главен инженер на район „Триадица“
5. Станислава Боянова – главен счетоводител на район „Триадица“
6. Деян Костов – ст. специалист отдел ИКИИ
Резервни членове:
1. инж. Елена Димитрова – началник отдел ИКИИ
2. адв. Анелия Янчева–Батлева – външен експерт юрист
Впоследствие състава на Комисията е променен и допълнен със Заповед № РТР17 -РД92-15/3//28.05.2018г./ , както следва:
Председател: арх. Иван Шишков – главен архитект на район „Триадица“
Членове:1. Бистра Тънкашка – секретар на район „Триадица“ - юрист;
2. инж. Елена Димитрова – началник отдел ИКИИ
3. Славчо Томов – гл. специалист отдел ИКИИ;
4. инж. Милена Минкова – главен инженер на район „Триадица“
5. Станислава Боянова – главен счетоводител на район „Триадица“
6.инж. Виолета Парашкевова – инжeнер ПГС – външен експерт
Към настоящия момент Комисията приключи работата си, изпълнявайки възложената й задача
да проведе обявената с Ваше Решение №РТР17-РД93-16 от 15.11.2017г. открита процедура с
предмет „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията
на Столична община, район „Триадица“ във връзка с „Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по 9 обособени
позиции, като разгледа, оцени и класира подадените оферти за участие в процедурата, стриктно
спазвайки разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и утвърдената от Вас, в качеството Ви на Възложител
документация за провеждане на процедурата.
Работата на комисията е отразена в съставените от нея Протокол 1 от 02.05.2018г.,
Протокол 2 от 09.07.2018г., Протокол 3 от 01.08.2018г., Протокол 4 от 24.08.2018г., които са
неразделна част от настоящия Доклад. В съдържанието на визираните протоколи, Комисията
подробно и детайлно е отразила установените при работата й факти и обстоятелства,
констатациите и приетите от нея решения във връзка с допустимостта, съответствието,
оценката и класирането на офертите, подадени в процедурата, изразяващи се в следното:
I. ДЕЙСТВИЯТА НА КОМИСИЯТА НА ПУБЛИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ОТВАРЯНЕ НА
ПОЛУЧЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ОФЕРТИ
Публичното заседание по отваряне на получените заявления за участие и оферти се състоя на
29.12.2017 г. в присъствието на:
 Ива Стефанова Петрова – пълномощник „ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД;
 Емил Митков Балев – пълномощник „ЗАЕЧКИ“ ЕООД;
 Тодор Ангелов Тодоров - пълномощник на „ЕКОДИН“ ЕООД;
 Росица Любомирова Трайкова – представител на ЕС блок 243;
 Татяна Миланова Зашева – председател на СС „Гоце Делчев“ блок 231
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До определеното в Обявлението време за подаване на оферти в деловодството на Общината,
съгл. протокола по чл.48, ал. 6 ППЗОП/разписния лист/ са депозирани общо 68 (шестдесет и осем)
оферти от следните участници:
№

ФИРМА

ВХ. №

ДАТА

ЧАС

1.

„ЕКИП-МГ“ ООД

РТР17-ТД26-3087

30.11.2017Г.

10:19

2.

„ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3349

19.12.2017Г.

11:30

3.

„ЕЛВИС-ДМ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3353

19.12.2017Г.

13.59

4.

ДЗЗД „ИКАР ХИЙТ“

РТР17-ТД26-3377

20.12.2017Г.

13:02

5.

„ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3379

20.12.2017Г.

14:44

6.

„ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД

РТР17-ТД26-3380

20.12.2017Г.

14:48

7.

„БЕАТРИС“ ООД

РТР17-ТД26-3385

20.12.2017Г.

16:03

8.

ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ООД

РТР17-ТД26-3386

21.12.2017Г.

10:33

9.

„ПИ ЕС ПИ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3387

21.12.2017Г.

11:12

10. „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3388

21.12.2017Г.

11.19

11. „ДИНЕЛ СН“ ЕООД

РТР17-ТД26-3389

21.12.2017Г.

11:29

12. ДЗЗД „ЕКО КОНСУЛТ“

РТР17-ТД26-3390

21.12.2017Г.

11:37

13. „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3393

21.12.2017Г.

11.57

14. ЕТ „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР – ТАТЯНА НЕМСКА“

РТР17-ТД26-3394

21.12.2017Г.

12:13

15. „ИНИРА КОНСУЛТ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3398

21.12.2017Г.

14:22

16. „СОФИНВЕСТ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3401

21.12.2017Г.

15:22

17. „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

РТР17-ТД26-3407

21.12.2017Г.

15:57

ЛАЙФ

РТР17-ТД26-3409

21.12.2017Г.

16:22

19. КОНСОРЦИУМ „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ 2020 – ДРУЖЕСТВО
ПО ЗЗД СЪС СЪДРУЖИЕ „ЕКИП 123“

РТР17-ТД26-3410

21.12.2017Г.

16:26

20. „МАК КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3415

22.12.2017Г.

10:53

21. „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3417

22.12.2017Г.

11:31

22. „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3418

22.12.2017Г.

11:41

23. „ДЗЗД „ДЖИ ПИ СТАР“

РТР17-ТД26-3419

22.12.2017Г.

11:45

24. ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД

РТР17-ТД26-3420

22.12.2017Г.

11:49

25. „АДВАНС-2002“ ЕООД

РТР17-ТД26-3421

22.12.2017Г.

11:55

26. „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3422

22.12.2017Г.

12.01

27. „ЛК КОНСУЛТИНГ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3423

22.12.2017Г.

12:01

28. „КРАССТРОЙ“ ООД

РТР17-ТД26-3424

22.12.2017Г.

12:02

29. „МЕГА-СТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3426

22.12.2017Г.

13:06

18. ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ
ЕНЕРДЖИ

МУЛТИПЛЕКС

ИНЖ.
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30. „АНИДИ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3427

22.12.2017Г.

13:12

31. „КОНСУЛТ ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ“ ООД

РТР17-ТД26-3428

22.12.2017Г.

13:18

32. „БУЛИНЖЕНЕРИНГ-ТС“ ЕООД

РТР17-ТД26-3429

22.12.2017Г.

13:23

33. „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3430

22.12.2017Г.

13:37

34. „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3431

22.12.2017Г.

14:10

35. ЕТ „МИРСА-93-ЦВЕТАН АСЕНОВ“

РТР17-ТД26-3432

22.12.2017Г.

14:20

36. „КОТА 2001“ ООД

РТР17-ТД26-3433

22.12.2017Г.

14:20

37. „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА САНИРАНЕ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3435

22.12.2017Г.

15:07

38. „БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД

РТР17-ТД26-3436

22.12.2017Г.

15:11

39. „ЕМПИКО“ ЕООД

РТР17-ТД26-3437

22.12.2017Г.

15:13

40. „МЕДИА ГАЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3440

22.12.2017Г.

15:33

41. „АЙ ТИ ЕМ ЕНЕРДЖИ 2017“ ДЗЗД

РТР17-ТД26-3441

22.12.2017Г.

15:46

42. „ТУСКО“ ЕООД

РТР17-ТД26-3443

22.12.2017Г.

16:30

43. „АТП – АТОМТОПЛОПРОЕКТ“ ООД

РТР17-ТД26-3443

22.12.2017Г.

16:39

44. ДЗЗД „ИНТЕР СТРОЙ СОФИЯ“

РТР17-ТД26-3445

22.12.2017Г.

16:59

45. „АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3447

28.12.2017Г.

09:46

46. „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД

РТР17-ТД26-3449

28.12.2017Г.

10:19

47. „ПРОЕКТ ЕКСПЕРТ КОНТРОЛ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3451

28.12.2017Г.

10:30

48. „ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД

РТР17-ТД26-3452

28.12.2017Г.

10:31

49. „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3453

28.12.2017Г.

10:39

50. „ЕКОДИН“ ЕООД

РТР17-ТД26-3454

28.12.2017Г.

10:49

51. „ЗАЕЧКИ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3455

28.12.2017Г.

10:51

52. ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ БГ САНИРАНЕ СОФИЯ 5“

РТР17-ТД26-3456

28.12.2017Г.

11:22

53. ДЗЗД „ТТ-БУРГАС“

РТР17-ТД26-3457

28.12.2017Г.

11:33

54. „ПСГ“ АД

РТР17-ТД26-3458

28.12.2017Г.

11:51

РТР17-ТД26-3459

28.12.2017Г.

11:54

56. „БИЛДКОМ БГ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3460

28.12.2017Г.

12:00

57. „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3462

28.12.2017Г.

12:18

58. „СТиКО - 2000“ ООД

РТР17-ТД26-3463

28.12.2017Г.

12:44

59. „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3465

28.12.2017Г.

13:54

60. „НСК СОФИЯ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3466

28.12.2017Г.

14:00

61. „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД

РТР17-ТД26-3467

28.12.2017Г.

14:03

62. „БИЛД КОНТРОЛ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3468

28.12.2017Г.

14:06

63. ДЗЗД „РЕСТИНИ“

РТР17-ТД26-3471

28.12.2017Г.

14:41

64. „ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3472

28.12.2017Г.

14:56

55.

„ТОБО-ПРОДЖЕКТ“ ЕООД

4

65. „НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3473

28.12.2017Г.

15:13

РТР17-ТД26-3476

28.12.2017Г.

16:02

67. ДЗЗД „ТЕКТОНИК СТРОЙ“

РТР17-ТД26-3478

28.12.2017Г.

16:19

68. „ЕН ЕКИП“ ЕООД

РТР17-ТД26-3482

28.12.2017Г.

16:30

66. „ТЕХНИКО
–
ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКТИРАНЕ„ ЕООД

АНАЛИЗ

И

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и
оповести тяхното съдържание, констатира, че всички оферти на съответните участници са
представени в запечатани непрозрачни пликове и всяка опаковка съдържа отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете на комисията
подписаха техническите предложения и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на всички
участници.Комисията предложи на представителите на участниците да подпишат техническите
предложения и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците. Представителите на
участниците не пожелаха да подпишат техническите предложения, а подписаха само пликовете с
надпис „Предлагани ценови параметри”.
II. ДЕЙСТВИЯТА НА КОМИСИЯТА ОТ ЗАКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ, СВЪРЗАНИ С
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ДОКУМЕНТИ СЪС
ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С
ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР
Комисията продължи своята работа в закрити заседания, проведени на 02.04.2018г.,
04.04.2018г., 11.04.2018г., 18.04.2018г., 25.04.2018г. , 02.05.2018г. , като разгледа документите по
чл.39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, поставени от възложителя .
Констатирано бе, че в предложенията на всички участници, с изключение на участниците:
„ЗАЕЧКИ“ ЕООД; „ЕКИП-МГ” ЕООД, „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД, КОНСОРЦИУМ „ЗЕЛЕНА
ЕНЕРГИЯ 2020“ – ДЗЗД, ДЗЗД „ИКАР ХИЙТ“, ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“, „МАК КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД се съдържат непълноти и несъответствия, като

на основание чл.54, ал.9 ППЗОП на участниците беше предоставен срок от 5 работни дни, в които да
представят нов ЕЕДОП и/или допълнително документи, с които да отстранят установените
несъответствия.
В рамките на законоустановения срок на чл.54, ал.9 от ППЗОП срок, в Деловодството на
район Триадица – СО са постъпили допълнителни документи към офертите, подадени за участие в
процедурата от следните Участници:
№

ФИРМА

ВХ. №

ДАТА

ОП

1.

„ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3349/1/

08.05.2018Г.

9

2.

„ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3379/1/

10.05.2018Г.

8

3.

„ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД

РТР17-ТД26-3380/1/

09.05.2018Г.

9

4.

„БЕАТРИС“ ООД

РТР17-ТД26-3385/1/

09.05.2018Г.

1

5.

ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ООД

РТР17-ТД26-3386/1/

04.05.2018Г.

9

6.

„ПИ ЕС ПИ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3387/1/

09.05.2018Г.

3

7.

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3388/1/

10.05.2018Г.

3

8.

„ДИНЕЛ СН“ ЕООД

РТР17-ТД26-3389/1/

08.05.2018Г.

9

9.

ЕТ „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР – ТАТЯНА НЕМСКА“

РТР17-ТД26-3394/1/

08.05.2018Г.

6
5

10. „СОФИНВЕСТ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3401/1/

03.05.2018Г.

5

11. „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

РТР17-ТД26-3407/1/

04.05.2018Г.

5

12. „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3417/1/

04.05.2018Г.

3

13. „ДЗЗД „ДЖИ ПИ СТАР“

РТР17-ТД26-3419/1/

08.05.2018Г.

3

14. ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД

РТР17-ТД26-3420/1/

10.05.2018Г.

5

15. „АДВАНС-2002“ ЕООД

РТР17-ТД26-3421/1/

08.05.2018Г.

3

16. „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3422/1/

10.05.2018Г.

1

17. „ЛК КОНСУЛТИНГ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3423/1/

09.05.2018Г.

4

18. „КРАССТРОЙ“ ООД

РТР17-ТД26-3424-/1/

22.06.2018г.

1

19. „МЕГА-СТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3426/1/

08.05.2018Г.

6

20. „АНИДИ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3427/1/

08.05.2018Г.

7

21. „КОНСУЛТ ИНВЕСТ КОНТРОЛ“ ООД

РТР17-ТД26-3428/1/

09.05.2018Г.

8

22. „БУЛИНЖЕНЕРИНГ-ТС“ ЕООД

РТР17-ТД26-3429/1/

09.05.2018Г.

9

23. „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3431/1/

09.05.2018Г.

6

24. ЕТ „МИРСА-93-ЦВЕТАН АСЕНОВ“

РТР17-ТД26-3432/1/

08.05.2018Г.

1

25. „КОТА 2001“ ООД

РТР17-ТД26-3433/1/

08.05.2018Г.

2

26. „НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА САНИРАНЕ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3435/1/

15.05.2018г.

3

27. „БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД

РТР17-ТД26-3436/1/

08.05.2018г.

4

28. „ЕМПИКО“ ЕООД

РТР17-ТД26-3437/1/

08.05.2018Г.

7

29. „МЕДИА ГАЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3440/1/

15.05.2018Г.

3

30. ДЗЗД „АЙ ТИ ЕМ ЕНЕРДЖИ 2017“

РТР17-ТД26-3441/1/

09.05.2018Г.

6

31. „ТУСКО“ ЕООД

РТР17-ТД26-3443/1/

04.05.2018г.

6

32. „АТП – АТОМТОПЛОПРОЕКТ“ ООД

РТР17-ТД26-3443/1/

08.05.2018Г.

3

33. ДЗЗД „ИНТЕР СТРОЙ СОФИЯ“

РТР17-ТД26-3445/1/

10.05.2018Г.

3

34. „АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3447/1/

11.05.2018Г.

5

35. „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД

РТР17-ТД26-3449/1/

09.05.2018Г.

9

36. „ПРОЕКТ ЕКСПЕРТ КОНТРОЛ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3451/1/

09.05.2018Г.

8

37. „ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД

РТР17-ТД26-3452/1/

09.05.2018г.

2

38. „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3453/1/

09.05.2018Г.

6

39. „ЕКОДИН“ ЕООД

РТР17-ТД26-3454/1/

09.05.2018Г.

1

40. ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ БГ САНИРАНЕ СОФИЯ 5“

РТР17-ТД26-3456/1/

09.05.2018Г.

2

41. ДЗЗД „ТТ-БУРГАС“

РТР17-ТД26-3457/1/

09.05.2018Г.

2

42. „ПСГ“ АД

РТР17-ТД26-3458/1/

10.05.2018г.

2

6

РТР17-ТД26-3459/1/

04.05.2018Г.

9

44. „БИЛДКОМ БГ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3460/1/

04.05.2018Г.

3

45. „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3462/1/

07.06.2018Г.

5

46. „СТиКО - 2000“ ООД

РТР17-ТД26-3463/1/

08.05.2018Г.

5

47. „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3465/1/

08.05.2018Г.

3

48. „НСК СОФИЯ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3466/1/

08.05.2018Г.

3

49. „ДИЕЛ ТРЕЙД“ ООД

РТР17-ТД26-3467/1/

08.05.2018Г.

3

50. „БИЛД КОНТРОЛ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3468/1/

09.05.2018Г.

6

51. ДЗЗД „РЕСТИНИ“

РТР17-ТД26-3471/1/

10.05.2018Г.

1

52. „ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ“ ЕООД

РТР17-ТД26-3472/1/

08.05.2018Г.

6

РТР17-ТД26-3476/1/

09.05.2018Г.

8

54. ДЗЗД „ТЕКТОНИК СТРОЙ“

РТР17-ТД26-3478/1/

09.05.2018Г.

2

55. „ЕН ЕКИП“ ЕООД

РТР17-ТД26-3482/1/

09.05.2018г.

6

43.

53

„ТОБО-ПРОДЖЕКТ“ ЕООД

„ТЕХНИКО–ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКТИРАНЕ„ ЕООД

АНАЛИЗ

И

Комисията в процеса на работа е установила, че изпратените имейли от 02.05.2018г с
Протокол 1 с рег.№РТР17-РД92-15-/1/02.05.2018г. не са получени от участниците „КРАССТРОЙ“
ООД и „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, поради което съобразявайки се с принципа на равноспоставеност
в ЗОП е изпратила отново Протокол 1, както следва: имейл до „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД на
31.05.2018г.; имейл до участника „КРАССТРОЙ“ ООД на 20.06.2018г. Участниците са представили
допълнителните документи в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП.
Комисията констатира, че в нормативно установения в чл.54, ал.9 от ППЗОП преклузивен
срок не са представени допълнително изисканите коригирани нови ЕЕДОП-и, съдържащи
променена и/или допълнена информация за отстраняване на установените от нея несъответствия,
нередовности или липса на информация в офертите на следните Участници:
1.„ЕЛВИС-ДМ“ ЕООД, депозирал първоначална оферта за участие по обособена позиция №7
от обхвата на настоящата обществена поръчка, с вх. № РТР17-ТД26-3353/19.12.2017Г.;
2. ДЗЗД„ЕКО КОНСУЛТИНГ“, депозирал първоначална оферта за участие по обособена
позиция №5 от обхвата на настоящата обществена поръчка с вх. № РТР17-ТД26-3390/21.12.2017Г.;
3.„ИНИРА КОНСУЛТ“ЕООД, депозирал първоначална оферта за участие по обособена
позиция №7 от обхвата на настоящата обществена поръчка с вх. № РТР17-ТД26-3398/21.12.2017Г.
4.„КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД , депозирал първоначална оферта за участие за обособена
позиция №4 от обхвата на настоящата обществена поръчка, с вх. № РТР17-ТД26-3418/22.12.2017Г..
5. „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД“, депозирал първоначална оферта за участие за
обособена позиция №8 от обхвата на настоящата обществена поръчка с вх. № РТР17-ТД263430/22.12.2017Г.
6.„НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД, депозирал първоначална оферта за участие за обособена позиция
№2 от обхвата на настоящата обществена поръчка, с вх. № РТР17-ТД26-3473/28.12.2017Г.
Комисията констатира, че след нормативно установения в чл.54, ал.9 от ППЗОП
преклузивен срок са представени допълнително изисканите коригирани нови ЕЕДОП-и,
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съдържащи променена и/или допълнена информация за отстраняване на установените от нея
несъответствия, нередовности или липса на информация в офертите от следните Участници:
1.„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА САНИРАНЕ“ ЕООД“ депозирал първоначална оферта за
участие за обособена позиция №3 от обхвата на настоящата обществена поръчка , с вх. № РТР17ТД26-3435/22.12.2017Г. Изпратен на посочения от участника имейл на 02.05.2018г. 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 10.05.2018г. Допълнителните документи са
постъпили от участника на 15.05.2018г.
2.„МЕДИА ГАЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД“ депозирал първоначална оферта за участие за обособена
позиция № 3 от обхвата на настоящата обществена поръчка, с вх. № РТР17-ТД26-3440/22.12.2017Г.
Изпратен на посочения от участника имейл на 02.05.2018г. 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 10.05.2018г. Допълнителните документи са постъпили от участника
на 15.05.2018г.
3.„АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД депозирал първоначална оферта за участие за обособена
позиция № 5 от обхвата на настоящата обществена поръчка с вх. № РТР17-ТД26-3447/28.12.2017Г.
Изпратен на посочения от участника имейл на 02.05.2018г. 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 10.05.2018г. Допълнителните документи са постъпили от участника
на 11.05.2018г.
Предвид така направените констатации, Комисията с цел спазване на един от основните
принципи на Закона за обществените поръчки /чл.2, ал.1, т.1 и т.2/ - за равноспоставеност,
недопускане на дискриминация и свободна конкуренция спрямо останалите, коректни участници,
подали в нормативно установения преклузивен срок от пет работни дни на нови ЕЕДОП-и и
допълнителни документи, предлага на Възложителя да отстрани от участие на основание
чл.107, т. 1, във вр. с чл. 54, ал. 1, т. 5, б. б) от ЗОП тези участници, които не са предоставили
допълнително изисканите доказателства за съответствие с изискванията към личното състояние и за
покриване на критериите за подбор в императивно регламентирания в чл.54, ал.9 от ППЗОП срок, а
именно:
1.„ЕЛВИС-ДМ“ ЕООД за обособена позиция №7;
2. ДЗЗД„ЕКО КОНСУЛТИНГ“ за обособена позиция №5;
3.„ИНИРА КОНСУЛТ“ЕООД за обособена позиция №7;.
4.„КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД за обособена позиция №4 ;
5. „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД“ за обособена позиция №8
6.„НАЙС БИЛДИНГ“ ЕООД, за обособена позиция №2 ;
7.„НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА САНИРАНЕ“ ЕООД“ за участие за обособена позиция №3
8.„МЕДИА ГАЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД“ за участие за обособена позиция № 3
9.„АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД за обособена позиция № 5
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Комисията продължи своята работа в закрито заседание на 29.06.2018 г., като разгледа
получените в срока допълнителни документи. При прегледа на представените допълнително
информация и документи от участниците, бе установено, че всички участници са отстранили
констатираните в Протокол №1, започнат на 29.12.2017г. несъответствия с изискванията за лично
състояние и критериите за подбор.
III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
На закрити заседания, проведени на 02.07.2018г., 03.07.2018г., 04.07.2018г., 05.07.2018г.,
06.07.2018г.. при разглеждането и оценката на „Предложенията за изпълнение на поръчката“ на
допуснатите участници по обособени позиции от 1 до 3,се получиха следните резултати:
Обособена позиция №1-Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Стрелбище”, бл. 23
1.Техническо предложение на Участник „Заечки“ ЕООД:
Участникът е предложил 50 /петдесет/ календарни дни за изготвяне на работен проект
180 /сто и осемдесет/ календарни дни за изпълнение на СМР
Предложен гаранционен срок-9 години.
Техническото предложение съдържа:
-

Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;

-

Технология на строителството

-

Управление на рисковете.

-

Линеен график за изпълнение на СМР

-

Описание на предвижданите за влагане материали
Описани са следните материали: топлоизолационна система EPS 10см.-термофлекс, лепило за

топлоизолация- термофлекс, армирана стъклотекстилна мрежа-термофлекс, ъглов профил с мрежаМарисан и Колев, крепежни елементи- дюбели с пластмасов пирон, цветна силикатна екстериорна
мазилка, грунд за външни стени, PVC дограма двоен стъклопакет, с едно нискоемисийно външно
стъкло, метална входна врата, циментова шпакловка, външен алуминиев подпрозоречен перваз,
вътрешен PVC подпрозоречен перваз, топлинна изолация от каменна вата деб. 12см.,
топлоизолационна система ХPS 10см, обшивка от поцинкована ламарина, хидроизолация първи
пласт, хидроизолация втори пласт, паста изомакс еласта, топлоизолационна система ХPS 6см,
мозаечна минерална мазилка, уплътняващ профил за фуги.
Приложени са сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации
и стандарти.
-Гаранционни срокове за строителни и монтажни работи-9 години
А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложена е концепция и организация и методи за изпълнение на задачата. Като дейности са
предвидени: предпроектни проучвания, проектни и съгласувателни. Описани са основни подходи,
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нормативна уредба. Като етап в проектирането е посочено изработване на технически
инвестиционен проект. Описани са проктните части с тяхното съдържание. В съдържанието на
инвестиционният проект в част Архитектура е посочено, че проектът ще представлява ТИПОВО
проектно решение и, че представения ТИПОВ проект ще даде възможност за изпълнение при
различни схеми на финансиране. В част Енергийна ефективност е посочено, какво ще включва
проектът във фаза „Технически проект“. Посочено е разпределение на задълженията и
отговорностите в проектатския екип. Не са конкретизирани инстанциите и контролните органи,
които следва да съгласуват проектите. От предложената организация не е видно, че са съобразени
всички процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи
до получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможни рискове, които биха оказали
влияние върху изпълнението. Набелязани са мерки за недопускане и преодоляване на посочените
рискове.
Б. Технология за строителството
Направено е описание на етапите на строителство, последователност на изпълнение и разпределение
на ресурсите, технологията на строителство, технологична последователност на строителните
работи, обхват на работите и методи по отделните части за следните дейности:Част АрхитектураОписана е технология за изпълнение на подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрив,,
топлинно изолиране на под, топлинно изолиране на стени. Част Конструкции- възстановяване на
бетоновото покритие на оголена армировка и усилване на верт.елементи в сутерена с оголена
армировка, част ВК- подмяна на тръбна мрежа за БГВ, подмяна на вертикална тръбна мрежа/топла и
рецеркулация/; част ОВ- няма предвидени мерки и технология; част Електро - ще се изгради наново
ел.инсталация в общите части/осветителна и силова/.Предвидено изграждане на заземителна и
мълниезащитна инсталации.
В. Управление на рисковете
Направено е описание относно планиране на риска, анализ на риска, методология за управление на
риска
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
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4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
В техническото предложение е обърнато внимание на всички дифинирани от Възложителя рискове.
Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и
съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.
Комисията установи, че участникът не е спазил изискването относно обхвата на проектиранетоизработване на проект във фаза“Работен проект“ по всички проектни части включително в
част Енергийна ефективност, което е задължително изискване на възложителя. Съгласно
Документацията за участие: Раздел II-технически спецификации, т.6.А.1.Обхват на проектирането;
Работният проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания,
включително изискванията на Наредба №4 от 2001 год. за обхвата и съдържанието на
инветиционните проекти,

съответно не е спазено и изискването за съдържание, залегнало в

Техническото предложение, Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране.
Участникът не е спазил изискването относно обхвата на проектирането-изработване на проект във
фаза“Работен проект“ по част Архитектура, което е задължително изискване на възложителя, а не
представяне на ТИПОВО проектно решение. Съгласно Документацията за участие: Раздел IIтехнически спецификации, т.6.А.1.Обхват на проектирането; Работният проект следва да е с обхват и
съдържание съгласно нормативните изисквания, включително изискванията на Наредба №4 от 2001
год. за обхвата и съдържанието на инветиционните проекти, съответно не е спазено и изискването за
съдържание,

залегнало

в

Техническото

предложение,

Организация

за

изпълнение

на

инвестиционното проектиране.
Въз основа на направените по-горе констатации относно несъответствието на
техническото предложение на участника с изискванията на възложителя и на основание
чл.107, т. 2, буква „а“ от ЗОП във връзка с т.6.1.А / буква „А“/ от Раздел II на Документацията
за участие в процедурата, съгласно което се отстранява участник, който е представил
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, комисията
предлага участник „Заечки“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в
обществената поръчка.
2.Техническо предложение на Участник „Беатрис“ООД:
Участникът е предложил 45 /четиридесет и пет/ календарни дни за изготвяне на работен проект
179 /сто седемдесет и девет/ календарни дни за изпълнение на СМР
Предложен гаранционен срок-за СМР по част конструкции-8 години;
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- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи/подови и стенни покрития,
тенекеджийски, железарски, дърводелски и др./, както и за вътрешн инсталации на сгради-5 години.
Техническото предложение съдържа:
-

Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;

-

Технология на строителството

-

Управление на рисковете.

-

Линеен график за изпълнение на СМР

-

Описание на предвижданите за влагане материали
Описани са следните материали: дълбокопроникващ грунд, дълбокопроникващ грунд за

стабилизиране и подготовка на основата, топлоизолационни плоскости от EPS 10см., EPS-F 90, EPS,
лепило за топлоизолация ПОРТЛАНД ТЕРМО ПТ40, лепило за топлоизолация ТОП МИКС, лепилошпакловъчна смес за топлоизолация, за АНГРО-ФИБРО, лепило-шпакловъчна смес за ТОП МИКС
ТЕРМО, каменна вата деб.50ммм, 30-300мм фибран гео, каменна вата Front rock Max F – 70-200,
топлоизолационни плоскости ХPS-2см, топлоизолационни плоскости ХPS-10см, ХPS ФИБРАН хрs20-30мм, грунд, грунд при грундиране преди мазилка,
мазилка СИЛИКАТ, мазилка PLASTER APS 688, мазилка ДЕКОРА, газобетонни блокчета, лепило,
PVC дограма петкамерна, алуминиева дограма-врата,

гипсово лепило, гипсокартон, сатн гипс,

латекс, боя, хидроизолация-хидроизолационно покритие в течно състояние, хидроизолация-течна
полимербитумна мембрана, поцинкована ламарина.
Приложени са сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации
и стандарти.
-

Гаранционни срокове за строителни и монтажни работи

-за СМР по част конструкции-8 години;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи/подови и стенни покрития,
тенекеджийски, железарски, дърводелски и др./, както и за вътрешн инсталации на сгради-5 години.
Приложени са сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации
и стандарти.
А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложена е концепция и организация и методи за изпълнение на задачата, които осигуряват и
удовлетворяват изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране:
всички части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. Разгледани са
ключови фактори и начини за постигане на целите на договора, управление и осигуряване на
качеството. Посочени са инстанциите и контролните органи, с които следва да се съгласува
инвестиционния проект. Посочена е организационна структура с права и задължения и отговорности
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на ключовите експерти. Разгледани са възможни рискове, които биха оказали влияние върху
изпълнението. Набелязани са мерки за недопускане и преодоляване на посочените рискове.
Б. Технология за строителство
Направено е описание на технологията на строителство, технологична последователност на
строителните работи, обхват на работите и методи по отделните части за следните дейности: част
Архитектура- СМР по фасадни стени, подмяна дограма, бояджийски работи, топлинно изолиране на
покрив, хидроизолационни работи, топлинно изолиране на под. Представено е ясно описание на
технологията на строителство на посочените дейности. Описана е последователността на изпълнение
на отделните процеси. Установени пропуски – в част ВК, ОВ и Електро.
В. Управление на рисковете
Направено е описание относно планиране на риска
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, като са идентифицирани
основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск. Набелязани
са мерки за преодоляване и недопусане на рисковете.
Оценка по технически показатели на БЕАТРИС ООД
Оценка по технически показатели

(ТП)

- до 40 т.

ТП = ПА + ПБ+ПВ,
където
ПА– брой точки получени от участника по показателя А. Организация за изпълнение на
инвестиционното проектиране
ПБ– брой точки получени от участника по показателя Б. Технология за строителство
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ПВ – брой точки получени от участника по показателя В. Управление на рисковете
Наименование на показателя за оценка

Точки

15 т.
А.Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за 15
обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От предложената
организация е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на
инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на
разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха оказали
влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и са предвидени мерки за
минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От предложената
организация не е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на
инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на
разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха оказали
влияние върху изпълнение на инвестиционния проект, но не са предвидени мерки за
минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От предложената
организация не е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на
инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на
разрешение за строеж. Не са разгледани възможните рискове, които биха оказали
влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и не са предвидени мерки за
минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект. Това може да доведе до
необходимост от извършване на допълнителни дейности и разходи от страна на
Възложителя, независимо че Участникът е гарантирал изпълнението на пълния обхват
на предмета на поръчката, съобразно изискванията Възложителя.
Наименование на показателя за оценка
Б. Технология
за
строителство

Представено е ясно и
подробно описание на
технологията на
строителство, като е
спазена
технологичната
последователност на
всички строителни
работи и разбиването
им по дейности, вкл.
обхват на работите.
Всички изложени
методи са приложими.
От описанието е
видно, че ще бъдат
спазени всички
изисквания на
Възложителя и

Точки 9.5т.
Представено е ясно
описание на технологията
на строителство. Описана
е последователността на
изпълнение на отделните
процеси, но са установени
до 2 дейности, за които са
налице несъществени
пропуски и/или частично
съответствие с
изискванията на
Възложителя и/или
нормативни изисквания.

Представено е ясно
описание на технологията
на строителство. Описана
е последователността на
изпълнение на отделните
процеси, но са установени
над 2 дейности, за които
са налице несъществени
пропуски и/или частично
съответствие с
изискванията на
Възложителя и/или
нормативни изисквания.
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нормативните актове.

а.Част“Архите
ктура“
б.Част“Констр
укции“
в.Част“ВК“

4

-

-

4

-

-

-

-

0.5

г.Част“ОВК“

-

-

0.5

д.част“Електро
“

-

-

0.5

Наименование на показателя за оценка

Точки 5т.

В. Управление на рисковете
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от
възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките
на проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от
Страна на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми
на негативна реакция от страна на местното население.
В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в 5
сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на
влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им
върху изпълнението на договора
- Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване
настъпването на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление
на последиците от настъпилия риск.
В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното:
- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления,
аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на
влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално
описани.
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират
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изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ.
последиците от настъпването му
В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Липсва описание на мерки за предотвратяване /преодоляване /управление на един
или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност
на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не
предлага
адекватни
мерки
за
управлението
им;
- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от
естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.
Оценка по технически показатели

(ТП)

ТП = 15 + 9.5+5= 29.5т.
3.Техническо предложение на Участник ЕТ „Мирса-93-Цветан Асенов“:
Участникът е предложил 50 /петдесет/ календарни дни за изготвяне на работен проект
180 /сто и осемдесет/ календарни дни за изпълнение на СМР
Предложен гаранционен срок-5/пет/ години.
Техническото предложение съдържа:
-

Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;

-

Технология на строителството

-

Управление на рисковете.

-

Линеен график за изпълнение на СМР

-

Описание на предвижданите за влагане материали
Описани са следните материали: мазилка за външно приложение, фасадни плоскости от

експандиран полистерол, сухо минерално лепило, сух минерален хоросан, декоративна мазилка,
пластмасов дюбел, стъклотекстилна мрежа, спец.грунд-боя със заздравяващо действие, цокълни
профили, профили за оформяне на деф.фуги, фина шпакловъчнаа смес, дисперсна боя,
топлоизолационна система ХPS 120мм, екструдиран полистерен с дебелина 60мм, топлоизолациая от
минерална вата ФИБРАН гео, газобетон, тъби от полипропилен, фасонни части, санитарни оттоци
исифони, топлоизолационни материали за сградни инсталации, проводник изолиран, кабелни канали,
плафониера плюс сензор, осветителни светлодиодни ЛЕД лампи, ключчове и контакти, гофрирани
тръби за ел.инсталации, материали за мълниезащитна инсталация, заземителни шини и колове,
мълниезащита, мачта неръждаема,
PVC дограма, стъклопакет, външен алуминиев подпрозоречен перваз, PVC систееми профили,
хидроизолационна мембрана, самозалепваща огъваема армирана битумна мушама, SikaPrimer-3N
грунд, попълваащ профил за фуги, еластичен полиуретанов фугоуплъътнител, разтвор за защита на
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арматурата от корозя, разтвор на циментова основа Баумит Бето Фид, Баумит Бето Финиш, Баумит
Бето Хафт.
Приложени са сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации
и стандарти.
-

Гаранционни срокове за строителни и монтажни работи-5 години

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложена е концепция и организация и методи за изпълнение на задачата. В управление на
дейностите е записано:Управление на дейност-подготовка за изработване на технически
инвестиционен проект във фаза работен проект. При описанието, касаещо дейностите по
съгласуване на проектите е записано също „ изготвеният технически проект ще подлежи на
съгласуване“. Посочени са инстанциите за съгласуване на проекта. Смесени са понятията
„технически“ и „работен“ проект. Не е ясно изработеният проект в каква фаза ще бъде
представен и съгласуван- фаза „работен“ или фаза“технически“ проект.
Разгледани са възможни рискове, които биха оказали влияние върху изпълнението. Набелязани са
мерки за недопускане и преодоляване на посочените рискове.
Б. Технология за строителството
Направено е описание на етапите на строителство, последователност на изпълнение и разпределение
на ресурсите, технологията на строителство, технологична последователност на строителните
работи, обхват на работите и методи по отделните части за следните дейности:Част Архитектуратоплинно изолиране покрив, подмяна дограма, топлинно изолиране на външни стени, топлинно
изолиране на под, ремонт общи части: тенекеджийски,

топлоизолационни,оформяне на ъгли,

полагане на грунд, мазачески работи, дограма, вътрешни мазилки, шпакловки, бояджийски работи
вкл.грундиране.
Част Конструкции- няма описана технология, част ВК и част ОВ- формално описание беез подробно
оисание; част Електро – няма описана технология.
В. Управление на рисковете
Направено е описание относно планиране на риска, анализ на риска, методология за управление на
риска
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
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- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
В техническото предложение е обърнато внимание на всички дифинирани от Възложителя рискове.
Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и
съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.
Комисията установи, че участникът не е спазил изискването относно обхвата на проектиранетоизработване на проект във фаза “Работен проект“, което е задължително изискване на възложителя.
Съгласно Документацията

за участие: Раздел II-технически спецификации, т.6.А.1.Обхват на

проектирането; Работният проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните
изисквания, включително изискванията на Наредба №4 от 2001 год. за обхвата и съдържанието на
инветиционните проекти,

съответно не е спазено и изискването за съдържание, залегнало в

Техническото предложение, Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране.
Въз основа на направените по-горе констатации относно несъответствието на техническото
предложение на участника с изискванията на възложителя и на основание чл. 107, т. 2, буква
„а“ от ЗОП във връзка с т.6.1.А / буква „А“/ от Раздел II на Документацията за участие в
процедурата, съгласно което се отстранява участник, който е представил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага участник ЕТ
„Мирса-93-Цветан Асенов“ да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената
поръчка.
4.Техническо предложение на Участник „Красстрой“ЕООД:
Участникът е предложил 45 /четиридесет и пет/ календарни дни за изготвяне на работен проект
175 /сто седемдесет и пет/ календарни дни за изпълнение на СМР
Предложен гаранционен срок- 10/десет/ години
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Техническото предложение съдържа:
-

Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;

-

Технология на строителството

-

Управление на рисковете.

-

Линеен график за изпълнение на СМР

-

Описание на предвижданите за влагане материали
Описани са следните материали:Топлоизолационни плочи EPS, бетон контакт, дюбел,

лепило за топлоизолационни плочи, стъклофибърна мрежа, профил за мазилки, силиконова мазилка,
топлоизолационни плочи ХPS, битумен грунд, воалит, полизол, дограма.
Приложени са сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации
и стандарти.
-

Гаранционни срокове за строителни и монтажни работи- 8 години

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложена е концепция и организация и методи за изпълнение на задачата: посочени са части и
основните дейности, които следва да бъдат заложени. Разгледани са ключови фактори и начини за
постигане на целите на договора, управление и осигуряване на качеството. Не са посочени всички
инстанции и контролни органи, с които следва да се съгласува инвестиционния проект. Посочена е
организационна структура с права и задължения и отговорности на проектантите. Разгледани са
възможни рискове, които биха оказали влияние върху изпълнението. Набелязани са мерки за
недопускане и преодоляване на посочените рискове.
Б. Технология за строителство
Направено е описание на технологията на строителство, технологична последователност на
строителните работи, обхват на работите и методи по отделните части за следните дейности:
Фасади:работно скеле,мазачески работи-не пълно описание, монтаж ПВС дограма,-непълно
описание, вътрешно обръщане на страници-непълно описание, боядийски работи около дограмавътрешно, топлоизолация по външни стени, грунд за мазилка-няма описание, външна мазилканепълно описание, тенекеджийски – няма описание, външни подпрозоречни первази-няма описание;
Покриви, мълниезащитна инсталация-непълно описание,Част Кнструкции и ЕЛ непълно описание,
част ВК и ОВК няма описание.
В. Управление на рисковете
Направено е описание относно планиране на риска
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
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- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
Идентифицирани всички дифинирани от възложителя рискове. В техническата оферта е обърнато
внимание на всеки един от рисковете, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и
сфери, където може да окаже влияние съответния риск.
Оценка по технически показатели на Красстрой ЕООД
Оценка по технически показатели

(ТП)

- до 40 т.

ТП = ПА + ПБ+ПВ,
където
ПА– брой точки получени от участника по показателя А. Организация за изпълнение на
инвестиционното проектиране
ПБ– брой точки получени от участника по показателя Б. Технология за строителство
ПВ – брой точки получени от участника по показателя В. Управление на рисковете
Наименование на показателя за оценка

Точки

А.Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за
обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От предложената
организация е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на
инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на
разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние
върху изпълнение на инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране на
риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за
обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От предложената
организация не е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на
инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на
разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние
върху изпълнение на инвестиционния проект, но не са предвидени мерки за
минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за

10т.
-

10
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обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От предложената
организация не е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на
инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на
разрешение за строеж. Не са разгледани възможните рискове, които биха оказали
влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и не са предвидени мерки за
минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект. Това може да доведе до
необходимост от извършване на допълнителни дейности и разходи от страна на
Възложителя, независимо че Участникът е гарантирал изпълнението на пълния обхват на
предмета на поръчката, съобразно изискванията Възложителя.
Наименование на показателя за оценка

Точки 2.5т.

Б. Технология
за
строителство

Представено е ясно
и подробно
описание на
технологията на
строителство, като
е спазена
технологичната
последователност
на всички
строителни работи
и разбиването им
по дейности, вкл.
обхват на работите.
Всички изложени
методи са
приложими.
От описанието е
видно, че ще бъдат
спазени всички
изисквания на
Възложителя и
нормативните
актове.

Представено е ясно
описание на
технологията на
строителство.
Описана е
последователността
на изпълнение на
отделните процеси,
но са установени до 2
дейности, за които са
налице несъществени
пропуски и/или
частично
съответствие с
изискванията на
Възложителя и/или
нормативни
изисквания.

Представено е ясно описание на
технологията на строителство.
Описана е последователността на
изпълнение на отделните процеси,
но са установени над 2 дейности, за
които са налице несъществени
пропуски и/или частично
съответствие с изискванията на
Възложителя и/или нормативни
изисквания.

а.Част“Архите
ктура“

-

-

0.5

б.Част“Констр
укции“

-

-

0.5

в.Част“ВК“

-

-

0.5

г.Част“ОВК“

-

-

0.5

д.част“Електро
“

-

-

0.5
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Наименование на показателя за оценка

Точки
5т.

В. Управление на рисковете
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в 5
сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на
влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им
върху изпълнението на договора
- Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване
настъпването на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и
управление на последиците от настъпилия риск.
В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното:
- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления,
аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на
влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално
описани.
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не
гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на
риска, респ. последиците от настъпването му
В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Липсва описание на мерки за предотвратяване /преодоляване /управление на един
или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира
готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните
рискове,
но
не
предлага
адекватни
мерки
за
управлението
им;
- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от
естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.
Оценка по технически показатели
ТП = 10 + 2.5+5= 17.5т.

(ТП)

5.Техническо предложение на участник БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД:
Участникът е предложил 50 /петдесет/ календарни дни за изготвяне на работен проект
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180 /сто и осемдесет/ календарни дни за изпълнение на СМР
Предложен гаранционен срок
-за всички видове новоизпълнени конструкции-10год.
-за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии -8 години;
-за хидроизолационни, топлоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в
неагресивна среда – 5 години; а в агресивна среда-3год.;
-за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи/подови и стенни покрития,
тенекеджийски, железарски, дърводелски и др./, както и за вътрешн инсталации на сгради-5 години.
Техническото предложение съдържа:
-

Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;

-

Технология на строителството

-

Управление на рисковете.

-

Линеен график за изпълнение на СМР

-

Описание на предвижданите за влагане материали
Описани са следните материали: PVC профил, стъклопакет, полиуретановя пяна, лепило

шпакловъчна смес, латекс, ъгъл с мрежа, итонг, лепило за зидане, разтвор за мазане, цимент, грунд,
универсален грунд, топлоизолационни плоскости ЕPS, топлоизолационни плоскости отнегорими
материали, стъклотекстилна мрежа, дюбели пластмасови, дюбели метални, водооткапващ профил,
каменна вата, екстериорна минерална мазилка,

топлоизолационни плоскости ХPS, екстериорна

мозаечна мазилка, гипсова шпакловка, алкидна боя, ламарина поцинкована, хидроизолация, воронки,
полипропиленови тръби, тръбна изолация,

PVC тръби и фитинги, мълниезащита, заземителни

колове, енергоспестяващи осв.тела, плафониери със сензор, ел.кабели, кабелни канали, ел.ключове.
Приложени са сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации
и стандарти.
-

Гаранционни срокове за строителни и монтажни работи

-за всички видове новоизпълнени конструкции-10год.
-за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии -8 години;
-за хидроизолационни, топлоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в
неагресивна среда – 5 години; а в агресивна среда-3год.;
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-за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи/подови и стенни покрития,
тенекеджийски, железарски, дърводелски и др./, както и за вътрешн инсталации на сгради-5 години.
А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложена е концепция и организация и методи за изпълнение на задачата. Като втори етап при
изпълнени ена проектирането е записано: Изработване на технически проект. Трети етап Предаване за съгласуване и одобрение на „технически проект“. Координиране и съгласуване на
„работния проект“.
Смесени са понятията „технически“ и „работен“ проект. Не е ясно изработеният проект в
каква фаза ще бъде представен и съгласуван- фаза „работен“ или фаза“технически“ проект.
Не са посочени всички инстанции за съгласуване на проекта.
Разгледани са възможни рискове, които биха оказали влияние върху изпълнението. Набелязани са
мерки за недопускане и преодоляване на посочените рискове. Описаните мерки са формални.
Б. Технология за строителството
Направено е описание на етапите на строителство, последователност на изпълнение и разпределение
на ресурсите, технологията на строителство, технологична последователност на строителните
работи, обхват на работите и методи по отделните части за следните дейности:
Подмяна дограма и съпътстващи, монтаж на външна топлоизолация и съпътстващи, топлоизолиране
на покрива и съпътстващи, топлоизолация подове-описанието не е пълно, мълниезащита-не е
описана технология, подмяна на осветлението в общите части-не е описана технология.
В. Управление на рисковете
Направено е описание относно планиране на риска, анализ на риска, методология за управление на
риска
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
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3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
В техническото предложение е обърнато внимание на всички дифинирани от Възложителя рискове.
Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и
съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.
Комисията установи, че участникът не е спазил изискването относно обхвата на проектиранетоизработване на проект във фаза “Работен проект“, което е задължително изискване на възложителя.
Съгласно Документацията

за участие: Раздел II-технически спецификации, т.6.А.1.Обхват на

проектирането; Работният проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните
изисквания, включително изискванията на Наредба №4 от 2001 год. за обхвата и съдържанието на
инветиционните проекти,

съответно не е спазено и изискването за съдържание, залегнало в

Техническото предложение, Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране.
Въз основа на направените по-горе констатации относно несъответствието на техническото
предложение на участника с изискванията на възложителя и на основание чл. 107, т. 2, буква
„а“ от ЗОП във връзка с т.6.1.А / буква „А“/ от Раздел II на Документацията за участие в
процедурата, съгласно което се отстранява участник, който е представил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага участник
БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената
поръчка.
6.Техническо предложение на Участник ДЗЗД„РЕСТИНИ“:
Участникът е предложил 28 /двдесет и осем/ календарни дни за изготвяне на работен проект
136 /сто тридесет и шест/ календарни дни за изпълнение на СМР
Предложен гаранционен срок- 5 /пет/години
Техническото предложение съдържа:
-

Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;

-

Технология на строителството

-

Управление на рисковете.

-

Линеен график за изпълнение на СМР

-

Описание на предвижданите за влагане материали
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Описани са следните материали: EPS 100мм, EPS-F 90, стъклофибърна мрежа, фиксиращ
праймер за заздравяване и импрегниране на външни и вътрешни стеени, лепило шпакловъчна смес за
топлоизолация, пластмасов ъгъл с мрежа, водооткапващ профил с мрежа, пластмасов дюбел с
пластмасова игла, силикатна мазилка, метален анкер, ХPS 60-120мм, каменна вата, PVC дограма
петкамерна, обков за дограма, стъклопакет, уплътнител за подови дилатаационни фуги,
полиуретанова пяна за топлоизолация, Бикрост ХПП 3.00-огъваема армирана битумна мушама за
първи пласт, Бикрост ТРП 4.00-огъваема армирана битумна мушама за завършващ слой с посипка,
битумен

грунд,

пожароустойччива

врата,

тръби

за

канализация

от

непластифициран

поливинилхлорид, полипропиленови тръби, тръбна термоизолация, разтвор за възстановяване на
бетон.
Приложени са сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации
и стандарти.
-

Гаранционни срокове за строителни и монтажни работи- 5 год.

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложена е концепция и организация и подходи: Части и основните дейности, които следва да
бъдат заложени. Разгледани са етапи на изпълнение-предпроектни проучвания, проектни,
съгласувателни. В съдържанието на инвестиционният проект в част Архитектура е посочено, че ще
бъдат представени разпределения в мащаб М1:100-посоченото не отговаря на изискванията на
Възложителя за представяне на разпределенията на етажите, а именно в мащаб М1:50. В проктна
част“ВК“ е описано, че проектът ще съдържа техн.описание на частите и инсталациите, които се
предвижда да бъдаат ремонтирани, като същите не са посочени. В проктна част“ОВК“ е описано, че
проектът ще съдържа техн.описание на частите и инсталациите, които се предвижда да бъдаат
ремонтирани, като същите не са посочени. Посочени са инстанциите и контролните органи, с които
следва да се съгласува инвестиционния проект. Посочена е организационна структура-сформиране
на екип.
Разгледани са възможни рискове, които биха оказали влияние върху изпълнението. Набелязани са
мерки за недопускане и преодоляване на посочените рискове.
Б. Технология за строителство
Направено е описание на технологията на строителство, технологична последователност на
строителните работи, обхват на работите и методи по отделните части за следните дейности: част
Архитектура - монтаж фасадно скеле и демонтаж, топлинно изолиране на покрива-описанието е
бланкетно и хидроизолиране, подмяна дограма, топлинно изолиране на външни стени, полагане на
цветна екстериорна мазилка, зидарски и мазачеески работи, вароциментова мазилка, бояджийски
работи, сградни водопроводни и канализационни инсталации, доставка и монтаж на пропиленови
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тръби,

изпълнение

на

сградни

водопроводни

инсталации,

мълниезащитна

инсталация,

ел.инсталации.Установени пропуски – в част Конструкции и ОВ.
В. Управление на рисковете
Направено е описание относно планиране на риска
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, като са идентифицирани
основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск. Предлагат
се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно
конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. По
отношение риск 5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по
договора от Страна на Възложителя- описаните мерки са формални.
Комисията установи, че участникът не е спазил изискването относно разработване на работен
инвестиционен проект, което е задължително изискване на възложителя. Съгласно Документациията
за участие: Раздел II-технически спецификации, т.6.А.Разработване на работен проект и
т.6.А.1.Обхват на проектирането; част Архитектура-разпределения- на всички етажи с отразени
мерки по санирането и детайли в подходящ мащаб /М 1:50/, съответно не е спазено и изискването за
съдържание,

залегнало

в

Техническото

предложение,

Организация

за

изпълнение

на

инвестиционното проектиране.
Въз основа на направените по-горе констатации относно несъответствието на техническото
предложение на участника с изискванията на възложителя и на основание чл. 107, т. 2, буква
„а“ от ЗОП във връзка с т. 6.1. и т.6.1.А / буква „А“/ от Раздел II на Документацията за
участие в процедурата, съгласно което се отстранява участник, който е представил оферта,
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която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага
участник ДЗЗД„РЕСТИНИ“ да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената
поръчка.
7.Техническо предложение на Участник „ЕКОДИН“ЕООД:
Участникът е предложил 50 /петдесет/ календарни дни за изготвяне на работен проект
180 /сто и осемдесет/ календарни дни за изпълнение на СМР
Предложен гаранционен срок- 8/осем/ години
Техническото предложение съдържа:
-

Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;

-

Технология на строителството

-

Управление на рисковете.

-

Линеен график за изпълнение на СМР

-

Описание на предвижданите за влагане материали
Описани са следните материали: топлоизолационна ссистема

EPS 10см., лепило за

топлоизолация, армирана стъклотекстилна мрежа, ъглов профил с мрежа, крепежни елементидюбели, цветна силикатна екстериорна мазилка, грундиране на външни стени, PVC дограма с двоен
стъклопакет, метална входна врата, циментова шпакловка,
перваз,

външен алуминиев подпрозоречен

вътрешен PVC подпрозоречен перваз, топлинна изолация от каменна вата деб. 12см.,

топлинна изолация от ХPS 10см, обшивка от поцинкована ламарина, хидроизолация първи пласт,
хидроизолацция втори пласт, паста ИЗОМАКС еласто, топлинна изолация от ХPS 6см, мозаечна
минерална мазилка, уплътняващ профил за фуги,
Приложени са сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации
и стандарти.
-

Гаранционни срокове за строителни и монтажни работи- 8 години

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложена е концепция и организация и методи за изпълнение на задачата: посочени са части и
основните дейности, които следва да бъдат заложени. В част ВК и ОВК не е описан обхвата на
разработката- посоченое, че това ще се опредеели впослеедствие. Разгледани са ключови фактори и
начини за постигане на целите на договора, управление и осигуряване на качеството. Не са посочени
всички инстанции и контролни органи, с които следва да се съгласува инвестиционния проект.
Посочена е организационна структура с права и задължения и отговорности на проектантите.
Разгледани са възможни рискове, които биха оказали влияние върху изпълнението. Набелязани са
формални мерки за недопускане и преодоляване на посочените рискове.
Б. Технология за строителство
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Направено е описание на технологията на строителство, технологична последователност на
строителните работи, обхват на работите и методи по отделните части за следните дейности: част
Архитектура- Изпълнение на ЕСМ1-топлинно изолиране на външни стени и съпътстващи дейности,
изпълнение на ЕСМ2 – подмяна на дограма, ЕСМ3-топлинно изолиране на покрив, ЕСМ4 –
топлинно изолиране на под, посочени са допълнителни задължителни мерки. Част Кнструкции, ВК и
ЕЛ няма посочена технология, част ОВК няма посочени мерки.
В. Управление на рисковете
Направено е описание относно планиране на риска
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
Идентифицирани всички дифинирани от възложителя рискове. В техническата оферта е обърнато
внимание на всеки един от рисковете, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и
сфери, където може да окаже влияние съответния риск с изключение на риск 6-описанието е
формално.
Оценка по технически показатели на ЕКОДИН ЕООД
Оценка по технически показатели

(ТП)

- до 40 т.

ТП = ПА + ПБ+ПВ,
където
ПА– брой точки получени от участника по показателя А. Организация за изпълнение на
инвестиционното проектиране
ПБ– брой точки получени от участника по показателя Б. Технология за строителство
ПВ – брой точки получени от участника по показателя В. Управление на рисковете
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Наименование на показателя за оценка

Точки

А.Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за
обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От предложената
организация е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на
инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на
разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние
върху изпълнение на инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране на
риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за
обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От предложената
организация не е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на
инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на
разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние
върху изпълнение на инвестиционния проект, но не са предвидени мерки за
минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за
обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От предложената
организация не е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на
инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на
разрешение за строеж. Не са разгледани възможните рискове, които биха оказали влияние
върху изпълнение на инвестиционния проект и не са предвидени мерки за минимизиране
на риска още на фаза инвестиционен проект. Това може да доведе до необходимост от
извършване на допълнителни дейности и разходи от страна на Възложителя, независимо
че Участникът е гарантирал изпълнението на пълния обхват на предмета на поръчката,
съобразно изискванията Възложителя.

10т.
-

Наименование на показателя за оценка
Б. Технология
за
строителство

Представено е ясно
и подробно
описание на
технологията на
строителство, като
е спазена
технологичната
последователност
на всички
строителни работи
и разбиването им
по дейности, вкл.
обхват на работите.
Всички изложени
методи са
приложими.
От описанието е
видно, че ще бъдат

10

-

Точки 6т.
Представено е ясно
описание на
технологията на
строителство.
Описана е
последователността
на изпълнение на
отделните процеси, но
са установени до 2
дейности, за които са
налице несъществени
пропуски и/или
частично
съответствие с
изискванията на
Възложителя и/или
нормативни
изисквания.

Представено е ясно описание на
технологията на строителство.
Описана е последователността на
изпълнение на отделните процеси,
но са установени над 2 дейности, за
които са налице несъществени
пропуски и/или частично
съответствие с изискванията на
Възложителя и/или нормативни
изисквания.
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спазени всички
изисквания на
Възложителя и
нормативните
актове.

а.Част“Архите
ктура“

4

-

-

б.Част“Констр
укции“
в.Част“ВК“

-

-

0.5

-

-

0.5

г.Част“ОВК“

-

-

0.5

д.част“Електро
“

-

-

0.5

Наименование на показателя за оценка

Точки
3т.

В. Управление на рисковете
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери
на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на
въздействието им върху изпълнението на договора
- Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване
настъпването на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и
управление на последиците от настъпилия риск.
В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в 3
сила поне едно от следното:
- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните
проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но
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степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са
формално описани.
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не
гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и
преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му
В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Липсва описание на мерки за предотвратяване /преодоляване /управление на
един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира
готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните
рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им;
- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не
са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.
Оценка по Технически показател - ТП

ТП = 10 + 6+3= 19т.
След прилагане на методиката за определяне на техническата оценка на участниците, общата
техническа оценка е както следва:
1.Участник „Беатрис“ООД - 29.5 т.
2.Участник „ЕКОДИН“ЕООД – 19т.
3.Участник“Красстрой“ЕООД-17.5т.
Допуснати участници до отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри”:
1.Участник „Беатрис“ООД
2.Участник„ЕКОДИН“ЕООД
3.Участник“Красстрой“ЕООД
Обособена позиция №2-

Инженеринг

(проектиране и строителство) за сграда с

административен адрес гр. София, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 231
1.Техническо предложение на Участник Консорциум„БГ САНИРАНЕ СОФИЯ 5“ДЗЗД:
Участникът е предложил 60 /шестдесет/ календарни дни за изготвяне на работен проект
199 /сто деветдесет и девет/ календарни дни за изпълнение на СМР
Предложен гаранционен срок- 5 /пет/години
Техническото предложение съдържа:
-

Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;

-

Технология на строителството

-

Управление на рисковете.

-

Линеен график за изпълнение на СМР

-

Описание на предвижданите за влагане материали
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Описани са следните материали:топлинна изолация EPS 10см, стъклофибърна мрежа,
дюбел за топлоизолация, PVC ъгъл с мрежа, водооткапващ ъгъл, лепило за топлоизолация, лепило
шпакловъчна смес за топлоизолация, минерална вата, силикатна мазилка, PVC дограма, стъклопакет,
въртящ се обков, алуминиева входна врата, топлоизолация от ХPS 10см, топлоизолация от ХPS 6см,
минерална мозаечна мазилка, външни алууминиеви подпрозоречни первази, поцинкована ламарина,
хидроизолация

двупластова,

гипсова

мазилка,

латексова

боя,

лепило

и

плочки,

лампи

енергоспестяващи, мълниезащитна уредба, заземление на мълниезащитата
Приложени са сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации
и стандарти.
Гаранционни срокове за строителни и монтажни работи- 5 год.

-

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложена е концепция и организация и подходи: Части и основните дейности, които следва да
бъдат заложени. В съдържанието на инвестиционният проект в част Архитектура е посочено, че ще
бъдат представени разпределения в мащаб М1:100-посоченото не отговаря на изискванията на
Възложителя за представяне на разпределенията на етажите, а именно в мащаб М1:50. Посочени са
инстанциите и контролните органи, с които следва да се съгласува инвестиционния проект.
Разгледани са възможни рискове, които биха оказали влияние върху изпълнението. Набелязани са
мерки за недопускане и преодоляване на посочените рискове.
Б. Технология за строителство
Направено е описание на технологията на строителство, технологична последователност на
строителните работи, обхват на работите и методи по отделните части за следните дейности: част
Архитектура – топлинно изолиране на външни стени, подмяна дограма- непълно описание, топлинно
изолиране на под, ремонт покрив включително полагане на хидроизолация-непълно описание,
конструкции, част ВК, ОВК и Ел-няма описана технология.
В. Управление на рисковете
Направено е описание относно планиране на риска
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
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3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, като са идентифицирани
основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск. Предлагат
се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно
конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.
Комисията установи, че участникът не е спазил изискването относно разработване на работен
инвестиционен проект, което е задължително изискване на възложителя. Съгласно Документациията
за участие: Раздел II-технически спецификации, т.6.А.Разработване на работен проект и
т.6.А.1.Обхват на проектирането; част Архитектура-разпределения- на всички етажи с отразени
мерки по санирането и детайли в подходящ мащаб /М 1:50/, съответно не е спазено и изискването за
съдържание,

залегнало

в

Техническото

предложение,

Организация

за

изпълнение

на

инвестиционното проектиране.
Въз основа на направените по-горе констатации относно несъответствието на техническото
предложение на участника с изискванията на възложителя и на основание чл. 107, т. 2, буква
„а“ от ЗОП във връзка с т. 6.1. и т.6.1.А / буква „А“/ от Раздел II на Документацията за
участие в процедурата, съгласно което се отстранява участник, който е представил оферта,
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага
участник Консорциум„БГ САНИРАНЕ СОФИЯ 5“ДЗЗД да бъде отстранен от по-нататъшно
участие в обществената поръчка.
2.Техническо предложение на Участник КОТА 2001 ООД:
Участникът е предложил 60 /шестдесет/ календарни дни за изготвяне на работен проект
200 /двеста/ календарни дни за изпълнение на СМР
Предложен гаранционен срок – 5год.
Техническото предложение съдържа:
-

Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;

-

Технология на строителството

-

Управление на рисковете.

-

Линеен график за изпълнение на СМР
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-

Описание на предвижданите за влагане материали
Описани са следните материали: Баумит Бето Протект-разтвор за защита на арматурата от

корозия, Баумит Бето Фил-разтвор на циментова основа, Баумит Бето Финиш, Баумит Бето Хафт,
Баумит Мозаик топ, фасадни плоскости експандиран полистирол, сухо минерално лепило, сух
минерален хоросан, декоративна мазилка, пластмасов дюбел, стъклотекстилна мрежа, специален
грунд боя, цокълни профили, Баумит Фино Гранде, Баумит Дивина Класик, GIAS XPS 60мм, GIAS
XPS 100мм, FIBRAN geo , газобетон, PVC дограма, стъклопакети, PVC системи профили за врати и
прозорци, външен алуминиев подпрозоречен перваз, хидрозол-хидроизолационна мембрана, битумна
мушама, Sika Prineer-3N грунд, попълващ профил за фуги, Sika flex еластичен полиуретанов
угоуплътнител, тръби от полипропилен, фасонни части от полипропилен.
Приложени са сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации
и стандарти.
-

Гаранционни срокове за строителни и монтажни работи – 5 год.

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложена е концепция и организация и методи за изпълнение на инвестиционното проектиране.
Набелязани са етапи наа проектирането. В предложението е отбелязано, че Техническите прокти
ще бъдат изготвени съгласно ЗУТ…Техническият проект ще бъде съгласуван с всички
експлоатационни дружества и други съгласувателни органи. Ще се разработи технически
проект..Техническият инвестиционен проект ще бъде представен в следния обхват…Изработеният
технически инвестиционен проект подлежи на съгласуване.. Участникът е посочил, че ще изготви
и съгласува – технически инвестиционен проект-посоченото не отговаря на изискванията на
Възложителя за представяне на „работен“ инвестиционен проект.
Не са посочени всички инстанции и контролни органи, които следва да съгласуват проекта.
Разгледани са възможни рискове, които биха оказали влияние върху изпълнението. Набелязани са
мерки за недопускане и преодоляване на посочените рискове.
Б. Технология за строителството
Направено е описание на етапите на строителство, последователност на изпълнение и разпределение
на ресурсите, технологията на строителство, технологична последователност на строителните
работи, обхват на работите за следните дейности: хидроизолационни работи, подмяна дограманепълно

описание,

сухо

строителство,

шпакловки,

бояджийски

работи-непълно

описние,

топлоизолационни работи по покрив-непълно описание на технологията, конструкции, ВК-непълно
описание, ОВК-няма описна технология, Ел.-не пълно описание
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В. Управление на рисковете
Направено е описание относно планиране на риска, анализ на риска, методология за управление на
риска
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
В техническото предложение е обърнато внимание на дифинираните от Възложителя рискове от 1
до 5. Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска
и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.
Риск 6 не е разгледан и не са предложени мерки.
Комисията установи, че участникът не е спазил изискването относно обхвата на проектиранетоизработване на проект във фаза “Работен проект“, което е задължително изискване на възложителя.
Съгласно Документацията

за участие: Раздел II-технически спецификации, т.6.А.1.Обхват на

проектирането; Работният проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните
изисквания, включително изискванията на Наредба №4 от 2001 год. за обхвата и съдържанието на
инветиционните проекти,

съответно не е спазено и изискването за съдържание, залегнало в

Техническото предложение, Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране.
Въз основа на направените по-горе констатации относно несъответствието на техническото
предложение на участника с изискванията на възложителя и на основание чл. 107, т. 2, буква
„а“ от ЗОП във връзка с т.6.1.А / буква „А“/ от Раздел II на Документацията за участие в
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процедурата, съгласно което се отстранява участник, който е представил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага участник
КОТА 2001 ООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.
3.Техническо предложение на Участник „ПСГ“АД:
Участникът е предложил 30 /тридесет/ календарни дни за изготвяне на работен проект
150 /сто и петдесет/ календарни дни за изпълнение на СМР
Предложен гаранционен срок – 5год.
-за хидроизолационни, топлоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в
неагресивна среда – 5 години;
-за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи/подови и стенни покрития,
тенекеджийски, железарски, дърводелски и др./, както и за вътрешн инсталации на сгради-5 години.
Техническото предложение съдържа:
-

Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;

-

Технология на строителството

-

Управление на рисковете.

-

Линеен график за изпълнение на СМР

-

Описание на предвижданите за влагане материали
Описани са следните материали: хидроизолацияпо покрив, PVC дограма, алуминиева

дограма-входни,

възстановителни работе по стоманобетонови еелементи на сгради, защита на

армировката от корозия, каменна вата за фасадна топлоизолация, дълбокопроникващ грунд, лепило
за EPS, XPS и каменна вата, крепежни елементи, армировъчна мрежа, ъглови профили за
топлоизолационнаа система, шпакловъчна смес за изолационни плоскости от каменна вата, грунд,
цветна силиконова мазилка, XPS топлоизолация по цокъл, лепилна и шпакловъчна смес за XPS,
дюбели за плочи XPS, мозаечна мазилка по цокъл, шпакловка по стени вътрешни, грунд преди
латексово боядисване, латекс за вътрешна употреба, алкиднаа блажна боя за метал, вътрешна
употреба, осветително тяло плафон, със сензор за движение, осветителни тела тип плафон модел
Луна, кабелни канали пластмасови, електричеески ключ, елементи на мълниезащитнаата инсталация,
декоративна защита за дървени и метални повърхности.
Приложени са сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации
и стандарти.
-

Гаранционни срокове за строителни и монтажни работи – 5 год.
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-за хидроизолационни, топлоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в
неагресивна среда – 5 години;
-за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи/подови и стенни покрития,
тенекеджийски, железарски, дърводелски и др./, както и за вътрешн инсталации на сгради-5 години.
А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложена е концепция и организация и методи за изпълнение на инвестиционното проектиране.
Набелязани са етапи на проектирането. Посочени са инстанциите и контролните органи, които
следва да съгласуват проекта.
Разгледани са възможни рискове, които биха оказали влияние върху изпълнението. Набелязани са
мерки за недопускане и преодоляване на посочените рискове.
Б. Технология за строителството
Направено е описание на етапите на строителство, последователност на изпълнение и разпределение
на ресурсите, технологията на строителство, технологична последователност на строителните
работи, обхват на работите за следните дейности: Част Архитектура-демонтажни работи, полагане на
битумна хидроизолация 2 пласта, тенекеджийски работи, монтаж на дограма-непълно описание на
захващането, обръщане на страници на врати и прозорци с гипсова шпакловка, външна
вароциментоваа мазилка, топлоизолация на външни стени над цокъл с минерална вата- не е
конкретизирано дюбелирането, полагане на топлоизолационна система по цокъл с XPS, полагане на
фасадна мазилка върху топлоизолационна система, гипсова шпакловка, бояджийски работи,
боядисване на метални и дървени повърхности с блажна боя, част Конструкции, част ВК, част Ел-не
пълно описание.
В. Управление на рисковете
Направено е описание относно планиране на риска, анализ на риска, методология за управление на
риска.
Разглеждани са дефинираните от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението
на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
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3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
В техническото предложение е обърнато внимание на

дифинираните от Възложителя рискове.

Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и
съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.
Оценка по технически показатели на Участник „ПСГ“АД
Оценка по технически показатели

(ТП)

- до 40 т.

ТП = ПА + ПБ+ПВ,
където
ПА– брой точки получени от участника по показателя А. Организация за изпълнение на
инвестиционното проектиране
ПБ– брой точки получени от участника по показателя Б. Технология за строителство
ПВ – брой точки получени от участника по показателя В. Управление на рисковете
Наименование на показателя за оценка

Точки

15 т.
А.Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията 15
за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части
и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От
предложената организация е видно, че са съобразени всички процедури по
съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които
биха оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и са
предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части
и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От
предложената организация не е видно, че са съобразени всички процедури по
съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които
биха оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект, но не са
предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части
и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От
предложената организация не е видно, че са съобразени всички процедури по
съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
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получаване на разрешение за строеж. Не са разгледани възможните рискове,
които биха оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и не са
предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Това може да доведе до необходимост от извършване на допълнителни дейности
и разходи от страна на Възложителя, независимо че Участникът е гарантирал
изпълнението на пълния обхват на предмета на поръчката, съобразно
изискванията Възложителя.
Наименование на показателя за оценка

Точки 11т.

Б. Технология
за
строителство

Представено е ясно
и подробно
описание на
технологията на
строителство, като е
спазена
технологичната
последователност на
всички строителни
работи и
разбиването им по
дейности, вкл.
обхват на работите.
Всички изложени
методи са
приложими.
От описанието е
видно, че ще бъдат
спазени всички
изисквания на
Възложителя и
нормативните
актове.

Представено е ясно
описание на
технологията на
строителство.
Описана е
последователността
на изпълнение на
отделните процеси,
но са установени до 2
дейности, за които са
налице несъществени
пропуски и/или
частично
съответствие с
изискванията на
Възложителя и/или
нормативни
изисквания.

Представено е ясно описание на
технологията на строителство.
Описана е последователността на
изпълнение на отделните
процеси, но са установени над 2
дейности, за които са налице
несъществени пропуски и/или
частично съответствие с
изискванията на Възложителя
и/или нормативни изисквания.

а.Част“Архит
ектура“

-

2

-

б.Част“Конст
рукции“

4

-

-

в.Част“ВК“

4

-

-

г.Част“ОВК“

-

-

0.5

д.част“Електр
о“

-

-

0.5

Наименование на показателя за оценка

Точки
5т.

В. Управление на рисковете
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от
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възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките
на проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от
Страна на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми
на негативна реакция от страна на местното население.
В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, 5
и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и
сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на
въздействието им върху изпълнението на договора
- Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване
настъпването на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и
управление на последиците от настъпилия риск.
В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното:
- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните
проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск,
но
степента
на
влияние
на
риска,
респ.
мерките
за
преодоляване/предотвратяване са формално описани.
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не
гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и
преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му
В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Липсва описание на мерки за предотвратяване /преодоляване /управление на
един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено
декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на
описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им;
- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не
са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.
Технически показател /ТП/
ТП = 15 + 9.5+5= 31т.
4.Техническо предложение на Участник ДЗЗД ТЕКТОНИК СТРОЙ:
Участникът е предложил 45 /четиридесет и пет/ календарни дни за изготвяне на работен проект
200 /двеста/ календарни дни за изпълнение на СМР
Предложен гаранционен срок –
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-Конструкции-8год.
-Хидроизолационни работи-5год.
-топлоизолационни работи-5год.
-довършителни работи-5год.
Техническото предложение съдържа:
-

Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;

-

Технология на строителството

-

Управление на рисковете.

-

Линеен график за изпълнение на СМР

-

Описание на предвижданите за влагане материали
Описани са следните материали: PVC дограма, топлоизолационна система EPS 10см., ХPS,

топлоизолационна система по страници на прозорци и врати с ширина до 30см., ХPS 6см., лепило за
топлоизолационни плоскости, арм. мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, циментова
шпакловка, грунд преди мазилка, цветна силикатна екстериорна мазилка, външен алуминиев
подпрозоречен перваз, вътрешен PVC подпрозоречен перваз, силикатна мазилка, поцинкована
ламарина по бордове на покрив, антикорозионни покритие, дълбокопроникващ грунд, профил
цокълен с водооткап, пластмасов профил с водооткап,вароциментова мазилка, гипсова шпакловка,
грунд, латекс, лепило и шпакловка за топлоизолационни плоскости, каменна вата, осветител тип
плафон с дтчик, покривна хидроизолация.
Приложени са сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации
и стандарти.
-

Гаранционни срокове за строителни и монтажни работи

-Конструкции-8год.
-Хидроизолационни работи-5год.
-топлоизолационни работи-5год.
-довършителни работи-5год.
А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложена е концепция и организация и методи за изпълнение на задачата. В описание
дейностите е записано:изготвяне инвестиционен проект във фаза

на

„технически“. Смесени са

понятията „технически“ и „работен“ проект. Не е ясно изработеният проект в каква фаза ще
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бъде представен и съгласуван - фаза „работен“ или фаза“технически“ проект. Посочени са
инстанциите и контролните органи, които следва да съгласуват проекта.
Разгледани са възможни рискове, които биха оказали влияние върху изпълнението. Набелязани са
мерки за недопускане и преодоляване на посочените рискове.
Б. Технология за строителството
Направено е описание на етапите на строителство, последователност на изпълнение и разпределение
на ресурсите, технологията на строителство, технологична последователност на строителните
работи, обхват на работите за следните дейности: Част Архитектура-Изпълнение на ЕСМ1топлоизолиране на външни стени, изпълнени ена ЕСМ2-подмяна на дограма, ЕСМ3-топлоизолация
на подове, полагане на хидроизолация, покривни и тенекеджийски работи, ремонт стълб.клетка, част
Конструкции-няма описана технология, част ВК-не се предвижда иняма описана технология,част
ОВ-не се предвижда и няма описана технология, част Ел-подмяна заземителна и мълнезащитн
инсталация - няма описана технология.
В. Управление на рисковете
Направено е описание относно планиране на риска, анализ на риска, методология за управление на
риска.
Разглеждани са дефинираните от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението
на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
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В техническото предложение е обърнато внимание на

дифинираните от Възложителя рискове.

Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и
съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.
Комисията установи, че участникът не е спазил изискването относно обхвата на проектиранетоизработване на проект във фаза “Работен проект“, което е задължително изискване на възложителя.
Съгласно Документацията

за участие: Раздел II-технически спецификации, т.6.А.1.Обхват на

проектирането; Работният проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните
изисквания, включително изискванията на Наредба №4 от 2001 год. за обхвата и съдържанието на
инветиционните проекти,

съответно не е спазено и изискването за съдържание, залегнало в

Техническото предложение, Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране.
Въз основа на направените по-горе констатации относно несъответствието на техническото
предложение на участника с изискванията на възложителя и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от
ЗОП във връзка с т.6.1.А / буква „А“/ от Раздел II на Документацията за участие в процедурата,
съгласно което се отстранява участник, който е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага участник ДЗЗД ТЕКТОНИК
СТРОЙ да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.
5.Техническо предложение на Участник ДЗЗД ТТ-Бургас:
Участникът е предложил 30 /тридесет/ календарни дни за изготвяне на работен проект
200 /двеста/ календарни дни за изпълнение на СМР
Предложен гаранционен срок –5/пет/ години
Техническото предложение съдържа:
-

Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;

-

Технология на строителството

-

Управление на рисковете.

-

Линеен график за изпълнение на СМР

-

Описание на предвижданите за влагане материали
Описани са следните материали: фасадни топлоизолационни плоскости от експандиран

полистирен, лепилна смес на циментова основа за лепене на EPS, лепилна и шпакловъчна смес за
EPS

и ХPS, алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа, универсален грунд, мазилка за вншно

приложение, PVC дюбел, профил за оформяне на външни хоризонтални ъгли, профил за оформяне
на външни ъгли, хидроизолационна мушама, ХPS 100-120мм, метални дюбели, битумен грунд,
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армирана хидроизолационна мушама за първи слой, армирана хидроизолационна мушама за
завършващ слой, PVC дограма, мълниезащитна и заземителна инсталация.
Приложени са сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации
и стандарти.
Гаранционни срокове за строителни и монтажни работи- 5 год.

-

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложена е концепция и организация и методи за изпълнение на инвестиционното проектиране.
Набелязани са етапи на проектирането. Не са конкретизирани инстанциите и контролните органи,
които следва да съгласуват проекта.
Разгледани са възможни рискове, които биха оказали влияние върху изпълнението. Набелязани са
мерки за недопускане и преодоляване на посочените рискове.
Б. Технология за строителството
Направено е описание на етапите на строителство, последователност на изпълнение и разпределение
на ресурсите, технологията на строителство, технологична последователност на строителните
работи, обхват на работите за следните дейности: направа хидроизолации, фасадно скеле, монтаж
дограма, топлоизолацонни системи по фасади – непълно описание, мазилки-непълно описание,
подови замазки-непълно описание, шпакловка и бояджийски работи, част

Конструкции-няма

описана технология, част ВК-няма описана технология,част ОВ-няма описана технология, част Елбланкетно описана технология.
В. Управление на рисковете
Направено е описание относно планиране на риска, анализ на риска, методология за управление на
риска.
Разглеждани са дефинираните от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението
на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
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3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
В техническото предложение е обърнато внимание на

дифинираните от Възложителя рискове.

Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и
съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.
Оценка по технически показатели на Участник ДЗЗД ТТ БУРГАС
Оценка по технически показатели

(ТП)

- до 40 т.

ТП = ПА + ПБ+ПВ,
където
ПА– брой точки получени от участника по показателя А. Организация за изпълнение на
инвестиционното проектиране
ПБ– брой точки получени от участника по показателя Б. Технология за строителство
ПВ – брой точки получени от участника по показателя В. Управление на рисковете
Наименование на показателя за оценка

Точки

10 т.
А.Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От
предложената организация е видно, че са съобразени всички процедури по
съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха
оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и са предвидени
мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за 10
обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От
предложената организация не е видно, че са съобразени всички процедури по
съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха
оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект, но не са предвидени
мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От
предложената организация не е видно, че са съобразени всички процедури по
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съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Не са разгледани възможните рискове, които
биха оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и не са
предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Това може да доведе до необходимост от извършване на допълнителни дейности и
разходи от страна на Възложителя, независимо че Участникът е гарантирал
изпълнението на пълния обхват на предмета на поръчката, съобразно изискванията
Възложителя.
Наименование на показателя за оценка

Точки 2.5т.

Б. Технология
за
строителство

Представено е ясно
и подробно
описание на
технологията на
строителство, като е
спазена
технологичната
последователност на
всички строителни
работи и
разбиването им по
дейности, вкл.
обхват на работите.
Всички изложени
методи са
приложими.
От описанието е
видно, че ще бъдат
спазени всички
изисквания на
Възложителя и
нормативните
актове.

Представено е ясно
описание на
технологията на
строителство.
Описана е
последователността
на изпълнение на
отделните процеси,
но са установени до 2
дейности, за които са
налице несъществени
пропуски и/или
частично
съответствие с
изискванията на
Възложителя и/или
нормативни
изисквания.

Представено е ясно описание на
технологията на строителство.
Описана последователността на
изпълнение на отделните
процеси, но са установени над 2
дейности, за които са налице
несъществени пропуски и/или
частично съответствие с
изискванията на Възложителя
и/или нормативни изисквания.

а.Част“Архит
ектура“

-

-

0.5

б.Част“Конст
рукции“

-

-

0.5

в.Част“ВК“

-

-

0.5

г.Част“ОВК“

-

-

0.5

д.част“Електр
о“

-

-

0.5
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Наименование на показателя за оценка

Точки
5т.

В. Управление на рисковете
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от
възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в
строителния процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките
на проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от
Страна на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми
на негативна реакция от страна на местното население.
В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, 5
и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и
сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на
въздействието им върху изпълнението на договора
- Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване
настъпването на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и
управление на последиците от настъпилия риск.
В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното:
- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните
проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск,
но
степента
на
влияние
на
риска,
респ.
мерките
за
преодоляване/предотвратяване са формално описани.
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не
гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и
преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му
В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Липсва описание на мерки за предотвратяване /преодоляване /управление на
един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено
декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на
описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им;
- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не
са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.
Технически показател /ТП/

ТП = 10 + 2.5+5= 17.5т.
6.Техническо предложение на Участник Техно Строй България ООД:
Участникът е предложил 60 /шестдесет/ календарни дни за изготвяне на работен проект
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200 /двеста/ календарни дни за изпълнение на СМР
Предложен гаранционен срок
-за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради съоръжения, включително и за
земната основа под тях-10год./десет/;
-за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии-8/осем/год.;
-за хидроизолационни, топлоизолационни и антикорозионни работи на сгради исъоръжения в
неагресивна среда-5/пет/год., а в агресивна среда-3/три/ год.;
-за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи/подови и стенни покрития,
тенекеджийски, железарски, дърводелски и др./ както и за вътрешни инсталации на сгради, с
изключение на работите по предходните позиции-5/пет/ год.
Техническото предложение съдържа:
-

Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;

-

Технология на строителството

-

Управление на рисковете.

-

Линеен график за изпълнение на СМР

-

Описание на предвижданите за влагане материали
Описани са следните материали: експандиран полистирол EPS 80, грунд Kaparol Putzgrund,

грунд Kaparol Tiefgrund, универсален пластмасов дюбел, металеен дюбел, минерално лепило, лепило
и шпакловъчна смес, стъклофибърна мрежа, грунд, силикатна мазилка, мазилка от естествен пясък,
минерална вата, ХPS, стъклопакет, PVC профили, PVC ъгъл и ъгъл с мрежа, PVC водооткапващ ъгъл,
PVC водооткапващ ъгъл с мрежа, алуминиев ъгъл за шпакловка, газобетонни тухли, варовиков
портландцимент, лепило за газобетон Вебер, лепилоо за газобетон ИТОНГ, полиетиленово фолио,
течен битумен грунд, огъваеми хидроизолационни мушами, метални екстериорни врати,
поцинкована ламарина, материли за мълниезащита, кутия ревизионна за свързване, поцинковани
заземителни колове, Баумит Бетон, Баумит Бетон Фил, Баумит Бетон Финиш, Баумит Бето Протект,
Баумит Бето Хафт, Баумит MPI 25, Баумит Уно Ред, Баумит дълбочинен грунд, Сатен гипсова ръчна
шпакловка, Borolex бял акрилен латекс, алкидна боя Е5071.
Приложени са сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации
и стандарти.
-

Гаранционни срокове за строителни и монтажни работи
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-за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради съоръжения, включително и за
земната основа под тях-10год./десет/;
-за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии-8/осем/год.;
-за хидроизолационни, топлоизолационни и антикорозионни работи на сгради исъоръжения в
неагресивна среда-5/пет/год., а в агресивна среда-3/три/ год.;
-за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи/подови и стенни покрития,
тенекеджийски, железарски, дърводелски и др./ както и за вътрешни инсталации на сгради, с
изключение на работите по предходните позиции-5/пет/ год.
А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложена е концепция и организация и методи за изпълнение на инвестиционното проектиране.
Набелязани са етапи на проектирането. Конкретизирани са инстанциите и контролните органи, които
следва да съгласуват проекта.
Разгледани са възможни рискове, които биха оказали влияние върху изпълнението. Набелязани са
мерки за недопускане и преодоляване на посочените рискове.
Б. Технология за строителството
Направено е описание на етапите на строителство, последователност на изпълнение и разпределение
на ресурсите, технологията на строителство, технологична последователност на строителните
работи, обхват на работите за следните дейности:Архитектура: Осигряване достъп до фасадите по
височина-фасадно скеле, тенекеджийски работи- технологията на изпълнение не е описана подробно,
дограма- технологията не е описана подробно/не е описан подробно начина на захващане/, зидарски
работи, мазачески работи, шпакловъчни работи, бояджийски работи, топлоизолационни работи,
хидроизолационни и покривни работи, част

Конструкции-бетонови работи и възстановителни

работи, част ВК,част ОВ-няма описана технология, част Ел.
В. Управление на рисковете
Направено е описание относно планиране на риска, анализ на риска, методология за управление на
риска.
Разглеждани са дефинираните от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението
на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
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2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
В техническото предложение е обърнато внимание на

дифинираните от Възложителя рискове.

Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и
съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. По
риск: Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от
Страна на Възложителя-посочените мерки са формални.
Оценка по технически показатели на Участник Техно Строй България ООД:
Оценка по технически показатели

(ТП)

- до 40 т.

ТП = ПА + ПБ+ПВ,
където
ПА– брой точки получени от участника по показателя А. Организация за изпълнение на
инвестиционното проектиране
ПБ– брой точки получени от участника по показателя Б. Технология за строителство
ПВ – брой точки получени от участника по показателя В. Управление на рисковете
Наименование на показателя за оценка

Точки

15 т.
А.Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията 15
за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От
предложената организация е видно, че са съобразени всички процедури по
съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които
биха оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и са
предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От
предложената организация не е видно, че са съобразени всички процедури по
съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които
биха оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект, но не са
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предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От
предложената организация не е видно, че са съобразени всички процедури по
съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Не са разгледани възможните рискове, които
биха оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и не са
предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Това може да доведе до необходимост от извършване на допълнителни дейности и
разходи от страна на Възложителя, независимо че Участникът е гарантирал
изпълнението на пълния обхват на предмета на поръчката, съобразно изискванията
Възложителя.
Наименование на показателя за оценка

Точки 14.5т.

Б. Технология
за
строителство

Представено е ясно
и подробно
описание на
технологията на
строителство, като е
спазена
технологичната
последователност на
всички строителни
работи и
разбиването им по
дейности, вкл.
обхват на работите.
Всички изложени
методи са
приложими.
От описанието е
видно, че ще бъдат
спазени всички
изисквания на
Възложителя и
нормативните
актове.

Представено е ясно
описание на
технологията на
строителство.
Описана е
последователността
на изпълнение на
отделните процеси,
но са установени до 2
дейности, за които са
налице несъществени
пропуски и/или
частично
съответствие с
изискванията на
Възложителя и/или
нормативни
изисквания.

Представено е ясно описание на
технологията на строителство.
Описана е последователността на
изпълнение на отделните
процеси, но са установени над 2
дейности, за които са налице
несъществени пропуски и/или
частично съответствие с
изискванията на Възложителя
и/или нормативни изисквания.

а.Част“Архит
ектура“
б.Част“Конст
рукции“

-

2

-

4

-

-

в.Част“ВК“

4

-

-

г.Част“ОВК“

-

-

0.5

д.част“Електр
о“

4

-

-
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Наименование на показателя за оценка

Точки
3т.

В. Управление на рисковете
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от
възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките
на проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от
Страна на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми
на негативна реакция от страна на местното население.
В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери
на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на
въздействието им върху изпълнението на договора
- Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване
настъпването на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и
управление на последиците от настъпилия риск.
В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в 3
сила поне едно от следното:
- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните
проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но
степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са
формално описани.
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не
гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и
преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му
В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Липсва описание на мерки за предотвратяване /преодоляване /управление на
един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира
готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните
рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им;
- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не
са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.
Технически показател /ТП/

ТП = 15 + 14.5+3= 32.5т.
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След прилагане на методиката за определяне на техническата оценка на участниците,
общата техническа оценка е както следва:
1. Участник „ПСГ“АД- 31т.
2. Участник ДЗЗД ТТ-Бургас –17.5т.
3. Участник Техно Строй България ООД- 32.5т.
Допуснати участници до отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри”:
1. Участник „ПСГ“АД
2. Участник ДЗЗД ТТ-Бургас
3. Участник Техно Строй България ООД
Обособена

позиция

№3-

Инженеринг

(проектиране

и

строителство)

за

сграда

с

административен адрес гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 243
1.Техническо предложение на Участник Пи Ес Пи ЕООД:
Участникът е предложил 60 /шестдесет/ календарни дни за изготвяне на работен проект
240 /двеста и четиридесет/ календарни дни за изпълнение на СМР
Предложен гаранционен срок:
-за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии -8 години;
-за хидроизолационни, топлоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в
неагресивна среда – 5 години;
-за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи/подови и стенни покрития,
тенекеджийски, железарски, дърводелски и др./, както и за вътрешн инсталации на сгради-5 години.
Техническото предложение съдържа:
-

Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;

-

Технология на строителството

-

Управление на рисковете.

-

Линеен график за изпълнение на СМР

-

Описание на предвижданите за влагане материали
Описани са следните материали:EPS 10см.,ХРS 10см. и 6см., минерална вата, лепило за

топлоизолация, дюбели за топлоизолация, шпакловка, стъклофибърна мрежа, грунд за мазилка, ПВС
ъгли с мрежа, силикатна екстериорна мазилка, фасаден грунд, ПВС дограма, циментова шпакловка,
външен алуминиев подпрозоречен перваз, вътрешен ПВС подпрозоречен перваз, каменна вата на
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рула, двупластова хидроизолация, мозаечна минерална мазилка, изолация за тръби, ПВС тръби,
грунд за защита от корозия, репариращ разтвор, гипс, дълбокопроникващ грунд, латекс, улуци,
мълниезащита.
Приложени са сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации
и стандарти.
-

Гаранционни срокове за строителни и монтажни работи
-за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии -8

години;
-за хидроизолационни, топлоизолационни и антикорозионни работи – 5 години;
-за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи/подови и стенни покрития,
тенекеджийски, железарски, дърводелски и др./, както и за вътрешн инсталации на сгради-5 години.
А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложена е концепция и организация и методи за изпълнение на задачата. Посочени са частите и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. В съдържанието на
инвестиционният проект в част Архитектура е посочено, че ще бъдат представени разпределения в
мащаб М1:100-посоченото не отговаря на изискванията на Възложителя за представяне на
разпределенията на етажите, а именно в мащаб М1:50. Посочено е разпределение на задълженията и
отговорностите в проектанския екип. Не са конкретизирани инстанциите и контролните органи,
които следва да съгласуват проектите. От предложената организация не е видно, че са съобразени
всички процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи
до получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможни рискове, които биха оказали
влияние върху изпълнението. Набелязани са мерки за недопускане и преодоляване на посочените
рискове.
Б. Технология за строителството
Направено е описание на етапите на строителство, последователност на изпълнение и разпределение
на ресурсите, технологията на строителство, технологична последователност на строителните
работи, обхват на работите и методи по отделните части за следните дейности: Топлинно изолиране
на външни стени-монтаж на скеле, демонтаж на съществуващи топлоизолационни системи по
фасадни стени, изчукване и възстановяване на мазилка, полагане на топлоизолационна системаполагане н грунд, монтаж на топлоизолационна система, грундиране и полагане на мазилка, направа
на външна цветна силикатна мазилка, демонтаж на скеле; Подмяна на съществуващата стара
дограма- демонтаж на съществуваща дограма, доставка и монтаж на нова дограма, вътрешно
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обръщане на дограма, монтаж на ПВС подпрозоречни первази, монтаж на алуминиеви
подпрозоречни первази; Топлинно изолиране на покрив-премахване на съществуващ керамзит,
полагане на топлоизолация от камеенна вата, доставка и монтаж на топлоизолационна система ЕРS
10см., демонтаж на стара изолация, изпълнение на хидроизолация, монтаж на нови ламаринени
обшивки; Топлинно изолиране на под-изчукване на

компрометираната мазилка, изпълнение на

малки рампи за преодоляване на външни диференциални стъпала; Част Конструкции-отремонтиране
на течове в помещенията под покрива, усилване или подмяна на балконските парапети,
възстановяване на бетонно покритие на елементите в сутерена, възстановяване на покритие на
покривните и подовите панели, уплътняване на компрометирани фуги между фасадните панели,
направа на хидроизолация на всички неостъклени балкони, изпълнение н хидроизолация на
козирките, ремонт на канализационните тръби в сутерена, отремонтиране на настилките около
сградата, част ВК- демонтаж на стари висящи улуци, водосточни тръби и водосточни казанчета,
заготовка и монтаж на нови водосточни тръби, казанчета и улуци, поставяне на топлоизолация на
неизолирани тръби; част Електро-подмяна на лампите с нажежена жичка, скрит монтаж в кабелни
канали на видими кабели,

възстановяване на мълниезащитната уредба; част – подмяна на

хоризонтална тръбна мрежа, част ПАБ-профилактика и възстановяване на контур“Фаза-нула“.
Формално описание на технологията на част ВК, ОВ и Електро.
В. Управление на рисковете
Направено е описание относно планиране на риска, анализ на риска, методология за управление на
риска
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
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6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
В техническото предложение е обърнато внимание на всички дифинирани от Възложителя
рискове.Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на
риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия
риск.
Комисията установи, че участникът не е спазил изискването относно обхвата на проектирането в
част Архитектура-разпределения-на всички етажи с отразени мерки по санирането и детайли в
подходящ

мащаб/М

1:50/,

което

е

задължително

изискване

на

възложителя.

Съгласно

Документациията за участие: Раздел II-технически спецификации, т.6.А.1.Обхват на проектирането;
част Архитектура-разпределения- на всички етажи с отразени мерки по санирането и детайли в
подходящ мащаб /М 1:50/, съответно не е спазено и изискването за съдържание, залегнало в
Техническото предложение, Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране.
Въз основа на направените по-горе констатации относно несъответствието на техническото
предложение на участника с изискванията на възложителя и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от
ЗОП във връзка с т.6.1.А / буква „А“/ от Раздел II на Документацията за участие в процедурата,
съгласно което се отстранява участник, който е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага участник Пи Ес Пи ЕООД да бъде
отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

2.Техническо предложение на Участник Галчев Инженеринг ЕООД:
Участникът е предложил 60 /шестдесет/ календарни дни за изготвяне на работен проект
240 /двеста и четиридесет/ календарни дни за изпълнение на СМР
Предложен гаранционен срок- 5 години
Техническото предложение съдържа:
-

Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;

-

Технология на строителството

-

Управление на рисковете.

-

Линеен график за изпълнение на СМР

-

Описание на предвижданите за влагане материали
Описани са следните материали:фасадни плочи EPS,

Топлоизолационни плочи ХРS, дюбели за бетон, дюбели за тухли, лепило за топлоизолационни
плочи, профил цокълен с водокап, профил на ъгли с мрежа, стъклотекстилна мрежа, циментова
шпакловка, силикатна мазилка, мозаечна мазилка, грунд за стени, минерална каменна вата,
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хидроизолация, фасадна дограма комплект с външни алуминиеви первази, метална врата, вътрешни
первази, поцинкована ламарина за улуции водосточни тръби, водопроводни тръби, тръбна изолация.
Към Предложение за изпълнение на поръчката/обр.1/ са

приложени сертификати, издадени от

акредитирани институции или агенции за управление на качеството.
-Гаранционни срокове за строителни и монтажни работи- 5 години
А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложена е концепция и организация и методи за изпълнение на задачата. Посочени са частите и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. В концепцията за изпълнение на
проектирането е посочено, че целта на проектирането е изготвянето

на качествен технически

инвестиционен проект-посоченото не отговаря на изискванията на Възложителя- изготвяне на
работен проект. В съдържанието на инвестиционният проект в част Архитектура е посочено, че ще
бъдат представени разпределения в мащаб М1:100-посоченото не отговаря на изискванията на
Възложителя за представяне на разпределенията на етажите, а именно в мащаб М1:50. Разгледани са
ключови фактори и начини за постигане на целите на договора, управление и осигуряване на
качеството. Посочена е организационна структура с права и задължения и отговорности на
ключовите експерти. В раздел VIII- Съгласуване и предаване на техническия проект е записано, че
Възложителя сключва договор с Консултант за извършване на оценка на съответствието със
съществените изисквания по чл.169 ЗУТ и, че разрешението за строеж се издава едновременно с
одобряването на инвестиционния проект. Не са конкретизирани инстанциите и контролните органи,
които следва да съгласуват проектите. От предложената организация не е видно, че са съобразени
всички процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи
до получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможни рискове, които биха оказали
влияние върху изпълнението. Набелязани са мерки за недопускане и преодоляване на посочените
рискове.
Б. Технология за строителство
Направено е описание на технологията на строителство, технологична последователност на
строителните работи, обхват на работите и методи по отделните части за следните дейности: част
Конструкции- саниране-дейности по конструктивно възстановяване, Архитектура- покривни
изолации, тенекеджийски работи, доставка и монтаж на нова дограма, включително демонтаж на
стара такава, фасадна система-топлоизолация и финишна мазилка, част ВК-вътрешни ВК
инсталации. Представено е ясно описание на технологията на строителство на посочените дейности.
Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси, но са установени следните
дейности, за които са налице пропуски – не е описана подробно технологията на полагане на
фасадната топлоизолация към стената.
В. Управление на рисковете
Направено е описание относно планиране на риска
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Разглеждани са на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при
изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
Комисията установи, че участникът не е спазил изискването относно разработване на работен
инвестиционен проект, което е задължително изискване на възложителя. Съгласно Документациията
за участие: Раздел II-технически спецификации, т.6.А.Разработване на работен проект и
т.6.А.1.Обхват на проектирането; част Архитектура-разпределения- на всички етажи с отразени
мерки по санирането и детайли в подходящ мащаб /М 1:50/, съответно не е спазено и изискването за
съдържание,

залегнало

в

Техническото

предложение,

Организация

за

изпълнение

на

инвестиционното проектиране.
Въз основа на направените по-горе констатации относно несъответствието на техническото
предложение на участника с изискванията на възложителя и на основание чл. 107, т. 2, буква
„а“ от ЗОП във връзка с т. 6.1. и т.6.1.А / буква „А“/ от Раздел II на Документацията за
участие в процедурата, съгласно което се отстранява участник, който е представил оферта,
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, комисията предлага
участник Галчев Инженеринг ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в
обществената поръчка.
3.Техническо предложение на Участник БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД:
Участникът е предложил 60 /шестдесет/ календарни дни за изготвяне на работен проект
240 /двеста и четиридесет/ календарни дни за изпълнение на СМР
Предложен гаранционен срок-за всички видове новоизпълнени строителни конструкции-10 години;
-за хидроизолационни, топлоизолационни и антикорозионни работи – 5 години;
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- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи/подови и стенни покрития,
тенекеджийски, железарски, дърводелски и др./, както и за вътрешн инсталации на сгради-5 години.
Техническото предложение съдържа:
-

Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;

-

Технология на строителството

-

Управление на рисковете.

-

Линеен график за изпълнение на СМР

-

Описание на предвижданите за влагане материали
Описани са следните материали:фасаден стиропор EPS-F, лепило за топлоизолация, лепило

шпакловъчна смес, стъклофибърнамрежа, дълбокопроникващ грунд, дюбел с пластмасова игла,
пластмасов ъгъл с мрежа, водооткапващ профил с мрежа, стенна мазилка, декоративна мазилка,
фасадна дограма, алуминиева дограма, метални врати, течна полимербитумна мембрана, каменна
вата, фибростир ХPS, изделия от ламарина, мълниеприемна мачта, кръгъл проводник, шина
поцинкована 25/3 и 40/4, тръби и фитинги от полипропилен.
Приложени са сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации
и стандарти.
-

Гаранционни срокове за строителни и монтажни работи
-за всички видове новоизпълнени строителни конструкции-10 години;
-за хидроизолационни, топлоизолационни и антикорозионни работи – 5 години;
-за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи/подови и стенни

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др./, както и за вътрешн инсталации на сгради5 години.
А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложена е концепция и организация и методи за изпълнение на задачата, които осигуряват и
удовлетворяват изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране:
всички части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. Разгледани са
ключови фактори и начини за постигане на целите на договора, управление и осигуряване на
качеството.Посочени са инстанциите и контролните органи, с които следва да се съгласува
инвестиционния проект. Посочена е организационна структура с права и задължения и отговорности
на ключовите експерти. Разгледани са възможни рискове, които биха оказали влияние върху
изпълнението. Набелязани са мерки за недопускане и преодоляване на посочените рискове.
Б. Технология за строителство
Направено е описание на технологията на строителство, технологична последователност на
строителните работи, обхват на работите и методи по отделните части за следните дейности: част
Архитектура- външни архитектурни строителни и монтажни работи, покривни работи,вътрешни
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архитектурни строително-монтажни работи, част конструкции, част ВК, част ОВ, част Електро.
Представеното описание по всички части е формално.
В. Управление на рисковете
Направено е описание относно планиране на риска
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е направено формално
описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже
влияние

съответния

риск,

но

степента

на

влияние

на

риска,

респ.

мерките

за

преодоляване/предотвратяване са формално описани.
Оценка по технически показатели на БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ
Оценка по технически показатели
(ТП)
- до 40 т.
ТП = ПА + ПБ+ПВ,
където
ПА– брой точки получени от участника по показателя А. Организация за изпълнение на
инвестиционното проектиране
ПБ– брой точки получени от участника по показателя Б. Технология за строителство
ПВ – брой точки получени от участника по показателя В. Управление на рисковете
Наименование на показателя за оценка

Точки

15 т.
А.Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за 15
обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От предложената
организация е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на
инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на
разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха оказали
61

влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и са предвидени мерки за
минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От предложената
организация не е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на
инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на
разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха оказали
влияние върху изпълнение на инвестиционния проект, но не са предвидени мерки за
минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От предложената
организация не е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на
инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на
разрешение за строеж. Не са разгледани възможните рискове, които биха оказали
влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и не са предвидени мерки за
минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект. Това може да доведе до
необходимост от извършване на допълнителни дейности и разходи от страна на
Възложителя, независимо че Участникът е гарантирал изпълнението на пълния обхват
на предмета на поръчката, съобразно изискванията Възложителя.
Наименование на показателя за оценка

Точки 2.5 т.

Б. Технология
за
строителство

Представено е ясно
и подробно
описание на
технологията на
строителство, като е
спазена
технологичната
последователност на
всички строителни
работи и
разбиването им по
дейности, вкл.
обхват на работите.
Всички изложени
методи са
приложими.
От описанието е
видно, че ще бъдат
спазени всички
изисквания на
Възложителя и
нормативните
актове.

Представено е ясно
описание на
технологията на
строителство.
Описана е
последователността
на изпълнение на
отделните процеси,
но са установени до 2
дейности, за които са
налице несъществени
пропуски и/или
частично
съответствие с
изискванията на
Възложителя и/или
нормативни
изисквания.

Представено е ясно описание на
технологията на строителство.
Описана е последователността на
изпълнение на отделните процеси,
но са установени над 2 дейности,
за които са налице несъществени
пропуски и/или частично
съответствие с изискванията на
Възложителя и/или нормативни
изисквания.

а.Част“Архит
ектура“

-

-

0.5
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б.Част“Конст
рукции“
в.Част“ВК“

-

-

0.5

-

-

0.5

г.Част“ОВК“

-

-

0.5

д.част“Електр
о“

-

-

0.5

Наименование на показателя за оценка

Точки
до 3т.

В. Управление на рисковете
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от
възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от
Страна на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери
на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на
въздействието им върху изпълнението на договора
- Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване
настъпването на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и
управление на последиците от настъпилия риск.
В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в 3
сила поне едно от следното:
- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните
проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но
степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са
формално описани.
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не
гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване
на риска, респ. последиците от настъпването му
В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Липсва описание на мерки за предотвратяване /преодоляване /управление на
един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира
готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните
рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им;
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- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са
от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.
Оценка по технически показатели

(ТП)

ТП = 15 + 2.5+3=20.5т.
4.Техническо предложение на Участник ДЗЗД Джи Пи Стар:
Участникът е предложил 40 /четиридесет/ календарни дни за изготвяне на работен проект
180 /сто и осемдесет/ календарни дни за изпълнение на СМР
Предложен гаранционен срок- 8 години
Техническото предложение съдържа:
-

Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;

-

Технология на строителството

-

Управление на рисковете.

-

Линеен график за изпълнение на СМР

-

Описание на предвижданите за влагане материали
Описани са следните материали:топлоизолационна система EPS, пластмасов дюбел без

пирон, водооткапващ профил с мрежа, ъглов профил с мрежа, грунд, лепило шпакловка, армираща
стъклотекстилна мрежа, силикатна мазилка, полимерна мазилка, PVC дограма, метална врата,
алуминиев подпрозоречен перваз, каменна вата, топлоизолация ХРS, течна полимербитумна
мембрана, поцинкована ламарина, надолучни поли, дълбокопроникващ грунд,

латекс,

гипсова

шпакловка, блажна боя, мълниезащитна инсталация, гръмоотводен проводник, антикоризионен
грунд.
Към Предложение за изпълнение на поръчката/обр.1/ са

приложени сертификати, издадени от

акредитирани институции или агенции за управление на качеството.

-

Гаранционни срокове за строителни и монтажни работи
- 8 години

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложена е концепция и организация и методи за изпълнение на задачата, които осигуряват и
удовлетворяват изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране:
всички части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. Разгледано е
създаването на организационна структора за изпълнение на задачата, дейности, отговорности и
очаквани резултати.
От предложената организация е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на
инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за
строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнение на
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инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза
инвестиционен проект.
Б. Технология за строителство
Направено е пълно описание на технологията на строителство, технологична последователност на
строителните работи, обхват на работите и методи по отделните части за следните дейности: част
Архитектура- монтаж строително скеле, демонтаж на съществуващи топлоизолационни системи по
стени, демонтаж на прозорци и врати, доставка и монтаж на дограма,

вътрешно обръщане на

дограма, монтаж дограма, лепене на топлоизолация EPS, полагане на цветна силикатна екстериорна
мазилка, демонтаж скеле, топлинно изолиране на пода, топлинно изолиране на покрива, обшивка от
поцинкована ламарина, шпакловка, бояджийски работи, Част конструкции, част ВК, част ОВ, част
Ел. Приложена е технологична таблица. Представено е ясно описание на технологията на
строителство на посочените дейности. Описана е последователността на изпълнение на отделните
процеси, но са установени следните дейности, за които са налице пропуски – формално описание на
дейностите в част Конструкции, ВК, ОВК и Електро.
В. Управление на рисковете
Направено е описание относно планиране на риска
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на
описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на
договора.
Оценка по технически показатели на ДЗЗЗД ДЖИ ПИ СТАР
Оценка по технически показатели
(ТП)

- до 40 т.
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ТП = ПА + ПБ+ПВ,
където
ПА– брой точки получени от участника по показателя А. Организация за изпълнение на
инвестиционното проектиране
ПБ– брой точки получени от участника по показателя Б. Технология за строителство
ПВ – брой точки получени от участника по показателя В. Управление на рисковете
Наименование на показателя за оценка

Точки

А.Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията
за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От
предложената организация е видно, че са съобразени всички процедури по
съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които
биха оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и са
предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията
за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От
предложената организация не е видно, че са съобразени всички процедури по
съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които
биха оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект, но не са
предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията
за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От
предложената организация не е видно, че са съобразени всички процедури по
съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Не са разгледани възможните рискове, които
биха оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и не са
предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Това може да доведе до необходимост от извършване на допълнителни дейности и
разходи от страна на Възложителя, независимо че Участникът е гарантирал
изпълнението на пълния обхват на предмета на поръчката, съобразно изискванията
Възложителя.

15 т.
15

Наименование на показателя за оценка
Б. Технология
за
строителство

Представено е ясно
и подробно
описание на
технологията на
строителство, като
е спазена
технологичната
последователност
на всички
строителни работи
и разбиването им
по дейности, вкл.

-

-

Точки 6 т.
Представено е ясно
описание на
технологията на
строителство.
Описана е
последователността
на изпълнение на
отделните процеси,
но са установени до 2
дейности, за които са
налице несъществени
пропуски и/или

Представено е ясно описание на
технологията на строителство.
Описана е последователността на
изпълнение на отделните
процеси, но са установени над 2
дейности, за които са налице
несъществени пропуски и/или
частично съответствие с
изискванията на Възложителя
и/или нормативни изисквания.
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обхват на работите.
Всички изложени
методи са
приложими.
От описанието е
видно, че ще бъдат
спазени всички
изисквания на
Възложителя и
нормативните
актове.

частично
съответствие с
изискванията на
Възложителя и/или
нормативни
изисквания.

а.Част“Архите
ктура“

4

-

-

б.Част“Констр
укции“

-

-

0.5

в.Част“ВК“

-

-

0.5

г.Част“ОВК“

-

-

0.5

д.част“Електро
“

-

-

0.5

Наименование на показателя за оценка

Точки
5т.

В. Управление на рисковете
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от
възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките
на проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от
Страна на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми
на негативна реакция от страна на местното население.
В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е 5
в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на
влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието
им върху изпълнението на договора
- Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване
настъпването на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и
управление на последиците от настъпилия риск.
В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила 67

поне едно от следното:
- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления,
аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на
влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално
описани.
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не
гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване
на риска, респ. последиците от настъпването му
В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Липсва описание на мерки за предотвратяване /преодоляване /управление на
един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира
готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните
рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им;
- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са
от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.
Оценка технически показател

ТП = 15 + 6+5= 26т.
5.Техническо предложение на Участник АДВАНС-2002 ЕООД:
Участникът е предложил 60 /шестдесет/ календарни дни за изготвяне на работен проект
240 /двеста и четиридесет/ календарни дни за изпълнение на СМР
Предложен гаранционен срок- 5 години
Техническото предложение съдържа:
-

Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;

-

Технология на строителството

-

Управление на рисковете.

-

Линеен график за изпълнение на СМР

-

Описание на предвижданите за влагане материали
Описани са следните материали: дълбокопроникващ грунд, лепилна смес за лепене на EPS,

експандиран пенополистирол EPS, пластмасов дюбел с метален пирон, пластмасов дюбел с
пластмасов пирон, лепилошпакловъчна смес за EPS, стъклотекстилна армировъчна мрежа, грунд,
силикатна мазилка, лепилошпакловъчна смес за EPS и ХPS, ХPS 6см, 10 см., лепилошпакловъчна
смес за каменна вата, каменна вата 10см., 12см., грунд преди нанасяне на фасадни тънкослойни
мазилки, мозаечна минерална мазилка, водооткапващ профил, PVC профили за врати прозорци,
алуминиеви профили, PVC профили, метални врати, антикорозионно покритие, грунд за подготовка
на бетонови основи, кристализиращ в дълбочина хидроизолационен състав на циментова основа,
хидроизолационен, еластичен сулфатоустойчив, циментополимерен състав, хидроизолация с паста,
тръби и фитинги от РР-R и метал, месинг, изолационен материал от микропореста гума, месингови
сферични кранове и канели,ел.проводници, плафониера, пластмасови кабелни канали, шина
заземителна, вертикален заземител, кръгъл проводник, мъълниеприемник, гипсово лепило, латекс.
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Приложени са сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации
и стандарти.
-

Гаранционни срокове за строителни и монтажни работи
- 5 години

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложена е концепция и организация и методи за изпълнение на задачата, които осигуряват и
удовлетворяват изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране:
всички части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. Разгледани са
ключови фактори и начини за постигане на целите на договора, управление и осигуряване на
качеството. Посочена е организационна структура с права и задължения и отговорности на
ключовите експерти. Не са конкретизирани инстанциите и контролните органи, които следва да
съгласуват проектите. От предложената организация не е видно, че са съобразени всички процедури
по съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на
разрешение за строеж. Разгледани са възможни рискове, които биха оказали влияние върху
изпълнението. Набелязани са мерки за недопускане и преодоляване на посочените рискове.
Б. Технология за строителство
Направено е описание на технологията на строителство, технологична последователност на
строителните работи, обхват на работите и методи по отделните части за следните дейности:Част
Архитектура - демонтажни дейности, монтаж на улуци, полагане на хидроизолация, грундиране и
полагане на мазилка, полагане на силикатна мазилка, тенекеджийски работи, монтаж на водосточни
тръби, подмяна на дограма, ремонтни работи по фасади, монтаж на скеле, външна вароциментова
мазилка, полагане на силикатна мазилка, ремонтни работи по подове, полагане на силикатна и
мозаечна мазилка, изпълнение на шпакловки, бояджийски работи, почистване на мозайка, част
Конструкции - изпълнение на балконски парапети, възстановяване на бетоново покритие на
елементите в сутерена, тротоарни настилки, част ВК, част ОВ ремонтни работи по покрива,
топлоизолация на покрива с каменна вата, ремонтни работи по фасади, ремонтни работи по подове,
част Електро . Представено е ясно описание на технологията на строителство на посочените
дейности. Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси, но са установени
следните дейности, за които са налице пропуски – Формално описани дейности по ОВ.
В. Управление на рисковете
Направено е описание относно планиране на риска
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1.Времеви рискове
- Забава при стартиране на работите;
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- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя.
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
- Относно риска в т.6 е направено формално описание, като са идентифицирани основните
проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на
влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално описани.
Оценка по технически показатели на АДВАНС-2002
Оценка по технически показатели

(ТП)

- до 40 т.

ТП = ПА + ПБ+ПВ,
където
ПА– брой точки получени от участника по показателя А. Организация за изпълнение на
инвестиционното проектиране
ПБ– брой точки получени от участника по показателя Б. Технология за строителство
ПВ – брой точки получени от участника по показателя В. Управление на рисковете
Наименование на показателя за оценка

Точки

5 т.
А.Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От
предложената организация е видно, че са съобразени всички процедури по
съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха
оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и са предвидени
мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От
предложената организация не е видно, че са съобразени всички процедури по
съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха
оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект, но не са предвидени
мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
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Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за 5
обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От
предложената организация не е видно, че са съобразени всички процедури по
съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Не са разгледани възможните рискове, които
биха оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и не са
предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Това може да доведе до необходимост от извършване на допълнителни дейности и
разходи от страна на Възложителя, независимо че Участникът е гарантирал
изпълнението на пълния обхват на предмета на поръчката, съобразно изискванията
Възложителя.
Наименование на показателя за оценка

Точки 16.5т.

Б. Технология
за
строителство

Представено е ясно
и подробно
описание на
технологията на
строителство, като е
спазена
технологичната
последователност на
всички строителни
работи и
разбиването им по
дейности, вкл.
обхват на работите.
Всички изложени
методи са
приложими.
От описанието е
видно, че ще бъдат
спазени всички
изисквания на
Възложителя и
нормативните
актове.

Представено е ясно
описание на
технологията на
строителство.
Описана е
последователността
на изпълнение на
отделните процеси,
но са установени до 2
дейности, за които са
налице несъществени
пропуски и/или
частично
съответствие с
изискванията на
Възложителя и/или
нормативни
изисквания.

Представено е ясно описание на
технологията на строителство.
Описана е последователността на
изпълнение на отделните
процеси, но са установени над 2
дейности, за които са налице
несъществени пропуски и/или
частично съответствие с
изискванията на Възложителя
и/или нормативни изисквания.

а.Част“Архит
ектура“

4

-

-

б.Част“Конст
рукции“

4

-

-

в.Част“ВК“

4

-

-

г.Част“ОВК“
д.част“Електр
о“

4

-

0.5
-
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Наименование на показателя за оценка

Точки
3т.

В. Управление на рисковете
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от
възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките
на проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от
Страна на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми
на негативна реакция от страна на местното население.
В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери
на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на
въздействието им върху изпълнението на договора
- Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване
настъпването на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и
управление на последиците от настъпилия риск.
В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в 3
сила поне едно от следното:
- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните
проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но
степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са
формално описани.
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не
гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване
на риска, респ. последиците от настъпването му
В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Липсва описание на мерки за предотвратяване /преодоляване /управление на
един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира
готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните
рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им;
- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са
от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.
Оценка технически показатели

ТП = 5 + 16.5+3= 24.5т.
8.Техническо предложение на Участник АТП АТОМТОПЛОПРОЕКТ:
Участникът е предложил 30 /тридесет/ календарни дни за изготвяне на работен проект
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150 /сто и петдесет/ календарни дни за изпълнение на СМР
Предложен гаранционен срок- 5 години
Техническото предложение съдържа:
-

Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;

-

Технология на строителството

-

Управление на рисковете.

-

Линеен на СМР график за изпълнение

-

Описание на предвижданите за влагане материали
Описани са следните материали: доставка и монтаж на ПВС дограма, доставка и монтаж на

метални плътни врати, доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 10см., полагане на
цветна силикатна екстериорна мазилка, доставка и монтаж на топлоизолационна система ХРS 6см.,
полагане на мозаечна минерална мазилка.
Приложени са сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации
и стандарти.
-

Гаранционни срокове за строителни и монтажни работи
- 5 години

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложена е организация за изпълнение на задачата. Относно съгласуване и предаване на
проектите е записано, че същите се предават за съгласуване пред контролните органи на
Възложителя. Не са конкретизирани инстанциите и контролните органи, които следва да съгласуват
проектите. От предложената организация не е видно, че са съобразени всички процедури по
съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на
разрешение за строеж. Не са разгледани възможни рискове, които биха оказали влияние върху
изпълнението. Не са набелязани мерки за недопускане и преодоляване на рискове при изпълнението
на задачата.
Б.Технология за строителство
Направено е описание на технологията на строителство, технологична последователност на
строителните работи, обхват на работите и методи по отделните части за следните дейности: част
Архитектура- демонтаж на старата фасадна дограма, доставка и монтаж на нова догрма-не е
конкретизиран начина на закрепване на дограмата, топлинно изолиране на външни фасадни стени –
не е описан начин на полагане на лепилото към стената и необходимите дюбели за закрепване на
топлоизолацията, топлинно изолиране на покрив-не е описано конкретно полагането на каменната
вата и полагането на хидроизолацията, топлинно изолиране на под – не описан начина на полагане
на топлоизолацията, външно и вътрешно освежаване на общите части; част Конструкции – усилване/
подмяна на връзките на балконските парапети към стените и подовете, възстановяване на бетонното
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покритие на елементите в сутерена, по които има оголена армировка, възстановяване на покритията
на покривните и подовите панели, уплътняване на фугите- не пълни описания на технологията; част
ВК-отводняване на покрива, отводняване на неостъклени балкони, отводняване на козирки,
инспкция и ремонт на канализационните тръби, оглед и ревизия на водопроводната инсталациянепълно и бланкетно описание на технологията; част ОВ-подмяна на хоризонтална тръбна мрежа и
част от вертикалната-не пълно описание, част Електро-електромонтажни дейности в общите части,
във всички електрически табла ще се поставят актуални еднолинейни
схеми, ремонт на звънчевата и домофонна инсталации, проверка на ел.инсталацията и контролни
замервания, мълниезащитна и заземителна инсталации-непълно описана технология.
В. Управление на рисковете
Направено е описание относно планиране на риска
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила следното:
- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери,
където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за
преодоляване/предотвратяване са формално описани.
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло
недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от
настъпването му
Оценка по технически показатели на АТП АТОМТОПЛОПРОЕКТ
Оценка по технически показатели

(ТП)

- до 40 т.
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ТП = ПА + ПБ+ПВ,
където
ПА– брой точки получени от участника по показателя А. Организация за изпълнение на
инвестиционното проектиране
ПБ– брой точки получени от участника по показателя Б. Технология за строителство
ПВ – брой точки получени от участника по показателя В. Управление на рисковете
Наименование на показателя за оценка

Точки

А.Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за
обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От предложената
организация е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на
инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на
разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние
върху изпълнение на инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране
на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за
обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От предложената
организация не е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на
инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на
разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние
върху изпълнение на инвестиционния проект, но не са предвидени мерки за
минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за
обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От предложената
организация не е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на
инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на
разрешение за строеж. Не са разгледани възможните рискове, които биха оказали
влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и не са предвидени мерки за
минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект. Това може да доведе до
необходимост от извършване на допълнителни дейности и разходи от страна на
Възложителя, независимо че Участникът е гарантирал изпълнението на пълния обхват
на предмета на поръчката, съобразно изискванията Възложителя.

5 т.
-

Наименование на показателя за оценка
Б. Технология
за
строителство

Представено е ясно
и подробно
описание на
технологията на
строителство, като е
спазена
технологичната
последователност на
всички строителни
работи и
разбиването им по
дейности, вкл.
обхват на работите.

-

5

Точки 6 т.
Представено е ясно
описание на
технологията на
строителство.
Описана е
последователността
на изпълнение на
отделните процеси,
но са установени до 2
дейности, за които са
налице несъществени
пропуски и/или
частично

Представено е ясно описание на
технологията на строителство.
Описана е последователността на
изпълнение на отделните процеси,
но са установени над 2 дейности,
за които са налице несъществени
пропуски и/или частично
съответствие с изискванията на
Възложителя и/или нормативни
изисквания.
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Всички изложени
методи са
приложими.
От описанието е
видно, че ще бъдат
спазени всички
изисквания на
Възложителя и
нормативните
актове.

съответствие с
изискванията на
Възложителя и/или
нормативни
изисквания.

а.Част“Архит
ектура“
б.Част“Конст
рукции“

-

-

0.5

-

-

0.5

в.Част“ВК“

-

-

0.5

г.Част“ОВК“

-

-

0.5

д.част“Електр
о“

4

-

-

Наименование на показателя за оценка

Точки
т.3

В. Управление на рисковете
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от
възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от
Страна на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на
влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им
върху изпълнението на договора
- Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване
настъпването на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и
управление на последиците от настъпилия риск.
В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила 3
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поне едно от следното:
- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления,
аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на
влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално
описани.
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не
гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на
риска, респ. последиците от настъпването му
В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Липсва описание на мерки за предотвратяване /преодоляване /управление на един
или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира
готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните
рискове,
но
не
предлага
адекватни
мерки
за
управлението
им;
- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от
естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.
Оценка технически показател

ТП = 5 + 6+3=14т.
9.Техническо предложение на Участник ДЗЗД ИНТЕР СТРОЙ СОФИЯ:
Участникът е предложил 60 /шестдесет/ календарни дни за изготвяне на работен проект
240 /двеста и четиридесет/ календарни дни за изпълнение на СМР
Предложен гаранционен срок- 5 години
Техническото предложение съдържа:
-

Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;

-

Технология на строителството

-

Управление на рисковете.

-

Линеен график за изпълнение на СМР

-

Описание на предвижданите за влагане материали

Описани са следните материали:стъклофибърна мрежа, PVC ъгъл с мрежа, лепило-шпакловъчна
смес, експандиран пенополистирен10,20,30,40,50,60,70,80,100мм; ХРS 2см., 3см,4см, 5см, 8см., 10см,
пароизолационен филм, Фибран ХРS, грунд за мазилки, минерална мазилка, декоративна мозаечна
мазилка, битумна хироизолация, латекс, боя, поцинкована ламарина, дюбели, врати и прозорци.
Приложени са сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации
и стандарти.
-

Гаранционни срокове за строителни и монтажни работи
- 5 години

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложена е концепция и организация и методи за изпълнение на задачата, които осигуряват и
удовлетворяват изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране:
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всички части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. Разгледани са
ключови фактори и начини за постигане на целите на договора, управление и осигуряване на
качеството. Разгледани са възможни рискове, които биха оказали влияние върху изпълнението.
Набелязани са мерки за недопускане и преодоляване на посочените рискове.
Б. Технология за строителство
Направено е описание на технологията на строителство, технологична последователност на
строителните работи, обхват на работите и методи по отделните части за следните дейности: Част
Архитектура- доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле, полагане на топлоизолация на
сградата, подмяна на дограма, топлинна изолация на под, топлинно изолиране на покрив, цялостна
подмяна на водосточните тръби, възстановяване на бетонното покритие на елементите в сутерена,
възстановяване на покритията на покривните и подовите панели, направа хидроизолация на
неостаклените балкони, направа на нова тротоарна настилка, уплътняване фугите между фасадните
панели, част ВК. Представено е ясно описание на технологията на строителство на посочените
дейности. Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси.Установени пропуски
– в част ОВ и Електро
В.Управление на рисковете
Направено е описание относно планиране на риска
Разглеждани са предложенията за управление на следните дефинирани от възложителя рискове,
които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на
описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на
договора.
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Оценка по технически показатели на ИНТЕР СТРОЙ СОФИЯ
Оценка по технически показатели

(ТП)

- до 40 т.

ТП = ПА + ПБ+ПВ,
където
ПА– брой точки получени от участника по показателя А. Организация за изпълнение на
инвестиционното проектиране
ПБ– брой точки получени от участника по показателя Б. Технология за строителство
ПВ – брой точки получени от участника по показателя В. Управление на рисковете
Наименование на показателя за оценка

Точки

15 т.
А.Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за 15
обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От
предложената организация е видно, че са съобразени всички процедури по
съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха
оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и са предвидени
мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От
предложената организация не е видно, че са съобразени всички процедури по
съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха
оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект, но не са предвидени
мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От
предложената организация не е видно, че са съобразени всички процедури по
съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Не са разгледани възможните рискове, които
биха оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и не са
предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Това може да доведе до необходимост от извършване на допълнителни дейности и
разходи от страна на Възложителя, независимо че Участникът е гарантирал
изпълнението на пълния обхват на предмета на поръчката, съобразно изискванията
Възложителя.
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Наименование на показателя за оценка

Точки 13 т.

Б. Технология
за
строителство

Представено е ясно
и подробно
описание на
технологията на
строителство, като е
спазена
технологичната
последователност на
всички строителни
работи и
разбиването им по
дейности, вкл.
обхват на работите.
Всички изложени
методи са
приложими.
От описанието е
видно, че ще бъдат
спазени всички
изисквания на
Възложителя и
нормативните
актове.

Представено е ясно
описание на
технологията на
строителство.
Описана е
последователността
на изпълнение на
отделните процеси,
но са установени до 2
дейности, за които са
налице несъществени
пропуски и/или
частично
съответствие с
изискванията на
Възложителя и/или
нормативни
изисквания.

Представено е ясно описание на
технологията на строителство.
Описана е последователността на
изпълнение на отделните процеси, но
са установени над 2 дейности, за
които са налице несъществени
пропуски и/или частично
съответствие с изискванията на
Възложителя и/или нормативни
изисквания.

а.Част“Архит
ектура“
б.Част“Конст
рукции“

4

-

-

4

-

-

в.Част“ВК“

4

-

-

г.Част“ОВК“

-

-

0.5

д.част“Електр
о“

-

-

0.5

Наименование на показателя за оценка

Точки
5т.

В. Управление на рисковете
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
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4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в 5
сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на
влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им
върху изпълнението на договора
- Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване
настъпването на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и
управление на последиците от настъпилия риск.
В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното:
- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления,
аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на
влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално
описани.
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не
гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на
риска, респ. последиците от настъпването му
В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Липсва описание на мерки за предотвратяване /преодоляване /управление на един
или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира
готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните
рискове,
но
не
предлага
адекватни
мерки
за
управлението
им;
- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от
естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.
Оценка технически показатели

ТП = 15 + 13+5= 33т.
10.Техническо предложение на Участник „БИЛДКОМ БГ“ ЕООД:
Участникът е предложил 60 /шестдесет/ календарни дни за изготвяне на работен проект
240 /двеста и четиридесет/ календарни дни за изпълнение на СМР
Предложен гаранционен срок-за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и
съоръжения в неагресивна среда – 5 години;
-за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи/подови и стенни покрития,
тенекеджийски, железарски, дърводелски и др./, както и за вътрешн инсталации на сгради,с
изключение на работите по предходните точки -5 години.
-за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии -8 години;
Техническото предложение съдържа:
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-

Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;

-

Технология на строителството

-

Управление на рисковете.

-

Линеен на СМР график за изпълнение

-

Описание на предвижданите за влагане материали
Описани са следните материали:топлоизолационна система тип EPS, противопожарни

ивици от каменна негорима вата, топлоизолационна система тип ХРS, дълбокопроникващ грунд,
лепило за залепване и шпакловка на топлоизолация, пластмасови и метални дюбели, грунд за
минерална мазилка, цветна силикатна мазилка, цветна мозаечна мазилка, стъклотекстилна мрежа,
профил за деформационни фуги, профил за ъгли с мрежа, профил водооткапващ, хидроизолация с
паста, пароизолационно фолио, ПВС дограма, енергоспестяващи осветителни тела, латекс за
вътрешно приложение, гипсова мазилка, мълниезащита и заземителна инсталация, ламаринени
обшивки покрив, силови кабели стълбищна клетка, топлоизолационна система с минерална вата,
антикорозионна защита, каменна вата на рула, тръби от полипропилен за тръбопроводни системи за
гореща и студена вода, тръбна изолация.
Приложени са сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации
и стандарти.
- Гаранционни срокове за строителни и монтажни работи
-за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и
съоръжения в неагресивна среда – 5 години;
-за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи/подови и стенни покрития,
тенекеджийски, железарски, дърводелски и др./, както и за вътрешн инсталации на сгради,с
изключение на работите по предходните точки -5 години.
-за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии -8 години;
А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложена е концепция и организация, и подход за изпълнение на задачата, които осигуряват и
удовлетворяват изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране:
всички части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. Разгледани са
ключови фактори и начини за постигане на целите на договора, управление и осигуряване на
качеството. Разгледани са възможни рискове, които биха оказали влияние върху изпълнението, но
набелязаните мерки за недопускане и преодоляване на посочените рискове са формални.
Б. Технология за строителство
Направено е описание на технологията на строителство, технологична последователност на
строителните работи, обхват на работите и методи по отделните части за следните дейности: част
Архитектура- монтиране на фасадно скеле, демонтажни работи, дограма- не е посочено захващане на
82

подпрозоречните дъски,

шпакловки, хидроизолационни работи, тенекеджийски работи-не

достатъчно добре описана технологията, изпълнение на топлоизолация и мазилка по стени-монтаж
на изолационните платна, ъглови профили и предварителна шпакловка, основна шпакловка с мрежа,
грундиране, мазилка, бояджийски работи, част „Конструкции“, част ВК, част ОВ-няма описана
технология, част Електро-няма описана технология.
В. Управление на рисковете
Направено е описание относно планиране на риска
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло
недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от
настъпването му
Оценка по технически показатели на БИЛДКОМ БГ
Оценка по технически показатели

(ТП)

- до 40 т.

ТП = ПА + ПБ+ПВ,
където
ПА– брой точки получени от участника по показателя А. Организация за изпълнение на
инвестиционното проектиране
ПБ– брой точки получени от участника по показателя Б. Технология за строителство
ПВ – брой точки получени от участника по показателя В. Управление на рисковете
Наименование на показателя за оценка

Точки

10т.
А.Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
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основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От
предложената организация е видно, че са съобразени всички процедури по
съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха
оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и са предвидени
мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за 10
обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От
предложената организация не е видно, че са съобразени всички процедури по
съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха
оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект, но не са предвидени
мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От
предложената организация не е видно, че са съобразени всички процедури по
съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Не са разгледани възможните рискове, които
биха оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и не са
предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Това може да доведе до необходимост от извършване на допълнителни дейности и
разходи от страна на Възложителя, независимо че Участникът е гарантирал
изпълнението на пълния обхват на предмета на поръчката, съобразно изискванията
Възложителя.
Наименование на показателя за оценка
Б. Технология
за
строителство

Представено е ясно
и подробно
описание на
технологията на
строителство, като
е спазена
технологичната
последователност
на всички
строителни работи
и разбиването им
по дейности, вкл.
обхват на работите.
Всички изложени
методи са
приложими.
От описанието е
видно, че ще бъдат
спазени всички
изисквания на
Възложителя и
нормативните
актове.

Точки 11т.
Представено е ясно
описание на
технологията на
строителство.
Описана е
последователността
на изпълнение на
отделните процеси,
но са установени до 2
дейности, за които са
налице несъществени
пропуски и/или
частично
съответствие с
изискванията на
Възложителя и/или
нормативни
изисквания.

Представено е ясно описание на
технологията на строителство.
Описана е последователността на
изпълнение на отделните процеси,
но са установени над 2 дейности, за
които са налице несъществени
пропуски и/или частично
съответствие с изискванията на
Възложителя и/или нормативни
изисквания.
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а.Част“Архите
ктура“

-

2

-

б.Част“Констр
укции“

4

-

-

в.Част“ВК“

4

-

-

г.Част“ОВК“

-

-

0.5

д.част“Електро
“

-

-

0.5

Наименование на показателя за оценка

Точки
3т.

В. Управление на рисковете
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и
сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента
на въздействието им върху изпълнението на договора
- Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване
настъпването на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и
управление на последиците от настъпилия риск.
В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, 3
но е в сила поне едно от следното:
- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните
проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния
риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за
преодоляване/предотвратяване са формално описани.
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не
гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и
преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му
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В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Липсва описание на мерки за предотвратяване /преодоляване
/управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът
единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при
възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за
управлението
им;
- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те
реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или
преодоляването им.
Оценка техническо предложение

ТП = 10 + 11+3= 24т.
11.Техническо предложение на участник „Ивелинстрой“ ЕООД:
Участникът е предложил 45 /четиридесет и пет/ календарни дни за изготвяне на работен проект
200 /двеста/ календарни дни за изпълнение на СМР
Предложен гаранционен срок-Конструкции-8години
-хидроизолации-5 години
-топлоизолации-5години
-Довършителни работи-5 години
Техническото предложение съдържа:
Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;
-

Технология на строителството

-

Управление на рисковете.

-

Линеен график за изпълнение на СМР

-

Описание на предвижданите за влагане материали
Описани са следните материали: топлоизолационна система, топлоизолационни плочи

EPS10см.,леепило за топлоизолация, арм.мрежа, ъглови профили, крепежни елементи, шпакловка,
грунд, силикатна екстериорна мазилка, ПВС дограма, метална плътна входна врата, външен
алууминиев подпрозоречен перваз, вътрешен ПВС подпрозоречен перваз, каменна вата, ХРS 10см. и
6см. , мозаечна минерална мазилка, хоризонтална тръбна мрежа на водоснабдителна инсталация,
вертикална тръбна мрежа на водоснабдителна инсталация, обшивка от поцинкована ламарина,
хидроизолация с паста, част Електро-инсталационен проводник с медни жила и поливинилхлоридна
изолация, силов кабел, плафониера, мълниезащитна инсталация, опора за плосък покрив с бетон,
клема за връзка, гръмоотводен проводник, заземителна инсталация, гипсова шпакловка, латексова
боя, водосточни тръби, олуци.
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Приложени са сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации
и стандарти.
Гаранционни срокове за строителни и монтажни работи
-Конструкции-8години
-хидроизолации-5 години
-топлоизолации-5години
-Довършителни работи-5 години
А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложена е концепция и организация и методи за изпълнение на задачата, които осигуряват и
удовлетворяват изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране:
всички части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. Разгледани са
етапи на изготвяне на проекта, организация за етапа на проектиране.Разгледани са ключови фактори
и начини за постигане на целите на договора, управление и осигуряване на качеството. Не са
конкретизирани инстанциите и контролните органи, които следва да съгласуват проектите. От
предложената организация не е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на
инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за
строеж. Разгледани са възможни рискове, които биха оказали влияние върху изпълнението.
Идентифицирани са възможни рискове. Набелязани са мерки за минимизиране на посочените
рискове.Същите са формално описани.
Б. Технология за строителство
Направено е описание на технологията на строителство, технологична последователност на
строителните работи, обхват на работите и методи по отделните части за следните дейности: част
Архитектура- топлинно изолиране на външни стени, изпълнение на фасадно тръбно скеле и
предпазни мрежи, подмяна на дограма по апартаменти и общи части, топлинно изолиране на покрив,
тенекеджийски работи, топлинно изолиране на под, обновяване на стълбищните клетки, част
Конструкции-не са описани всички необходими СМР, само технология за възстановване на
конструктивни елементи, част ВК-технология за вътрешни сградни водопроводни инсталации, част
Електро. Представено е ясно описание на технологията на строителство на посочените дейности.
Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси, но са установени следните
дейности, за които са налице пропуски –в част Конструкции, част ОВ и част ВК.
В. Управление на рисковете
Направено е описание относно планиране на риска
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
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- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
Идентифицирани са всички рискове и са посочени мерки за преодоляването.
Оценка по технически показатели на «ИВЕЛИНСТРОЙ»
Оценка по технически показатели

(ТП)

- до 40 т.

ТП = ПА + ПБ+ПВ,
където
ПА– брой точки получени от участника по показателя А. Организация за изпълнение на
инвестиционното проектиране
ПБ– брой точки получени от участника по показателя Б. Технология за строителство
ПВ – брой точки получени от участника по показателя В. Управление на рисковете
Наименование на показателя за оценка

Точки

10 т.
А.Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От
предложената организация е видно, че са съобразени всички процедури по
съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха
оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и са предвидени
мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за 10
обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От
предложената организация не е видно, че са съобразени всички процедури по
съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха
оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект, но не са предвидени
мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От
предложената организация не е видно, че са съобразени всички процедури по
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съгласуване на инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до
получаване на разрешение за строеж. Не са разгледани възможните рискове, които
биха оказали влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и не са
предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Това може да доведе до необходимост от извършване на допълнителни дейности и
разходи от страна на Възложителя, независимо че Участникът е гарантирал
изпълнението на пълния обхват на предмета на поръчката, съобразно изискванията
Възложителя.
Наименование на показателя за оценка

Точки 9.5 т.

Б. Технология
за
строителство

Представено е ясно
и подробно
описание на
технологията на
строителство, като е
спазена
технологичната
последователност на
всички строителни
работи и
разбиването им по
дейности, вкл.
обхват на работите.
Всички изложени
методи са
приложими.
От описанието е
видно, че ще бъдат
спазени всички
изисквания на
Възложителя и
нормативните
актове.

Представено е ясно
описание на
технологията на
строителство.
Описана е
последователността
на изпълнение на
отделните процеси,
но са установени до 2
дейности, за които са
налице несъществени
пропуски и/или
частично
съответствие с
изискванията на
Възложителя и/или
нормативни
изисквания.

Представено е ясно описание на
технологията на строителство.
Описана е последователността на
изпълнение на отделните процеси,
но са установени над 2 дейности, за
които са налице несъществени
пропуски и/или частично
съответствие с изискванията на
Възложителя и/или нормативни
изисквания.

а.Част“Архит
ектура“

4

-

-

б.Част“Конст
рукции“

-

-

0.5

в.Част“ВК“

-

-

0.5

г.Част“ОВК“

-

-

0.5

д.част“Електр
о“

4

-

-
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Наименование на показателя за оценка

Точки
5т.

В. Управление на рисковете
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в 5
сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на
влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им
върху изпълнението на договора
- Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване
настъпването на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и
управление на последиците от настъпилия риск.
В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното:
- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления,
аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на
влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално
описани.
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не
гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на
риска, респ. последиците от настъпването му
В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Липсва описание на мерки за предотвратяване /преодоляване /управление на един
или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира
готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните
рискове,
но
не
предлага
адекватни
мерки
за
управлението
им;
- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от
естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.
Оценка технически показатели

ТП = 10 + 9.5+5= 24.5т.
12.Техническо предложение на Участник НСК СОФИЯ ЕООД:
Участникът е предложил 60 /шестдесет/ календарни дни за изготвяне на работен проект
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240 /двеста и четиридесет/ календарни дни за изпълнение на СМР
Предложен гаранционен срок- 8 години
Техническото предложение съдържа:
-

Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;

-

Технология на строителството

-

Управление на рисковете.

-

Линеен на СМР график за изпълнение

-

Описание на предвижданите за влагане материали
Описани са следните материали:топлоизолация EPS10см.,

Топлоизолация ХРS 10см, каменна вата на рула, дюбели за топлоизолация, профил с водооткап,
цокълен профил с водооткап, профил за ъгли с мрежа, профил за прозорци, мрежа за топлоизолация,
лепило за топлоизолация, лепилошпакловъчна смес, дълбокопроникващ грунд, цветна силикатна
екстериорна мазилка, варо-цимнтова мазилка, поцинкована ламарина, водосточни казанчета от
поц.ламарина, висящи улуци от поц.ламарина, течна полимербитумна мембрана, ПВС дограма,
алуминиеви входни врати, външен алуминиев подпрозоречен перваз, вътрешен ПВС подпрозоречен
перваз, блажна боя, тръби и свързващи части.
Приложени са сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации
и стандарти.
-

Гаранционни срокове за строителни и монтажни работи
- 8 години

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложена е концепция и организация и методи за изпълнение на задачата, които осигуряват и
удовлетворяват изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране:
Предвидени са всички части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени.
Определена е стратегия

и организация на работа. Описани са етапите на изпълнение на

проектирането. Разгледани са възможни рискове, които биха оказали влияние върху изпълнението,
но набелязаните мерки за недопускане и преодоляване на посочените рискове са формални.
Б. Технология за строителство
Направено е описание на технологията на строителство, технологична последователност на
строителните работи, обхват на работите и методи по отделните части за следните дейности: част
Архитектура- определяне местата за инсталиране на скелета, обрушване на подкожушена мазилка,
измазване на изкъртени участъци по фасадата, обезпрашаване и грундиране на стени, зидарии с
итонг, шпакловъчни работи, мазачески работи, покривни работи-полагане на топлоизолация и
хидроизолация по покрив-не е конкретизирана топлоизолацията, която се поставя на покрива,
монтиране на топлоизолационна система, подмяна на старата дограма-не е посочено поставянето на
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подпрозоречни первази, бояджийски работи, тенекеджийски работи, част Конструкции, част ВК,
част Електро.
В. Управление на рисковете
Направено е описание относно планиране на риска
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
Идентифицирани са и други допълнителни рискове.
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло
недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от
настъпването му
Оценка по технически показатели на НСК СОФИЯ
Оценка по технически показатели

(ТП)

- до 40 т.

ТП = ПА + ПБ+ПВ,
където
ПА– брой точки получени от участника по показателя А. Организация за изпълнение на
инвестиционното проектиране
ПБ– брой точки получени от участника по показателя Б. Технология за строителство
ПВ – брой точки получени от участника по показателя В. Управление на рисковете
Наименование на показателя за оценка

Точки

10 т.
А.Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От предложената
организация е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на
инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на
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разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние
върху изпълнение на инвестиционния проект и са предвидени мерки за минимизиране
на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за 10
обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От предложената
организация не е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на
инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на
разрешение за строеж. Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние
върху изпълнение на инвестиционния проект, но не са предвидени мерки за
минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички части и
основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От предложената
организация не е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на
инвестиционните проекти с компетентните контролни органи до получаване на
разрешение за строеж. Не са разгледани възможните рискове, които биха оказали
влияние върху изпълнение на инвестиционния проект и не са предвидени мерки за
минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект. Това може да доведе до
необходимост от извършване на допълнителни дейности и разходи от страна на
Възложителя, независимо че Участникът е гарантирал изпълнението на пълния обхват
на предмета на поръчката, съобразно изискванията Възложителя.
Наименование на показателя за оценка

Точки 16.5 т.

Б. Технология
за
строителство

Представено е ясно
и подробно
описание на
технологията на
строителство, като е
спазена
технологичната
последователност на
всички строителни
работи и
разбиването им по
дейности, вкл.
обхват на работите.
Всички изложени
методи са
приложими.
От описанието е
видно, че ще бъдат
спазени всички
изисквания на
Възложителя и
нормативните
актове.

Представено е ясно
описание на
технологията на
строителство.
Описана е
последователността
на изпълнение на
отделните процеси,
но са установени до 2
дейности, за които са
налице несъществени
пропуски и/или
частично
съответствие с
изискванията на
Възложителя и/или
нормативни
изисквания.

Представено е ясно описание на
технологията на строителство.
Описана е последователността на
изпълнение на отделните процеси,
но са установени над 2 дейности, за
които са налице несъществени
пропуски и/или частично
съответствие с изискванията на
Възложителя и/или нормативни
изисквания.

а.Част“Архит
ектура“

-

-

0.5
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б.Част“Конст
рукции“
в.Част“ВК“

4

-

-

4

-

-

г.Част“ОВК“

4

д.част“Електр
о“

4

Наименование на показателя за оценка

-

-

Точки
1т.

В. Управление на рисковете
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на
влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието
им върху изпълнението на договора
- Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване
настъпването на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и
управление на последиците от настъпилия риск.
В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното:
- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления,
аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на
влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално
описани.
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не
гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване
на риска, респ. последиците от настъпването му
В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства: 1
- Липсва описание на мерки за предотвратяване /преодоляване /управление на
един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира
готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните
рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им;
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- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са
от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.
Оценка технически показател

ТП = 10 + 16.5+1= 27.5т.
13.Техническо предложение на Участник "ДИЕЛ ТРЕЙД"ЕООД:
Участникът е предложил 25 /двадесет и пет/ календарни дни за изготвяне на работен проект
180 /сто и осемдесет/ календарни дни за изпълнение на СМР
Предложен гаранционен срок-

5 години

Техническото предложение съдържа:
-

Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране;

-

Технология на строителството

-

Управление на рисковете.

-

Линеен на СМР график за изпълнение

-

Описание на предвижданите за влагане материали
Описани са само 3бр. предвидени за влагане материали:фасадни плочи EPS, лепилно-

шпакловъчна смес, силиконова мазилка.
Участникът не е приложил сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за
управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните
спецификации и стандарти. Представен е такъв само за EPS F035.
А.Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Предложена е концепция и организация и методи за изпълнение на задачата. Разгледани са ключови
фактори и начини за постигане на целите на договора, управление и осигуряване на качеството. Не
са конкретизирани инстанциите и контролните органи, които следва да съгласуват проектитепосочено е, че техническите проекти се съгласуват с експлоатационните дружества и с всички
необходими институции/ако е необходимо/. Не са разгледани възможни рискове, които биха оказали
влияние върху изпълнението. Не са набелязани мерки за минимизиране на възможните рискове.
Б. Технология за строителство
Направено е описание на технологията на строителство, технологична последователност на
строителните работи, обхват на работите и методи по отделните части за следните дейности: част
Архитектура- демонтажни работи, монтаж на дограма, топлоизолационни работи по фасади,
изработка на фасадна топлоизолация, мазилки по стени, боядисване с латекс, полагане на битумна
хидроизолация, Инсталационни работи – част Ел, част ВК, част ОВК. Представено е ясно описание
на технологията на строителство на посочените дейности в част Архитектура. Описанаето на
дейностите в част Ел, ВК и ОВК е формално без подробно описание. Липсва описание на дейности в
част Конструкции и покривна топлоизолация.
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В. Управление на рисковете
Направено е описание относно планиране на риска
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя
рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния
процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на
проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна
на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на
негативна реакция от страна на местното население.
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на
описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на
договора.
Комисията установи, че участникът не е спазил изискването относно минималният срок за изготвяне
на работен прокт – не по-кратък от 30 календарни дни, което е задължително изискване на
възложителя. Участникът е посочил 25 календарни дни за изготвяне на работен проект. Съгласно
Обявлението за участие: Раздел II, т.2.14.срок за проектиране –не по-кратък от 30 календарни дни и
не по-дълъг от 60 календарни дни.
Комисията установи и че участникът не е приложил сертификати, издадени от акредитирани
институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите
материали със съответните спецификации и стандарти, което е задължително изискване на
възложител Представен е такъв само за EPS F035. Съгласно Указанията за участие: „Предложение за
изпълнение на поръчката - образец №1 – т.2.1. трябва да съдържа приложени сертификати, издадени
от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи
съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти, съответно не е
спазено изискването за съдържание, залегнало в обр.1 Предложение за изпълнение на поръчката
т.2.1. Описание на предвижданите за влагане материали с приложени сертификати, издадени от
акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието
на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.
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Въз основа на направените по-горе констатации относно несъответствието на техническото
предложение на участника с изискванията на възложителя и на основание чл. 107, т. 2, буква
„а“ от ЗОП във връзка с Раздел II, т.2.14. Допълнителна информация в Обявлението за участие
в процедурата и обр.1, т.2.1. на Документацията за участие в процедурата, съгласно което се
отстранява участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката, комисията предлага участник "ДИЕЛ ТРЕЙД"ЕООД да бъде
отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.
След прилагане на методиката за определяне на техническата оценка на участниците, общата
техническа оценка е както следва:
1.Участник БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД- 20.5т.
2.Участник ДЗЗД Джи Пи Стар-26т.
3.Участник АДВАНС-2002 ЕООД-24.5т.
4.Участник АТП АТОМТОПЛОПРОЕКТ-14т.
5.Участник ДЗЗД ИНТЕР СТРОЙ СОФИЯ- 33т.
6.Участник БИЛДКОМ БГ ЕООД-24т.
7.Участник Ивелинстрой ЕООД-24.5т.
8.Участник НСК СОФИЯ ЕООД-27.5т.
Допуснати участници до отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри”:
1.Участник БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
2.Участник ДЗЗД Джи Пи Стар
3.Участник АДВАНС-2002 ЕООД
4.Участник АТП АТОМТОПЛОПРОЕКТ
5.Участник ДЗЗД ИНТЕР СТРОЙ СОФИЯ
6.Участник БИЛДКОМ БГ ЕООД
7.Участник Ивелинстрой ЕООД
8.Участник НСК СОФИЯ ЕООД
По останалите обособени позиции от № 4 до № 9, предвид на това, че критерият за оценяване е
„най-ниска цена“, и предвид на това, че всички участници са представили техническо
предложение, което отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на
поръчката, и което не подлежи на оценяване, следните кандидати бяха допуснати до етап
отваряне на ценови предложения:
1. „ЛК КОНСУЛТИНГ“ ЕООД
2. „БУЛКОНС ГРУП“ ЕООД,
3. .„ЕКИП-МГ“ ООД,
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4. „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД, ,
5. „СОФИНВЕСТ“ ЕООД,
6. КОНСОРЦИУМ „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ 2020“ – ДЗЗД,
7. „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД
8. ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД,
9. СТиКО - 2000“ ООД
10. „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД,
11. ДЗЗД „ИКАР ХИЙТ“,
12. ЕТ „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР – ТАТЯНА НЕМСКА
13. ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“
14. „МАК КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД,
15. „„МЕГА-СТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД,
16. „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД,
17. „АЙ ТИ ЕМ ЕНЕРДЖИ 2017“ ДЗЗД,
18. „ТУСКО“ ЕООД,
19. „ВМЛ-КОНСУЛТ“ ЕООД,
20. „БИЛД КОНТРОЛ“ ЕООД,
21. „ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ“ ЕООД,
22. „ЕН ЕКИП“ ЕООД,
23. „АНИДИ“ ЕООД,
24. „ЕМПИКО“ ЕООД,
25. „ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ ЕООД
26. „КОНСУЛТ ИНВЕСТ КОНТРОЛ „ ООД
27. „ПРОЕКТ ЕКСПЕРТ КОНТРОЛ“ ЕООД,
28. „ТЕХНИКО – ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ„ ЕООД,
29. „ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД,
30. „ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД,
31. „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“ ООД
32. „ДИНЕЛ СН“ ЕООД,
33. „БУЛИНЖЕНЕРИНГ-ТС“ ЕООД,
34. „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД
35. „ТОБО-ПРОДЖЕКТ“ ЕООД,
На 09.07.2018 г. на Профила на купувача бе публикувано съобщение, с което беше обявено, че на
следващото заседание на комисията, насрочено на 13.07.2018 г. от 09:30 часа, в зала 301 /заседателна
зала/ в сградата на район „Триадица” ще се проведе отварянето на ценовите предложения на
участниците.
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IV. ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА
ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
На публичната част от заседанието на 13.07.2018г. на Комисията за отваряне на пликовете с надпис
„Предлагани ценови параметри” от офертите на участниците в процедурата, на основание чл.57, ал.3,
изр.второ, във връзка с чл.54, ал.2 от ППЗОП присъстват упълномощени от участниците лица, както
следва:
 Десислава Сашова Костова – упълномощена от Мартин Ашер Леви, управител на
„Ивелинстрой” ЕООД;
 София Евтимова Евтимова - упълномощена от Георги Пенчев Димов – управител на „Кота
2001” ООД;
 Димитър Станчев Димитров – упълномощен от Стефан Цветков Симовски, управител на
„АТП – Атомтоплопроект“ ООД;
 Силвия Живкова Желязкова – упълномощена от Юлиан Тодоров Димов, управител на „Пи Ес
Пи“ ЕООД;
 Ива Стефанова Петрова - упълномощена от Никола Симеонов Николов , управител на „Техно
Строй България“ ООД;
 Виктория Славейкова Закова - упълномощена от Георги Димитров Милин , управител на
„Беатрис“ ООД;
 Димитър Неделчев Софрониев - упълномощен от Богдана Владимирова Панайотова, управител
на „ЕН АР Консулт“ ЕООД;

Обявени на присъстващите бяха резултатите от оценяването на офертите по техническите
показатели, обективирани в Протокол № 2/09.07.2018г. от работата на Комисията за обособени
позиции от 1 до 3:
ОБОБЩИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ – ТП
УЧАСТНИК
ПА
ПБ
ПВ
ТП
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
Инженеринг за сграда с административен адрес гр. София,
ж.к. „Стрелбище”, бл. 23;

„БЕАТРИС“ ЕООД
„ЕКОДИН” ЕООД
„КРАССТРОЙ” ЕООД

15
10
10

9.5
6
2.5

5
3
5

29.5
19
17.5

15
10
15

11
2.5
14.5

5
5
3

31
17.5
32.5

15
15
5
5
15
10
10
10

2.5
6
16.5
6
13
11
9.5
16.5

3
5
3
3
5
3
5
1

20.5
26
24.5
14
33
24
24.5
27.5

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
Инженеринг за сграда с административен адрес гр. София,
ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 231;

„ПСГ” АД
ДЗЗД „ТТ-БУРГАС“
„ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ” ООД
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
Инженеринг за сграда с административен адрес гр. София,
ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 243;

„БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
ДЗЗД „ДЖИ ПИ СТАР“
„АДВАНС – 2002“ ЕООД
„АТП – АТОМТОПЛОПРОЕКТ“ ООД
ДЗЗД „ИНТЕР СТРОЙ СОФИЯ“
„БИЛДКОМ БГ“ ЕООД
„ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД
„НСК СОФИЯ“ ЕООД
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Комисията отвори пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертите на
допуснатите участници, по реда на тяхното постъпване и обяви предложените цени, след което в
закрито заседание установи следното:
Обособена

позиция

№1-Инженеринг

(проектиране

и

строителство)

за

сграда

с

административен адрес гр. София, ж.к. „Стрелбище”, бл. 23
Предлагани ценови параметри от „БЕАТРИС“ООД:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Стойност за проектиране и авторски надзор по време на строителството: 19 699.00лв. без ДДС:
Проектиране: 17 771.00лв. без ДДС
Авторски надзор: 1 928.00лв. без ДДС
Стойност за изпълнение на СМР: 518 000.01лв. без ДДС;
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 537 699.01лв. без ДДС;
Към ценовото предложение е приложена – попълнена, подписана и подпечатана от управителя
Георги Милин – Количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели.
Предлагани ценови параметри от „КРАССТРОЙ“ЕООД:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Стойност за проектиране и авторски надзор по време на строителството: 14 500.00лв. без ДДС:
Проектиране:12 510.00лв. без ДДС;
Авторски надзор:1 990.00 лв. без ДДС;
Стойност за изпълнение на СМР: 519 449.33лв. без ДДС;
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 533 949.33лв. без ДДС;
Към ценовото предложение е приложена – попълнена, подписана и подпечатана от управителя
Красимир Милушев - Количествена сметка по окрупнени показатели.
Предлагани ценови параметри от „ЕКОДИН“ЕООД:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
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Стойност за проектиране и авторски надзор по време на строителството: 14 775.00лв. без ДДС:
Проектиране: 13 775.00лв. без ДДС:
Авторски надзор: 1 000.00лв. без ДДС:
Стойност за изпълнение на СМР: 493 442.97лв. без ДДС;
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 508 217.97лв. без ДДС;
Към ценовото предложение е приложена – попълнена, подписана и подпечатана от управителя
Костадин Чакалов – Количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели.
Обособена позиция №2-

Инженеринг

(проектиране и строителство) за сграда с

административен адрес гр. София, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 231
Предлагани ценови параметри от „ПСГ“АД:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Стойност за проектиране и авторски надзор по време на строителството: 20 955.00лв. без ДДС:
Проектиране: 19 755.00лв. без ДДС:
Авторски надзор: 1 200.00лв. без ДДС:
Стойност за изпълнение на СМР: 782 786.84лв. без ДДС;
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 803 741.84лв. без ДДС;
Към ценовото предложение е приложена – попълнена, подписана и подпечатана от Александър
Николов – Изп. директор – „Количествена сметка“ по окрупнени показатели, обозначена като такава,
но същата не съдържа количества, включващи дейностите, които участника предвижда за
изпълнение на обществената поръчка. Същата съдържа само стойности и то не по дейности, а по
част от частите на инвестицонния проект – по част „Архитектура“; „Конструкции“ и „Електро“, без
да е включено описание на дейностите-видовете СМР, които участника предвижда за изпълнение на
обществената поръчка.
Съгласно тръжната документация към ценовото си предложение/образец 6/ участникът трябва да
приложи „Количествена сметка по окрупнени показатели“, както е записано в образец 6. В
разяснение № РТР17-ВК91-976/08.12.2017г. –Разяснение 2 е дадено указание, че: „В количествената
сметка по окрупнени показатели всеки участник следва да посочи и остойности дейностите, които
предвижда за изпълнение на обществената поръчка“. В разяснение № РТР17-ВК91-1046 от
18.12.2017г. е записано следното “Възложителят ще приеме и Количествено-стойностна сметка по
окрупнени показатели и Количествена сметка по окрупнени показатели, включващи дейностите,
които участника предвижда за изпълнение на обществената поръчка.
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Участникът не е представил към ценовото предложение „Количествена сметка по окрупнени
показатели“ или „Количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели“, включващи
дейностите, които участника предвижда за изпълнение на обществената поръчка. Същата
съдържа само стойности и то не по дейности, а по част от частите на инвестицонния проект –
по част „Архитектура“; „Конструкции“ и

„Електро“, без да е включено описание на

дейностите-видовете СМР, които участника предвижда за изпълнение на обществената
поръчка, съгласно утвърдения от Възложителя (образец №6) от Документацията за участие в
процедурата.
Въз основа на направените констатации относно несъответсвието на ценовото
предложение на участника с изискванията на възложителя и на основание чл.107, т. 2, буква
„а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП и т.13.1.6. /т.13 „Съдържание на офертите и
изисквания“/ и образец 6 от

Раздел IV на Документацията за участие в процедурата и

разяснение № РТР17-ВК91-976 от 08.12.2017г. и разяснение № РТР17-ВК91-1046 от 18.12.2017г. ,
съгласно което се отстранява участник, който е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката за обособена позиция № 2, комисията предлага
участник „ПСГ“АД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка
Предлагани ценови параметри от ДЗЗД “ТТ-Бургас”:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Стойност за проектиране и авторски надзор по време на строителството: 29 323.50лв. без ДДС:
Проектиране: 26 388.50лв. без ДДС
Авторски надзор: 2 935.00лв. без ДДС
Стойност за изпълнение на СМР: 800 085.00лв. без ДДС;
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 829 408.50лв. без ДДС;
Към ценовото предложение е приложена – попълнена, подписана и подпечатана „Количествена
сметка“ по окрупнени показатели, обозначена като такава, но същата не съдържа количества за
дейностите, които участника предвижда за изпълнение на обществената поръчка. Същата съдържа
само стойности, без да са включени количесва по описаните

дейности-видовете СМР, които

участника предвижда за изпълнение на обществената поръчка.
Съгласно тръжната документация към ценовото си предложение/образец 6/ участникът трябва да
приложи „Количествена сметка по окрупнени показатели“, както е записано в образец 6. В
разяснение № РТР17-ВК91-976 –Разяснение 2 е дадено указание, че: „В количествената сметка по
окрупнени показатели всеки участник следва да посочи и остойности дейностите, които предвижда
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за изпълнение на обществената поръчка“. В разяснение № РТР17-ВК91-1046 от 18.12.2017г. е
записано следното“Възложителят ще приеме

и Количествено-стойностна сметка по окрупнени

показатели и Количествена сметка по окрупнени показатели, включващи дейностите, които
участника предвижда за изпълнение на обществената поръчка.
Участникът не е представил към ценовото предложение „Количествена сметка по окрупнени
показатели“ или „Количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели“, включваща
количествата и

дейностите, които участника предвижда за изпълнение на обществената

поръчка, а само „Стойностна сметка“. Същата съдържа само стойности, без да са включени
количества по описаните дейности-видовете СМР, които участника предвижда за изпълнение
на

обществената

поръчка,

съгласно

утвърдения

от

Възложителя

(образец

№6)

от

Документацията за участие в процедурата.
Въз основа на направените констатации относно несъответсвието на ценовото
предложение на участника с изискванията на възложителя и на основание чл.107, т. 2, буква
„а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП и т.13.1.6. /т.13 „Съдържание на офертите и
изисквания“/ и образец 6 от

Раздел IV на Документацията за участие в процедурата и

разяснение № РТР17-ВК91-976 от 08.12.2017г. и разяснение № РТР17-ВК91-1046 от 18.12.2017г. ,
съгласно което се отстранява участник, който е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката за обособена позиция № 2, комисията предлага
участник ДЗЗД ТТ-Бургас да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената
поръчка.
Предлагани ценови параметри от „ Техно Строй България“ ООД:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Стойност за проектиране и авторски надзор по време на строителството: 14 900.00лв. без ДДС:
Проектиране: 12 500.00лв. без ДДС:
Авторски надзор: 2 400.00лв. без ДДС:
Стойност за изпълнение на СМР: 734 631.15лв. без ДДС;
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 749 531.15лв. без ДДС;
Към ценовото предложение е приложена – попълнена, подписана и подпечатана от управителя
Никола Николов - Количествена сметка по окрупнени показатели.
Обособена

позиция

№3-

Инженеринг

(проектиране

и

строителство)

за

сграда

с

административен адрес гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 243
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Предлагани ценови параметри от БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Стойност за проектиране и авторски надзор по време на строителството: 48 000.00лв. без ДДС:
Проектиране: 43 200.00лв. без ДДС:
Авторски надзор: 4 800.00лв. без ДДС:
Стойност за изпълнение на СМР: 1 077 915.15лв. без ДДС;
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 1 125 915.15лв. без ДДС;
Към ценовото предложение е приложена – попълнена, подписана и подпечатана от управителя
Алберт Александров - Количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели.
Предлагани ценови параметри от ДЗЗД „Джи Пи Стар“:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Стойност за проектиране и авторски надзор по време на строителството: 38 484.80лв. без ДДС:
Проектиране: 33 674.20лв. без ДДС:
Авторски надзор: 4 810.60лв. без ДДС:
Стойност за изпълнение на СМР: 1 073 244.90 лв. без ДДС;
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 1 111 729.70 лв. без ДДС;
Към ценовото предложение е приложена – попълнена, подписана и подпечатана от управителя
Гергана Попова - Количествена сметка по окрупнени показатели.
Предлагани ценови параметри от АДВАНС-2002 ЕООД:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Стойност за проектиране и авторски надзор по време на строителството: 43 000.00лв. без ДДС:
Проектиране: 41 000.00лв. без ДДС:
Авторски надзор: 2 000.00лв. без ДДС:
Стойност за изпълнение на СМР: 998 800.00 лв. без ДДС;
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Обща стойност за изпълнение на поръчката: 1 041 800.00 лв. без ДДС;
Към ценовото предложение е приложена – попълнена, подписана и подпечатана от управителя
Лъчезар Петев - Количествена сметка по окрупнени показатели.
Предлагани ценови параметри от АТП АТОМТОПЛОПРОЕКТ:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Стойност за проектиране и авторски надзор по време на строителството: 48 000.00лв. без ДДС:
Проектиране: 40 000.00лв. без ДДС:
Авторски надзор: 8 000.00лв. без ДДС:
Стойност за изпълнение на СМР: 874 500.00 лв. без ДДС;
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 922 500.00 лв. без ДДС;
Към ценовото предложение е приложена – попълнена, подписана и подпечатана Количествена
сметка по окрупнени показатели.
Предлагани ценови параметри от ДЗЗД ИНТЕР СТРОЙ СОФИЯ:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Стойност за проектиране и авторски надзор по време на строителството: 47 625.00 лв. без ДДС:
Проектиране: 39 225.00 лв. без ДДС
Авторски надзор: 8 400.00 лв. без ДДС
Стойност за изпълнение на СМР: 1 095 372.45 лв. без ДДС;
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 1 142 997.45 лв. без ДДС;
Към ценовото предложение е приложена – попълнена, подписана и подпечатана от представляващата
Дора Василева - Количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели.
Предлагани ценови параметри от „БИЛДКОМ БГ“ ЕООД:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Стойност за проектиране и авторски надзор по време на строителството: 47 995.28 лв. без ДДС:
105

Проектиране: 43 303.28 лв. без ДДС:
Авторски надзор: 4 692.00 лв. без ДДС:
Стойност за изпълнение на СМР: 1 094 056.95лв. без ДДС;
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 1 142 052.23 лв. без ДДС;
Към ценовото предложение е приложена – попълнена, подписана и подпечатана от управителя
Георги Георгиев - Количествено – стойностна сметка по окрупнени показатели.
Предлагани ценови параметри от „Ивелинстрой“ ЕООД:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Стойност за проектиране и авторски надзор по време на строителството: 36 484.00лв. без ДДС:
Проектиране: 32 884.00лв. без ДДС
Авторски надзор: 3 600.00лв. без ДДС
Стойност за изпълнение на СМР: 1 102 366.98 лв. без ДДС;
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 1 138 850.98 лв. без ДДС;
Към ценовото предложение е приложена – попълнена, подписана и подпечатана от управителя
Мартин Леви - Количествено – стойностна сметка по окрупнени показатели.
Предлагани ценови параметри от “НСК СОФИЯ” ЕООД:
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Стойност за проектиране и авторски надзор по време на строителството: 48 100.00лв. без ДДС:
Проектиране: 43 600.00лв. без ДДС
Авторски надзор: 4 500.00лв. без ДДС
Стойност за изпълнение на СМР: 875 539.50лв. без ДДС;
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 923 639.50лв. без ДДС;
Към ценовото предложение е приложена – попълнена, подписана и подпечатана от управителя
Светлин Владимиров – „Количествено – стойностна сметка“ по окрупнени показатели, обозначена
като такава, но същата не съдържа количества, включващи дейностите, които участника предвижда
за изпълнение на обществената поръчка. Същата не съдържа количесва и стойности по дейности, а
по частите на инвестицонния проект – по част „Архитектурна“; „Конструкции“ и „Електро“, „ВиК“
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и „ОВК“, без да е включено описание на дейностите-видовете на СМР, които участника предвижда
за изпълнение на обществената поръчка.
Съгласно тръжната документация към ценовото си предложение/образец 6/ участникът трябва да
приложи „Количествена сметка по окрупнени показатели“, както е записано в образец 6. В
разяснение № РТР17-ВК91-976 –Разяснение 2 е дадено указание, че: „В количествената сметка по
окрупнени показатели всеки участник следва да посочи и остойности дейностите, които предвижда
за изпълнение на обществената поръчка“. В разяснение № РТР17-ВК91-1046 от 18.12.2017г. е
записано следното “Възложителят ще приеме и Количествено-стойностна сметка по окрупнени
показатели и Количествена сметка по окрупнени показатели, включващи дейностите, които
участника предвижда за изпълнение на обществената поръчка“.
Участникът не е представил към ценовото предложение „Количествена сметка по окрупнени
показатели“ или „Количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели“, включващи
дейностите-видовете СМР, които участника предвижда за изпълнение на обществената
поръчка. Същата не съдържа количества и стойности по дейности,

а по частите на

инвестицонния проект – по част „Архитектурна“, „Конструкции“ и „Електро“, „ВиК“ и „ОВ“,
без да е включено описание на дейностите-видовете СМР, които участника предвижда за
изпълнение на обществената поръчка, съгласно утвърдения от Възложителя (образец №6) от
Документацията за участие в процедурата.
Въз основа на направените констатации относно несъответсвието на ценовото
предложение на участника с изискванията на възложителя и на основание чл.107, т. 2, буква
„а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП и т.13.1.6. /т.13 „Съдържание на офертите и
изисквания“/ и образец 6 от

Раздел IV на Документацията за участие в процедурата и

разяснение № РТР17-ВК91-976 от 08.12.2017г. и разяснение № РТР17-ВК91-1046 от 18.12.2017г,
съгласно което се отстранява участник, който е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката за обособена позиция № 3, комисията предлага
участник НСК СОФИЯ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената
поръчка.
обособена позиция № 4 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със
съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на
строителството на сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Стрелбище”, бл. 23 (по
обособена позиция 1);
Предлагани ценови параметри от „ЛК КОНСУЛТИНГ” ЕООД,
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
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подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6А).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 4 730.00лв. без ДДС;
Стойност за изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите: 1 892.00 лв. без ДДС:
Стойност за упражняване на строителен надзор по време на СМР: 2 838.00 лв. без ДДС;
Предлагани ценови параметри от „БУЛКОНС ГРУП” ЕООД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6А).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 3 680.00 лв. без ДДС;
Стойност за изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите: 500.00лв. без ДДС:
Стойност за упражняване на строителен надзор по време на СМР: 3 180.00лв. без ДДС;
обособена позиция №5 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със
съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на
строителството на сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 231 (по
обособена позиция 2);
Предлагани ценови параметри от „ЕКИП-МГ“ ООД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6А).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 7 480.00лв. без ДДС;
Стойност за изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите: 2 618.00 лв. без ДДС:
Стойност за упражняване на строителен надзор по време на СМР: 4 862.00 лв. без ДДС;
Предлагани ценови параметри от .„ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6А).
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Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 4 150.00лв. без ДДС;
Стойност за изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите: 1 200.00 лв. без ДДС:
Стойност за упражняване на строителен надзор по време на СМР: 2 950.00 лв. без ДДС;
Предлагани ценови параметри от .„КОНСОРЦИУМ „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ 2020 – ДЗЗД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6А).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 6 390.00 лв. без ДДС;
Стойност за изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите: 1 440.00 лв. без ДДС:
Стойност за упражняване на строителен надзор по време на СМР: 4 950.00 лв. без ДДС;
Предлагани ценови параметри от „СОФИНВЕСТ“ ЕООД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6А).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 11 112.07лв. без ДДС;
Стойност за изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите: 3 620.00 лв. без ДДС:
Стойност за упражняване на строителен надзор по време на СМР: 7 492.07 лв. без ДДС;
Предлагани ценови параметри от .„ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6А).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 9 777.00лв. без ДДС;
Стойност за изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите: 2 700.00 лв. без ДДС:
Стойност за упражняване на строителен надзор по време на СМР: 7 077.00 лв. без ДДС;
Предлагани ценови параметри от „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД
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След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6А).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 4 494.00лв. без ДДС;
Стойност за изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите: 1 450.00 лв. без ДДС:
Стойност за упражняване на строителен надзор по време на СМР: 3 044.00 лв. без ДДС;
Предлагани ценови параметри от „СТиКО - 2000“ ООД:
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 7 621.44 лв. без ДДС;
Стойност за изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите: 2 540.48 лв. без ДДС:
Стойност за упражняване на строителен надзор по време на СМР: 5 080.96 лв. без ДДС;
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията
установи, че Ценовото предложение на участника е представено съгласно приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6А).
В описанието на обособената позиция участника е записал предмет – Обособена позиция 5
„Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството
на сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Овча Купел“ 1, бл. 423 (по обособена
позиция 1)“, предмет на обособена позиция 5 от настоящата обществена поръчка е «Изготвяне
оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към
строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с
административен адрес гр. София, „Гоце Делчев“, бл. 231 (по обособена позиция 2)“. Комисията
направи извод, че не може да приеме за обективно представеното ценово предложение от „СТиКО2000“ ООД за обособена позиция № 5 от настоящата обществена поръчка, предвид визираната от
участника сграда с административен адрес на територията на район „Овча купел“.
Въз основа на направените констатации относно несъответсвието на ценовото
предложение на участника с изискванията на възложителя и на основание чл.107, т. 2, буква
„а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП и т.13.1.6. /т.13 „Съдържание на офертите и
изисквания“/ от Раздел IV на Документацията за участие в процедурата, съгласно което се
отстранява участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката за обособена позиция № 5, комисията предлага участникa
„СТиКО - 2000“ ООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.
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Предлагани ценови параметри от „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6А).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 6 800.00 лв. без ДДС;
Стойност за изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите: 2 150.00 лв. без ДДС:
Стойност за упражняване на строителен надзор по време на СМР: 4 650.00 лв. без ДДС;
обособена позиция №6 -Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със
съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на
строителството на сграда с административен адрес гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 243 (по
обособена позиция 3);
Предлагани ценови параметри от „ДЗЗД „ИКАР ХИЙТ“
Комисията оповести - Обща стойност за изпълнение на поръчката: 11 950.00 лв. без ДДС;
Участникът не е представил поотделно – „Стойност за изготвяне оценка на
съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите“ и
„Стойност за упражняване на строителен надзор по време на СМР“, съгласно утвърдения от
Възложителя (образец №6А) от Документацията за участие в процедурата.
Въз основа на направените констатации относно несъответсвието на ценовото
предложение на участника с изискванията на възложителя и на основание чл.107, т. 2, буква
„а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП и т.13.1.6. /т.13 „Съдържание на офертите и
изисквания“/ от Раздел IV на Документацията за участие в процедурата, съгласно което се
отстранява участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката за обособена позиция № 6, комисията предлага участник ДЗЗД
„ИКАР ХИЙТ“ да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.
Предлагани ценови параметри от ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖ. ЛАЙФ
ЕНЕРДЖИ“
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6А).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 7 800.00 лв. без ДДС;
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Стойност за изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите: 1 000.00 лв. без ДДС:
Стойност за упражняване на строителен надзор по време на СМР: 6 800.00 лв. без ДДС;
Предлагани ценови параметри от „МАК КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Комисията оповести - Обща стойност за изпълнение на поръчката: 10 000лв. без ДДС;
Участникът не е представил поотделно – „Стойност за изготвяне оценка на
съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите“ и
„Стойност за упражняване на строителен надзор по време на СМР“, съгласно утвърдения от
Възложителя (образец №6А) от Документацията за участие в процедурата.
Въз основа на направените констатации относно несъответсвието на ценовото
предложение на участника с изискванията на възложителя и на основание чл.107, т. 2, буква
„а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП и т.13.1.6. /т.13 „Съдържание на офертите и
изисквания“/ от Раздел IV на Документацията за участие в процедурата, съгласно което се
отстранява участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката за обособена позиция № 6 , комисията предлага участник
„МАК КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в
обществената поръчка.
Предлагани ценови параметри от ЕТ „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР“ – ТАТЯНА НЕМСКА,
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6А).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 8 200.00лв. без ДДС;
Стойност за изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите: 2 680.00 лв. без ДДС:
Стойност за упражняване на строителен надзор по време на СМР: 5 520.00 лв. без ДДС;
Предлагани ценови параметри от „МЕГА-СТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6А).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 11 900.00лв. без ДДС;
Стойност за изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите: 2 500.00 лв. без ДДС:
112

Стойност за упражняване на строителен надзор по време на СМР: 9 400.00 лв. без ДДС;
Предлагани ценови параметри от „ЕН АР Консулт” ЕООД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6А).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 12 800.00 лв. без ДДС;
Стойност за изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите: 4 184.65 лв. без ДДС:
Стойност за упражняване на строителен надзор по време на СМР: 8 615.35 лв. без ДДС;
Предлагани ценови параметри от „АЙ ТИ ЕМ ЕНЕРДЖИ 2017“ ДЗЗД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6А).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 10 256.20лв. без ДДС;
Стойност за изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите: 3 352.99 лв. без ДДС:
Стойност за упражняване на строителен надзор по време на СМР: 6 903.21 лв. без ДДС;
Предлагани ценови параметри от „ТУСКО“ ЕООД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6А).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 5 700.00 лв. без ДДС;
Стойност за изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите: 1 500.00 лв. без ДДС:
Стойност за упражняване на строителен надзор по време на СМР: 4 200.00 лв. без ДДС;
Предлагани ценови параметри от „ВМЛ консулт” ЕООД,
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6А).
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Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 11 900.00лв. без ДДС;
Стойност за изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите: 2 100.00 лв. без ДДС:
Стойност за упражняване на строителен надзор по време на СМР: 9 800.00 лв. без ДДС;
Предлагани ценови параметри от „БИЛД КОНТРОЛ“ ЕООД,
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 23 400.00лв. без ДДС;
Стойност за изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите: 7 578.02 лв. без ДДС:
Стойност за упражняване на строителен надзор по време на СМР: 15 821.98 лв. без ДДС;
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията
установи, че Ценовото предложение на участника е представено съгласно утвърдения от
Възложителя (образец №6А) от Документацията за участие в процедурата, с поставен печат на
дружеството, но не е разписано от управителя на участника.
Въз основа на направените констатации относно несъответсвието на ценовото
предложение на участника с изискванията на възложителя и на основание чл.107, т. 2, буква
„а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП и т.13.1.6. /т.13 „Съдържание на офертите и
изисквания“/ от Раздел IV на Документацията за участие в процедурата, съгласно което се
отстранява участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката за обособена позиция №6, комисията предлага участник
„БИЛД КОНТРОЛ“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената
поръчка.
Предлагани ценови параметри от „ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ“ ЕООД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6А).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 9 256.00 лв. без ДДС;
Стойност за изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите: 3 026.00 лв. без ДДС:
Стойност за упражняване на строителен надзор по време на СМР: 6 230.00 лв. без ДДС;
Предлагани ценови параметри от „ЕН ЕКИП“ ЕООД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
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подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6А).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 12 350.00 лв. без ДДС;
Стойност за изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите: 4 100.00 лв. без ДДС:
Стойност за упражняване на строителен надзор по време на СМР: 8 250.00 лв. без ДДС;
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строителството на сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Стрелбище”, бл. 23 (по
обособена позиция 1);
Предлагани ценови параметри от „АНИДИ” ЕООД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6Б).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 1 500.00 лв. без ДДС;
Предлагани ценови параметри от „ЕМПИКО” ООД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6Б).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 1 700.00 лв. без ДДС;
обособена позиция № 8 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и
строителството на сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 231 (по
обособена позиция 2);
Предлагани ценови параметри от „ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ ЕООД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6Б).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 2 620.00 лв. без ДДС;
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Предлагани ценови параметри от „КОНСУЛТ ИНВЕСТ КОНТРОЛ„ ООД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6Б).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 1 975.00 лв. без ДДС;
Предлагани ценови параметри от „ПРОЕКТ ЕКСПЕРТ КОНТРОЛ“ ЕООД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6Б).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 9 700.00 лв. без ДДС;
Предлагани

ценови

параметри

от

„ТЕХНИКО

–

ИКОНОМИЧЕСКИ

АНАЛИЗ

И

ПРОЕКТИРАНЕ„ ЕООД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6Б).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 2 099.00 лв. без ДДС;
обособена позиция № 9 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 243 (по обособена позиция 3),

Предлагани ценови параметри от „ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6Б).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 3 888.00 лв. без ДДС;
Предлагани ценови параметри от „ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6Б).
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Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 4 080.00 лв. без ДДС;
Предлагани ценови параметри от „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И
ПРОЕКТИ” ООД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6Б).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 4 899.00 лв. без ДДС;
Предлагани ценови параметри от „ДИНЕЛ СН” ЕООД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6Б).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 3 600.00 лв. без ДДС;
Предлагани ценови параметри от „БУЛИНЖЕНЕРИНГ-ТС“ ЕООД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6Б).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 3 775.00 лв. без ДДС;
Предлагани ценови параметри от „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6Б).
Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 3 199.00 лв. без ДДС;
Предлагани ценови параметри от „ТОБО-ПРОДЖЕКТ“ ЕООД,
След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, Комисията установи, че
Ценовото предложение на участника е представено съгласно условията за участие и указанията за
подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от
Документацията за участие в процедурата (обр. №6Б).
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Комисията оповести предлаганите ценови параметри, чийто размер е:
Обща стойност за изпълнение на поръчката: 2 982.57 лв. без ДДС;
Комисията продължи работа при закрити врати на 31.07.2018г. - въз основа на така направените от
нея изводи, отчитайки и вземайки предвид и конкретните установявания и заключения, Комисията
предлага на Възложителя, с цел спазване на един от основните принципи на Закона за обществените
поръчки /чл.2, ал.1, т.1 и т.2/ - за равноспоставеност, недопускане на дискриминация и свободна
конкуренция спрямо останалите, коректни участници, представили коректни ценови предложения,
да се отстранят от участие в процедурата, освен посочените в Протокол 2 и следните
Участници:
„ПСГ“АД: - на основание чл.107, т. 2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП по
обособена позиция №2;
„ДЗЗД ТТ-Бургас“ - на основание чл.107, т. 2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП
по обособена позиция №2;
„НСК СОФИЯ“ ЕООД - на основание чл.107, т. 2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от
ЗОП по обособена позиция №3;
„СТиКО - 2000“ ООД – на основание чл.107, т. 2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от
ЗОП по обособена позиция №5;
„БИЛД КОНТРОЛ“ ЕООД - на основание чл.107, т. 2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5
от ЗОП по обособена позиция №6;
„МАК КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД- на основание чл.107, т. 2, буква „а“ от ЗОП във връзка с
чл.101, ал.5 от ЗОП по обособена позиция №6;
ДЗЗД „ИКАР ХИЙТ“ - на основание чл.107, т. 2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от
ЗОП по обособена позиция №6;
Комисията пристъпи към преглед и установяване на евентуално наличие на изгодност (поблагоприятно стойностно предложение), по смисъла на чл.72, ал.1 от ЗОП, прилагайки следната
формула:
(y-z) × 100 = %
y
където „y” е средната стойност на направените предложения в останалите оферти по
разглеждания показател, а “z” е стойността на направеното предложение от Участника, за
когото се правят изчисленията.
При така извършената от нея проверка, подвеждайки под горепосочената формула
съответните общи стойности на оферираните от отделните Участници в процедурата ценови
предложения за изпълнение на дейностите от обхвата на съответната обособена позиция на
настоящата обществена поръчка, Комисията констатира следното:
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Ценови предложения с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници:
по обособена позиция №5
1.„ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД-45,93%
2. „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД-41%
по обособена позиция №6
1„ТУСКО“ ЕООД-46,01%
2.ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“-24,24%
по обособена позиция №8
1.„КОНСУЛТ ИНВЕСТ КОНТРОЛ „ ООД-58,91%
2.„ТЕХНИКО – ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ„ ЕООД-55,95%
3.„ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ ЕООД-42,94%
по обособена позиция №9
1.„ТОБО-ПРОДЖЕКТ“ ЕООД-23,66%
Предвид гореустановеното в изпълнение на нормативно вмененото й с чл.72, ал.1 от ЗОП
задължение, Комисията изиска подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото
предложение, респ. формирана обща стойност за изпълнение на дейностите от следните
участници:
„ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД,
„ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД,
„ТУСКО“ ЕООД,
ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“,
„КОНСУЛТ ИНВЕСТ КОНТРОЛ „ ООД,
„ТЕХНИКО – ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ„ ЕООД,
„ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ ЕООД,
„ТОБО-ПРОДЖЕКТ“ ЕООД
V.ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА
ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПОДРОБНИ ПИСМЕНИ ОБОСНОВКИ, КАКТО СЛЕДВА:
Комисията изпрати писма с peг.№РТР17-ТД26-3379/2/ от 02.08.2018г.; peг.№РТР17-ТД26-3459/2/ от
02.08.2018г.; peг.№РТР17-ТД26-3428/2/ от 02.08.2018г.; peг.№РТР17-ТД26-3409/1/ от 02.08.2018г.;
peг.№РТР17-ТД26-3443/2/ от 02.08.2018г.;; peг.№РТР17-ТД26-3393/1/ от 02.08.2018г.; peг.№РТР17ТД26-3462/2/ от 02.08.2018г., посредством имейл до участниците от 03.08.2018г., като срокът за
подаване на обосновката, на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП във вр. с чл. 28, ал. 4 от ППЗОП, изтича с
края на работното време на възложителя на 08.08.2018г. Писмо с peг.№РТР17-ТД26-3476/2/ от
02.08.2018г. е изпратено до участника „Технико-икономически анализ и проектиране“ ЕООД,
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посредством имейл от 07.08.2018г., като срокът за подаване на обосновката, на основание чл. 72, ал.
1 от ЗОП във вр. с чл. 28, ал. 4 от ППЗОП, изтича с края на работното време на възложителя на
13.08.2018г.
Комисията констатира, че от участника „Технико-икономически анализ и проектиране“ ЕООД не
е получена обосновка в указания 5-дневен срок, поради което дружеството „Технико-икономически
анализ и проектиране“ ЕООД следва да бъде отстранено от по-нататъчното участие в
процедурата.
1. В дадения от Комисията срок от „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД, е получена подробна писмена
обосновка с вх. № РТР 17-ТД26-3393-/2/от 07.08.2018г. за начина на образуване на представеното
ценово предложение по Обособена позиция №5
В обосновката са представени следните обстоятелства:
•
Чл.72, ал.2,т.1.“Икономическите особености на представените услуги“
Продуктът, който фирмата „произвежда“ е инженерна услуга, която не налага закупуване и внедряване на
материали и други подобни, а е свързана единствено с използването на професионалните знания, умения
и капацитет на експертите, което е обективен фактор за поддържане конкуренцията. Фирмата притежава
правоспособност за едновременно и цялостно изпълнение на поръчката включително:
Дейност:“Оценяване на съответствието по чл.142, ал.5 и чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и изготвяне на
комплексен доклад и осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР, включително
проверка и контрол на влаганите строителни продукти и актуализация на техническите паспортиУдостоверение №РК-0418 за вписване в Регистъра на лицата извършващи дейността консултант
съгл.чл.167, ал.2 ЗУТ от ДНСК.
Дейност.Оценяване на съответствието по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ-Удостоверение №00174, издадено от
АУЕР.
Дейност:Изпълнение на функциите на „Координатор по безопасност и здраве за етапите на изпълнение
на строителството“ на основани Сертификат №2292/2018г. за завършен курс „КБЗ в строителството“ за
управителя на фирмата.
Дейност: „Изпълнение на функциите на инвеститорски контрол“-Удостоверение №256 от „Контрол
върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите
строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“ на специалист от екипа.
Някои от експертите, включени в екипа по изпълнение на поръчката притежават квалификация за
изпълнение на дейностите по повече от една част от проекта. Това ще позволи минимизиране на
разходите, тъй като няма да се налага използване на услуги от външни фирми. Екипа от специалисти,
ангажирани с изпълнението на поръчката, са изпълнили няколко подобни обекта през последните две
години.
•
Чл.72, ал.2, т.2. „Наличието на изключително благоприятни условия за участника за
предоставяне на продуктите или услугите“
Специалистите, ангажирани с изпълнение на поръчката са ситуирани в гр.София. Екипът е обезпечен с
транспортни средства, тъй като фирмата има собствени. Това позволява специалистите да са на
разположение постоянно при минимизиране на разходите. На разположение на екипа ще бъдат компютри
и друга офис техника. Специалистите са с висше образование със степен „магистър“ и необходимия опит
при изпълнение на обществени поръчки.
Във фирмата е изградена фирмена култура в управление на вътрешните процеси. Внедрена е система за
управление на качеството. Фирмата е сертифицирано по ISO 9001:2015. Фирмата е сертифицирана по ISO
14001:2015 и ОНSАS 18001:2007.
Правните взаимоотношения между дружеството и експертите са решени посредством рамкови
граждански договори, като за всеки конкретен случай се прилага конкретно договаряне. Това позволява
конкретно възлагане да се прави при най-благоприятни цени и с гъвкаво работно време. Тъй като всички
лица, ангажирани като експерти по граждански договори за изпълнение на поръчката са
самоосигуряващи се лица, дружеството няма да има разходи за осигуровки на експертите.
Хонорар на специалисти:
Ръководител екип-1х520лв.
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Експерти по отделните части:4х300=1200лв.
Експерт инженер по количествата и качеството:1х280лв.
Експерт конструктор:1х300лв.
Общи разходи за изпълнение на поръчката:
•
хонорари-2300лв.
•
консумативи-180лв.
•
разходи за транспорт-360лв.
•
разходи за комуникация-260лв.
•
допълнителни разходи/помощен персонал, експерти и др./-220лв.
•
начислена печалба-20%-830лв.
Изложените обстоятелства изпълняват изискванията на чл. 72, ал. 2, т.1 и т.2 от ЗОП, а именно:
1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги;
2. наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите.
Във връзка с горното комисията счита, че посочените обстоятелства са обективни и
приема писмената обосновка.
2. В дадения от Комисията срок от „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД е получена подробна писмена обосновка с
вх. № РТР17-ТД26-3462-/3//08.08.2018г. за начина на образуване на представеното ценово предложение
по Обособена позиция № 5.
В обосновката са представени следните обстоятелства:
В ценовото предложение са предвидени средства за печалба, транспорт, разходи за получаване на
съгласуване и становища на експлоатационните дружества и за изпълнение на следните дейности:
•
оценка на съответствието на инвестиционния проект-1420лв.
•
изпълнение на функциите на строителен надзор-3044лв.
Обосновка на цената за оценката за съответствие на инвестиционния проект:
Разходи на труд:
Във връзка с наличието на икономичност при изпълнение на обществената поръчка фирмата е изготвила
разбивка на графика на ангажираността на отделните експерти изразена в човекочасове:
•
експерт строителен инженер-технически контрол по част конструктивна, изпълняващ функциите
на ръководител на екипа и ПБЗ;
•
Експерт по част архитектура;
•
експерт по част електроинсталации;
•
експерт по част ОВК;
•
експерт по част ВК;
•
експерт по част ПБ.
Предпоставки за наличие на икономичност:
1.Всички експерти ще извършат дейността в офиса на участника в гр.София, тоест не предвиждаме и не
са необходими разходи за командировъчни и пътувания на експертите;
2.Експертите работят по граждански договор при рамкови условия, което позволява на фирмата
конкретно възлагане при най-благоприятни цени и с гъвкаво работно време.
•
за ръководител на екипа експерт по част конструктивна и ПБЗ-16лв./час и 24часа за преглеждане
на проектната документация и изготвяне на становище. Възнаграждение 384лв.
•
експерт по част архитектура -16лв./час и 16часа за преглеждане на проектната документация и
изготвяне на становище. Възнаграждение 256лв.
•
експерт по част Електро-16лв./час и12часа за преглеждане на проектната документация и
изготвяне на становище. Възнаграждение -192лв.
•
експерт по част ОВК-16лв./час и 12часа за преглеждане на проектната документация и изготвяне
на становище. Възнаграждение -192лв.
•
експерт по част ВК-12лв./час и 6часа за преглеждане на проектната документация и изготвяне на
становище. Възнаграждение 72лв.
•
за експерт по част ПБ-12лв./час и12часа за преглеждане на проектната документация и изготвяне
на становище. Възнаграждение -144лв.
По отношение на избраното техническо решение фирмата смята, че използването на програми за
автоматизирано смятане и наличието на т.нар. темплейти/готови образци с общовалидна
информация/, води до значително намаляване на нужните човекочасое за изпълнение на поръчката и
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съответно до намаляване на заплащането за труд на експертите.За изпълнение на поръчката фирмата
ще използва следните софтуерни продукти, които водят до намаляване на вложеното време от
страна на експертите:
•
AutoCAD Civil 3D;
•
Програма за трансформация на координати BGS Trans 4.2;
•
Advanced Road Design]
•
Стандартен офис пакет на Microsoft.
3.Всички лица, ангажирани като експерти по граждански договори за изпълнение на поръчката са
самоосигуряващи се лица и дружеството няма да има разходи за осигуровки на експертите.
4.Някои от експертите, включени в екипа за изпълнение на поръчката притежават квалификация за
изпълнение на дейностите по повече от една част от проекта.
Общият разход за заплащане на експертите е в размер на 1240лв.
По отношение на наличието на оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка
фирмата счита, че планирането на работата на експертите по начин, по който дейността се извършва
основно в офиса на участника, без на експертите на място ще доведе до значително спестяване на
време и разходи.Така вместо за всеки от шестте експерта да бъде организирано пътуване до Район
Триадица – СО, управителя на дружеството ще пътува двукратно-първия път за вземане копията от
разработения инвестиционен проект и втори път за да предаде доклада и парафираните проекти.
Пътни разходи: 20лв.
Разходи за печат: 36лв.
Печалба:11%-154лв.
Крайна цена за комплексен доклад за оценка на проекта-1450лв.
Обосновка на цената за изпълнение на функциите на строителен надзор на страдата по обособената
позиция:Основни фактори , от които се е водил участника при изготвяне на предложението си:
1.Икономически особености на представените услуги
При изготвяне на цената фирмата е обезпечила качествено изпълнение на услугата като е планирала
ресурс от необходимите високо квалифицирани основни експерти по части-Архитектура,
Конструкции, ОВК, Електро, ВиК, ПБ и Координатор по безопасност и здраве. Всеки е с
изключително сериозен опит, като всички експерти са назначени на граждански договор с рамкови
условия.
Структурирането на ценовата оферта се базира на опита на експертите при извършване на
строителен надзор през последните три години на сгради с над 46000м2 разгъната застроена площ.
Във връзка с наличието на икономичност при изпълнение на обществената поръчка фирмата е
изготвила разбивка на графика за ангажираността на отделните експерти изразена в човекочасове на
обектите в Приложение2 към обосновката и са посочили договореното заплащане.
В упражняването на строителен надзор ще вземат участие следните експерти:
•
експерт строителен инженер-технически контрол по част конструктивна, изпълняващ функциите
на ръководител на екипа и ПБЗ;
•
Експерт по част архитектура;
•
експерт по част електроинсталации;
•
експерт по част ОВК;
•
експерт по част ВК;
•
експерт по част ПБ.
Предпоставки за наличие на икономичност:
„ИВТ КОНСУЛТ“ЕООД разполага с разработена и внедрена система за управление на качеството EN
ISO 9001:2008, система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007 ,
както и система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004.
Във фирмата функционира отлична организация за документиране, контрол и обратна проследимост на
оперативните действия на експертите.
Всички дейности по изпълнение на строителен надзор са унифицирани, като в дружеството се поддържа
процес на непрекъснато подобряване на системата за управление.
Разходи на труд:
1.Експертите работят по граждански договори с рамкови условия
За всички експерти е договорено възнаграждение 5лв./час
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2.В сключените граждански договори с експертите е изрично посочено, че „ИВТ КОНСУЛТ“ЕООД не
дължи дневни и няма да бъдат ползвани командировъчни за изпълнение на задълженията по договора за
обществената поръчка.
3.Всички лица ангажирани като експерти по граждански договори са самоосигуряващи се лица и ИВТ
КОНСУЛТ“ЕООД няма да има разходи за осигуровки за тях.
4.Някои от експертите включени в екипа за изпълнение на поръчката притежават квалификация за изпълнение
на дейностите по повече от една част от проекта.
Общи разходи за заплащане на експертите-2520лв.
Пътни разходи:
Посещение на обекта – с обществен транспорт. Отделени средства-40лв.
Разходи за печат:
Предвидени разходи за печат: -34лв
Печалба: 10%-450лв.
Наличие на изключително благоприятни условия за участника
Дружеството разполага с оборудван офис в гр.София;
Дружеството разполага със собствена мрежова структура за интернет комуникация
Дружеството разполага със собствен автомобилен парк
Спазване на задълженията по чл.115
Ценовата оферта е изготвена на база на следните часови ставки:
•
експерт строителен инженер-5лв/час;
•
Експерт по част архитектура-5лв/час;
•
експерт по част електроинсталации-5лв/час;
•
експерт по част ОВК-5лв/час;
•
експерт по част ВК-5лв/час;
•
експерт по част ПБ-5лв/час.
В приложение 1 и 2 са разписани подробно всички разходи.
Изложените обстоятелства изпълняват изискванията на чл. 72, ал. 2, т.1 и т.2 от ЗОП, а
именно:
1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги;
2. наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите.
Във връзка с горното комисията счита, че посочените обстоятелства са обективни и приема
писмената обосновка.
3. В дадения от Комисията срок от „ТУСКО“ ЕООД,е получена подробна писмена обосновка с вх. №
РТР17-ТД26-3443-/3/от 08.08.2018г. за начина на образуване на представеното ценово предложение по
Обособена позиция №6 .
В обосновката са представени следните обстоятелства:
В изпълнението на поръчката ще участват следните експерти:
архитект;
инженер строителни конструкции;
инженер водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения;
инженер отопление, вентилация и климатизация;
електроинженер;
инженер противопожарна техника и безопасност;
специалист по безопасност и здраве и координатор по безопасност и здраве.
Едни и същи експерти ще извършват оценка на съответствието, упражняване на строителен надзор и
извършване на инвеститорски контрол.
Оценката на съответствието на част „енергийна ефективност“ ще се извърши от „Арк Дизайн“ ЕООД, която е
посочена за подизпълнител в ЕЕДОП.
1.Дейност „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти“
1.1.Оценка на съответствието на проекта по част“Енергийна ефективност“ в съответствие с чл.169, ал.1, т.6.
Тази дейност ще се извърши от подизпълнителя „Арк Дизайн“ЕООД. С „Арк Дизайн“ ЕООД има подписано
рамково споразумение. Цената е 500лв без ДДС.
1.2.Оценка на съответствието на инвестиционните проекти по чл.14 от ЗУТ.
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При работата си експертите ще получават почасово възнаграждение в размер на 12лв./на месечна база се
получава заплата от 2016лв./
Управителят на фирмата не получава възнаграждение. Неговите доходи се формират изцяло от разпределение
на дивиденти.
Всички експерти са назначени на граждански договори.ДОО за работодателя е 9.9%, здравно осигуряване за
работодателя е 4.8%. Общо 14.7%.
Разпределение на часовете:
Архитект:
Ще са необходими 4часа.
Възнаграждение 4х12лв.=48лв.
Социални и здравни осигуровки
Нормативно признати разходи:25%
Облагаема сума:36лв.
Разходи за социални и здравни осигуровки:36х0.147=5.29лв.
Общи разходи за архитект:48+5.29=53.29лв.
Инженер конструктор
Ще са необходими 4часа.
Възнаграждение 4х12лв.=48лв.
Социални и здравни осигуровки
Нормативно признати разходи:25%
Облагаема сума:36лв.
Разходи за социални и здравни осигуровки:36х0.147=5.29лв.
Общи разходи за инженер конструктор:48+5.29=53.29лв.
Инженер ВиК
Ще са необходими 4часа.
Възнаграждение 4х12лв.=48лв.
Социални и здравни осигуровки
Нормативно признати разходи:25%
Облагаема сума:36лв.
Разходи за социални и здравни осигуровки:36х0.147=5.29лв.
Общи разходи за инженер ВиК:48+5.29=53.29лв.
Енергийна ефективност и ОВК
Ще са необходими 6часа.
Възнаграждение 6х12лв.=72лв.
Социални и здравни осигуровки
Нормативно признати разходи:25%
Облагаема сума:54лв.
Разходи за социални и здравни осигуровки:54х0.147=7.94лв.
Общи разходи за инженер „ЕЕ“:72+7.94=79.94лв.
Електроинженер
Ще са необходими 4часа.
Възнаграждение 4х12лв.=48лв.
Социални и здравни осигуровки
Нормативно признати разходи:25%
Облагаема сума:36лв.
Разходи за социални и здравни осигуровки:36х0.147=5.29лв.
Общи разходи за електроинженер:48+5.29=53.29лв.
Инженер пожарна безопасност
Ще са необходими 4часа.
Възнаграждение 4х12лв.=48лв.
Социални и здравни осигуровки
Нормативно признати разходи:25%
Облагаема сума:36лв.
Разходи за социални и здравни осигуровки:36х0.147=5.29лв.
Общи разходи за инженер пожарна безопасност:48+5.29=53.29лв.
Общи разходи по точка 1.2.-346.39лв.
Общи разходи по точка 1/1.1+1.2./=500+346.39=846.39лв.
2.Дейност „Упражняване на строителен надзор по време на строителството“
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За посещение на обектите на експертите ще им бъдат заплащани дневни командировъчни разходи в размер на
20лв, а транспорта ще се осъществява с фирмен автомобил. Фирменият автомобил работи на газ. Средният му
разход е 9л. на 100м. пробег. При средна цена от 1.10лв. на 1л. газ разхода за гориво ще бъде 9.9лв. на 100км.
Разстоянието от Дупница до обекта е около 70км.За едно пътуване от гр.Дупница до гр.София и обратно се
получават 13.86лв. Разходите за поддръжка и ремонти на автомобила за година е 1500лв. За едно пътуване от
гр.Дупница до гр.София и обратно се получават 7лв., следователно общия разход за автомобила за едно
пътуване е 20.86лв.
За всяко посещение всеки специалист ще получава по 20лв. възнаграждение. Всички експерти са назначени на
граждански договор. ДОО за работодателя е 9.9%, здравно осигуряване за работодателя е 4.8%.Общо 14.7%.
Управителят на фирмата не получава възнаграждение. Неговите доходи се формират изцяло от разпределение
от дивиденти.
Възнаграждения на експертите:
Архитект:
Ще са необходими 8 посещения.
Възнаграждение 8х20лв.=160лв.
Социални и здравни осигуровки
Нормативно признати разходи:25%
Облагаема сума:120лв.
Разходи за социални и здравни осигуровки:120х0.147=17.64лв.
Разходи за командировки:8х20=160лв.
Общи разходи за архитект:160+17.64+160=337.64лв.
Инженер конструктор
Ще са необходими 4посещения.
Възнаграждение 4х20лв.=80лв.
Социални и здравни осигуровки
Нормативно признати разходи:25%
Облагаема сума:60лв.
Разходи за социални и здравни осигуровки:60х0.147=8.82лв.
Дневни пари за командировки:4х20=80лв.
Общи разходи за инженер конструктор:80+8.82+80=168.82лв.
Инженер ВиК
Ще са необходими 8 посещения.
Възнаграждение 8х20лв.=160лв.
Социални и здравни осигуровки
Нормативно признати разходи:25%
Облагаема сума:120лв.
Разходи за социални и здравни осигуровки:120х0.147=17.64лв.
Разходи за командировки:8х20=160лв.
Общи разходи за инженер ВиК:160+17.64+160=337.64лв.
Енергийна ефективност и ОВК
Ще са необходими 6 посещения.
Възнаграждение 6х20лв.=120лв.
Социални и здравни осигуровки
Нормативно признати разходи:25%
Облагаема сума:90лв.
Разходи за социални и здравни осигуровки:90х0.147=13.23лв.
Дневни пари за командировки:6х20=120лв.
Общи разходи за инженер „ЕЕ“и „ОВК“:120+13.23+120=253.23лв.
Електроинженер
Ще са необходими 6 посещения.
Възнаграждение 6х20лв.=120лв.
Социални и здравни осигуровки
Нормативно признати разходи:25%
Облагаема сума:90лв.
Разходи за социални и здравни осигуровки:90х0.147=13.23лв.
Дневни пари за командировки:6х20=120лв.
Общи разходи за инженер Електроинженер:120+13.23+120=253.23лв.
Инженер пожарна безопасност
Ще са необходими 4посещения.
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Възнаграждение 4х20лв.=80лв.
Социални и здравни осигуровки
Нормативно признати разходи:25%
Облагаема сума:60лв.
Разходи за социални и здравни осигуровки:60х0.147=8.82лв.
Дневни пари за командировки:4х20=80лв.
Общи разходи за инженер пожарна безопасност:80+8.82+80=168.82лв.
ПУСО и ПБЗ-тези дейности се изпълняват от управителя на фирмата - самоосигуряващо се лице.
Ще са необходими 6 посещения
Дневни пари за командировки:6х20лв.=120лв.
Общо разходи за специалист ПБЗ и ПУСО-120лв.
Общо разходи за персонал по т.2: 1386.15лв.
3.Разходи за материали, консумативи и др.-84.43лв
4.Разходи за участие в Държавна приемателна комисия – 60лв.
5.Допълнителни разходи-100лв.
6.Разходи за транспорт-512.50лв.
7.Непредвидени разходи-5%-149.47лв
Общо разходи за изпълнение на поръчката-3138.94лв.
Стойност на поръчката:5700лв.
Печалба:2561.06лв.
Норма на печалбата:44.93%
Изложените обстоятелства изпълняват изискванията на чл. 72, ал. 2, т1 от ЗОП, а именно:
1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги;
Във връзка с горното комисията счита, че посочените обстоятелства са обективни и приема
писмената обосновка.

4. В дадения от Комисията срок от .ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ е получена подробна писмена обосновка с peг.№РТР17-ТД26-3409/2/ от 07.08.2018г.
за начина на образуване на представеното ценово предложение по Обособена позиция № 6.
В обосновката са представени следните обстоятелства:
Кат са приспаднати сроковете за изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на
инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и срокът за изготвяне на
окончателен доклад на строителния надзор, е предвиден срок за изпълнение на СМР от 5месеца.
Предложеният график за изпълнение на поръчката е съобразин с този максимален срок за изпълнение.
Предвижда се ръководителят на екипа, който е инженер-конструктор и притежава сертификати за
експерт по част“ПУСО“ и Координатор по безопасност и здраве в строителството, да бъде постоянно на
разположение на строежа.
При необходимост, след уведомяване от възложителя или строителя, ще се осигури и допълнително
присъствие на обекта на всеки член от предложения екип на следващия ден, след като бъде уведомен
консорциума.
В предложената цена не са калкулирани разходи за заплащане на такси за въвееждане на строежа в
експлоатация, тъй като съгласно Националната програма тези разходи подлежат на възстановяване.
I.Печалба-10%-780лв.
II.Разходи -7020лв. От тази сума се предвиждат следните разходи:
1.Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект-793.83лв., които са разпределени,
както следва:
1.1.Възнаграждение на екипа, назначен с рамкови споразумения – 630.85лв.:
-за архитект, електроинженер и инженер по ЕЕ-по 100лв. на човек;
-за Инженер ВиК-50лв.
-за експерт по част „ПБ“-50лв.
-за техническо лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“-50лв.
-Разходи за ДОО, ДЗПО и ЗО за сметка на участника-14.70% върху изплатените възнаграждения –
66.15лв.
1.2.Възнаграждение на:
-ръководител екип, който е координатор по безопасност и здраве и експерт по част“Конструкции“, „ПБЗ“
и „ПУСО“, назначен с постоянно месечно възнаграждение- 455лв./средно дневно възнаграждение
20.68лв./ За 10 работни дни-206.80лв.. Предвидени за работа 10работни дни/14 календарни дни/;
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-експерт по част ОВК, назначен с месечно възнаграждение -316лв./средно дневно възнаграждение
14.36лв./ Предвидени за работа 2 работни дни-28.72лв.
-разходи за ДОО, ДЗПО и ЗО за сметка на участника-17.90% върху изплатените възнаграждения –
42.16лв.
2.Упражняване на строителен надзор, включително изготвяне на окончателен доклад за установяване
годността ползване на строежа и съставяне технически паспорт на строежа и упражняване на
инвеститорски контрол-6079,79лв., които са разпределени:
2.1.Възнаграждение на екипа:
2.1.1.Предвидено заплащане на всеки от членовете на екипа по 40лв. на посещение, както следва:
-за архитект-25посещениях40лв.=1000лв.;
-за електроинженер-18посещениях440лв.-720лв.;
-за инженер ВиК-2посещениях40лв.=80лв.;
-за експерт по част ЕЕ, който притежава правоспособност за експерт по качеството на материалите и
координатор по безопасност и здраве-20посещениях40лв.=800лв.
-за експерт по част „ПБ“-5посещениях40лв.
2.1.2.Разход за ДОО, ДЗПО и ЗО за сметка на участника-14.70% върху изплатените възнаграждения411.60в.
2.2.Възнаграждение на7
2.2.1.Ръководител екип, който е координатор по безопасност и здраве и експерт по част „Конструкции“ ,
„ПБЗ“ и „ПУСО“, назначен с постоянно месечно възнаграждение-455лв. Предвидени за работа 5месеца2275лв.
2.2.2.експерт по част ОВК, назначен с месечно възнаграждение .Месечното възнаграждение за 4часа316лв. Предвидени 2посещения.За два дни възнаграждение от 28.72лв.
2.2.3.Разходи за ДОО,ДЗПО и ЗО за сметка на участника-17.90% върху изплатените възнаграждения412.37лв.
2.3.Карта за градската мрежа на ръководител екип и експерт ОВК/закупена е за 1год., тъй като
дружеството има и други обекти в гр.София/-365лв. За 5месеца-152.10лв.
3.Административни и управленски разходи-146.38лв.
Разпределение на посещенията на строежа:
Ръководител екип-25бр.посещения, 2бр.ччаса на посещение –общо 50ччаса
електроинженер-18бр.посещения, 2бр.ччаса на посещение –общо 36ччаса
инженер ВиК-2бр.посещения, 2бр.ччаса на посещение –общо 4ччаса
инженер ОВК-2бр.посещения, 2бр.ччаса на посещение –общо 4ччаса
инженер ЕЕ, експ.качество, кордБЗ-20бр.посещения, 2бр.ччаса на посещение –общо 40ччаса
експерт ПБ-5бр.посещения, 2бр.ччаса на посещение –общо 10ччаса
Предложената цена произтича от следните обективни обстоятелства:
-Консорциума до момента изготвил доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и
упражнил строителен надзор при въвеждане на мерки за енергийна ефективност в съществуващи сгради
по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в
гр.Пазарджик, гр.Ямбол, гр.Казанлък, гр.Троян, гр.Раднево, гр.Враца, гр.Поморие, гр.Димитровград и др.
Експертите отлично познават изискванията на Националната програма.
-Освен това съдружникът „Мултиплекс инженеринг“ЕООД до момента е изготвил доклади за оценка на
съответствието на инвестиционни проекти и упражнил строителен надзор за публични и частни
възложители на множество жилищни и обществени сгради. Представени са удостоверения за добро
изпълнение на обектите. Всички тези обекти са доказателство за възможностите на дружеството за
извършване качествено и в срок възложената му работа.
-Съдружникът „Мултиплекс инженеринг“ЕООД до момента е извършил обследвания за установяване на
техническите характеристики, свързани с изискванията на чл.169, ал.1, т.1 –т.5, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и
изготвило технически паспорти на многофамилни жил.сгради. Изпълнени са услуги към училища, детски
градини, административни сгради и др.
-Офисът на консорциума и на съдружниците е в гр.София, както и сградата на обществената поръчка,
поради което не са необходими разходи за транспорт, командировъчни на екипа и за хотелско
настаняване.
-Съдружникът „Мултиплекс инженеринг“ЕООД притежава съвременно оборудван офис с компютри,
принтери, включително многофункционална копирна машина и цветен лазерен принтер , както и уреди за
безразрушително обследване на конструкции, което значително намалява разходите за консумативи.
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-Съдружникът „Мултиплекс инженеринг“ЕООД притежава автомобили с нисък разход на гориво.
-Съдружникът „Мултиплекс инженеринг“ЕООД има собствени уреди за безразрушително обследване на
конструкции на сгради;
-съдружникът „Лайф Енерджи“ООД разполага с измервателна апаратураза извършване на енергийни
обследвания на сгради и за измерване на фактори на работната среда, които ще използва в процеса на
работата;
-Предложената цена от консорциума се обосновава и от обективното обстоятелство, че повечето
специалисти от екипа, които ще изпълняват поръчката са наети по договори при рамкови условия, което
позволява на участника да направи конкретно възлагане при най-благоприятните цени/свобода при
договаряне на възнаграждението/ и срокове при договорените рамкови условия/гъвкаво работно време/;
-Предложените експерти от екипа притежават удостоверения за пълна проектантска правоспособност по
своята част.Техният опит като проектанти е от голямо значение при изготвянето на доклади за оценка на
съответствието и при упражняване на строителен надзор;
-Главният инженер на съдружника „Мултиплекс инженеринг“ЕООД, който ще бъде ръководител на
екипа е бивш генерален директор и главен инженер в „Стройрайон“, „Строително промишлено
предприятие“, ДСО“Гражданско строителство“ и „СМК“ в Гр.Монтана, притежава документация за
цялостната номенклатура от произввежданите панели, има огромен практически опит;
-Инженер „ПБ“ има 24г.опит в СДВР като старши инспектор Държавен противопожарен надзор. След
това същият работи повече от 10г. в„Мултиплекс инженеринг“ЕООД;
Опитът на членовете на екипа е доказателство за възможностите на Консорциума да извърши качествено
възложената му работа.
-Всеки от съдружниците има разработена и внедрена интегрирана система за управлени е на качеството
EN ISO 9001:2015;
-Съдружникът „Мултиплекс инженеринг“ЕООД притежава сертификат ISO 14001:2004;
-В консорциума е създадена оптимална организация, която позволява свеждане на административноуправленските разходи до минимум;
-Заложената в оферираните цени минимална печалба е свързана с неблагоприятната икономическа
обстановка в страната, желанието да се осигури по-добра натовареност на квалифицирания персонал с
дел да бъде задържан, което мотивира съдружниците да вземат решение още в началото на 2011г. при
формирането на цените да се работи с такава минимална
печалба, с цел да се подобри
конкурентоспособността не само при участие в процедури по ЗОП, но и във всички пазарни
взаимоотношения.
Приложени са удостоверения за добро изпълнение, сертификати за управление на качеството,
свидетелство за регистрация на автомобил, фактури за закупуване на техника, предавателноприемателни протоколи, удостоверения за пълна проектантска правоспособност, удостоверение за
координатор по безопасност и здраве, удостоверения за професионална квалификация, дипломи, справки
за трудов стаж и справка за назначаване по трудов договор и др.
Изложените обстоятелства изпълняват изискванията на чл. 72, ал. 2, т.1. и 2 от ЗОП, а именно:
1. икономическите особености на предоставяните услуги.
2. избраното техническо решение за предоставянето на услугата.
Във връзка с горното комисията счита, че посочените обстоятелства са обективни и приема
писмената обосновка.
5. В дадения от Комисията срок от „КОНСУЛТ ИНВЕСТ КОНТРОЛ„ ООД е получена подробна
писмена обосновка с вх. № РТР17-ТД26-3428-/3/ от 07.08.2018г. за начина на образуване на
представеното ценово предложение по Обособена позиция № 8.
В обосновката са представени следните обстоятелства:
1.Представяне на дружеството.
2.Описание на дейностите, които ще извърши Консултанта на обекта:
•
Упражняване на контрол на строителния процес;
•
Подписване на протокол за предаване на строителната площадка;
•
Подписване на протокол за установяване годността за ползване на обекта;
•
подписване на протоколите за приемане на изпълнените количества и видове строителномонтажни работи.
3. за специалисти
•
Ръководител екип
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•
специалист по част „Конструкции“;
•
специалист по част „Архитектура“;
Същите са назначени на трудов договор в дружеството и заплащането им е въз основа на финансовите
приходи от цялостната дейност на дружеството, а не само от приходите на конкретния обект. Приложена
таблица в приложение за предвижданата ангажираност на предвидените експерти.
4.Предвидени са и други разходи:административни разходи, разходи за консумативи, разходи за
застраховки, риск, транспорт, непредвидени разходи.
5.От дружеството е изградена стройна работеща система при извършване на консултантски услуги.
6.Разходи за организация и управление
Приетият срок за изпълнение е срокът заложен от Възложителя като максимален срок-200кал.дни. В
случай на възникнали форсмажорни обстоятелства, поради което не се работи на обектите и съответно
срока за изпълнение бъде удължен, това няма да окаже влияние върху крайната цена
7.Разходи за офис, офис консумативи, комуникации, режийни разходи..
Фирмата е регистрирана в гр.Балчик, където има собствен офис. Фирмата разполага с нает офис в
гр.София, за който прилага договор за наем. Офисите са модерни и напълно оборудвани. В разходите за
осигуряване на офис са включени консумативите за месечната поддръжка на офиса, разпределени
пропорционално спрямо други обекти, изпълнявани от дружествата чрез тези офиси/разходи за ток вода
телефони, интернет, канцеларски материали и др./. Всички специалисти са оборудвани с мобилни
телефони като разговорите са неограничени. Участникът счита, че това е още един фактор, който
допринася до икономически по-изгодно изпълнение на услугата.
8.Разходи за застраховки, риск и др. в това перо са включени разходи за застраховки и рискове.
Предвидените разходи за необходимите Застраховка за професионална отговорност по чл.171.
Застраховка „Трудова злополука“ и др. са калкулирани пропорционално въз основа на вече направени
разходи по осигуряване на подобни застраховки за други обекти, изпълнявани от дружеството.
9.Транспортни разходи.
Планираните посещения до строителната площадка ще зависят от Програмата на Изпълнителя на
строително-монтажните работи.Посещенията от различни експерти ще бъдат организирани или целево
за настоящия обект или ще бъдат комбинирани и съчетани с посещения на други строежи, като разходите
за тях ще бъдат съответно поделени от бюджетите на другите обекти. При посещение на площадката
няколко експерти ще използват едно превозно средство. Разходи за винетна такса/годишна/, Застраховка
Гражданска отговорност, застраховка Автокаско за автомобили, съгласно фирмената политика на
дружеството са калкулирани пропорционално в съответствие с вече сключени за изпълнение договори и
нямат финансово отношение към настоящата поръчка.
10.Печалба.-4%
Участникът счита, че предложените от дружеството стойности по елементи/показатели са
формирани обективно и при калкулирането им са предвидени всички обстоятелства, които могат да
повлияят на изпълнението на съответната услуга, както и всички евентуални рискове.
•
Предложеното решение за изпълнение на услугите е оригинално, тъй като за извършване на
инвеститорски контрол на обекта отразява диференцираната заетост на членовете на екипа в
зависимост от спецификата на строителството, времетраенето н заетостта е максимално
оптимизирано, така че да бъдат извършени консултантските услуги срочно и едновременно с това да
се оптимизират разходите за членовете на екипа, без да се нарушава качеството на извършената
услуга.
•
Отразява икономичност при изпълнение на поръчката-специалистите от предвиждания екип
са в трудови правоотношения с фирмата, което води до оптимизиране на разходите за работна
заплата и осигуровки, т.е. заплащането се формира въз основа на трудова престация, а не на база
процент от стойността на проекта или часова ставка. Няма разходи по първоначална организация на
екипа, тъй като експертите на фирмата, определени да се включат в изпълнението на договора са
мобилизирани на други изпълнявани обекти, което ще доведе до спестяване на средства. Предвиден
е и относително нисък процент печалба.
•
Отразява наличието на изключително благоприятни услови за участника-наличие на екип с
ценен практически опит, наличие на собствен автомобил на разположение, наличие на собствен офис
с пълно офис обзавеждане и офис техника, преносими компютри и др., като разходите за
поддръжката им се поделят между настоящата обществена поръчка и други текущи проекти в
региона и страната. Съчетанието на всички изброени фактори води до наличието на изключително
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благоприятни условия за дружеството при определяне на стойностите, посочени в ценовата оферта и
доказва икономичност при изпълнение на консултантската услуга.
Приложение1
Разходи за специалисти при упражняване на инвеститорски контрол:
1.Ръководител на екипа-15% -659лв.
2.Експерт по част Конструкции-10%-440лв.
3.Експерт по част Архитектура-10%-440лв.
Общо разходи за специалисти: 1538лв.
Други разходи
1.Административни разходи, разходи за консумативи-31лв.
2.Разходи за застраховки, риск и др.-40лв.
3.Обектови транспортни разходи-250лв.
4.Непредвидени разходи-40лв.
Общо други разходи-361 лв.
Общо разходи за специалисти и други разходи: 1899лв.
Печалба 4% -76лв.
Общо 1975лв.
Изложените обстоятелства изпълняват изискванията на чл. 72, ал. 2, т1 от ЗОП, а именно:
1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги;
Във връзка с горното комисията счита, че посочените обстоятелства са обективни и приема
писмената обосновка.
6. В дадения от Комисията срок от „ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ ЕООД е получена подробна писмена
обосновка с вх. №РТР17-ТД26-3379/3/ от 08.08.2028г. за начина на образуване на представеното ценово
предложение по Обособена позиция №8
В обосновката са представени следните обстоятелства:
1.Обхват на дейността
1.1.Общи положения
1.2.Обхват на работата
2.Организация на персонала за изпълнение на дейностите
Екипът се състои от двама висококвалифицирани експерти, с опит и специалности
съответно:Архитектура и Строителни конструкции.
•
За изпълнение на дейността, Възложителят е посочил максимален срок за изпълнение на СМР
200дни или приблизително 7месеца.
•
За изпълнение на тази дейност, имайки в предвид професионалния опит на дружеството е
установено:
•
доброто познаване на изискванията на Националната програма и договора със Столична Община,
район Триадица за администриране и отчитане изпълнението на проекта;
•
доброто запознаване с обекта предварително;
•
добрата начална организация с установяване на конкретните ангажименти на всички участници в
процеса води до ефективен контрол и намаляване на разходите.
•
В контекста на казаното експертите на фирмата са придобили опит в установяване на „спорните и
конфликтни моменти“ при упражняване на контролните си функции.
•
Видовете СМР се изпълняват на открито, което лимитира тяхното изпълнение свързано с
външните атмосферни условия, което определя и тяхното времетраене, респективно и ангажираността на
съответните експерти.
•
Експертите са разположени на територията на Столична община в офис на фирмата.
•
Съвместяването на дейности и по други проекти, сериозно намаляват транспортните разходи в
рамките на града.
•
Разходите на извънредно посещение на място от експертите на обекта са минимални /Такива
посещения се налагат само при извънредни ситуации/;
•
Експертите извършват планирани посещения на обекта, с график, позволяващ минимизиране на
разходите по посещението;
•
В рамките на планираните посещения на обекта експертът/посетил обекта/ заснема с цифрова
камера извършените дейности;
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•
Изготвените визуализационни материали се изпращат автоматично в сървър за преглед до
специалистите и ръководния персонал;
•
При съмнения за неспазване на процедурите, качеството на изпълнение или вида на влаганите
материали се осъществява конферентно видео предаване на живо, с цел констатиране на нередности;
•
В случаите, когато съмненията за нередности се докажат или задълбочат се осъществява
извънредно посещение на място от страна и на двамата експерти;
•
В случаите, когато съмненията за нередности са незначителни, се изискват писмени доказателства
от страна на Изпълнителя, а крайното изчистване се извършва при редовните посещения на място;
•
В рамките на взаимодействието със Строителя, същият или негов представител
ежедневно/периодично сканира и изпраща до офиса на фирмата всички технически документи касаещи
качеството на материалите и всички протоколи от проведени изпитвани;
•
Всички получени документи се класифицират и завеждат;
•
В случаите на констатиране на липсващ документ, същият се изисква писмено, а при
необходимост се набавя при посещение на място;
•
За подписване на протокол обр.15 и обр.19 целият екип се събира на обекта;
•
Предварително изпълнителят е представил цялата необходима ценова информация;
•
Преди подписване на протоколи и предаване, в офис на фирмата се извършва техническата
обработка и проверка на представените материали. Разглеждат се и се сравняват окончателните данни с
измерванията и наблюденията извършени на място;
•
Посещенията на място ще се извършат с градски транспорт при единично посещение на експерт и
със служебен автомобил при едновременно посещение на двамата експерти.
Натовареност на експертите:
Планирани посещения на място:
Експерт Архитектура -56 човекочаса
Експерт по „СК“-56 човекочаса
Работа в офиса на двамата експерти-175ччаса
Извънредни посещения на място от експерт Архитект-7ччаса
Извънредни посещения на място от експерт Архитект-7ччаса
Общо:301ччаса
Посещение на място за подписване на окончателния протокол:
Експерт Архитектура-6ччаса
Експерт „СК“-6ччаса
Общо:12 човекочаса
Общото време за посещение на място се определя на 313 часа.
Експерт „Архитектура“-8лв./час-56ччаса-448лв.
Експерт „СК“-8лв./час-56ччаса-448лв.
Извънредни посещения на място-8лв/час-14чч-112лв.
Посещения за подписване на протоколи-8лв/час-12чч-96лв.
Офис специалист-4лв/час-11175чч-700лв.
Офис консумативи-100лв.
Транспорт-102.4лв.
Всичко разходи 2006.4лв.
Печалба -23%-613.6лв.
Обща стойност без ДДС-2620лв.
В тази връзка участникът е записал, че предложението му не може да се разглежда, като дъмпингово по
отношение на цена, а следва да се разглежда като обосновано и пазарно ориентирано, вследствие на
приложеното техническо решение.
Изложените обстоятелства изпълняват изискванията на чл. 72, ал. 2, т.2 от ЗОП, а именно:
2. избраното техническо решение за предоставянето на услугата.
Във връзка с горното комисията счита, че посочените обстоятелства са обективни и приема
писмената обосновка.
7. В дадения от Комисията срок от „ТОБО-ПРОДЖЕКТ“ ЕООД е получена подробна писмена
обосновка с вх. №РТР17-ТД26-3459-/3/ от 06.08.2018г. за начина на образуване на представеното ценово
предложение по Обособена позиция № 9.
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В обосновката са представени следните обстоятелства:
1.Данни за участника
Спазени са всички задължение по чл.115 от ЗОП
2.Обосновка
Начин на образуване на предложената цена.Хонорар сметка.
-Всички дейности, предмет на поръчката се извършват от специалисти с пълна проектантска правоспособност
ХОНОРАР СМЕТКА
1.Експерти
-Архитектура-1200лв.
-Експерт стр.техн.образование 800лв.
-Експерт стр.техн.образование-600лв.
Общо 2600лв.
Фирмена печалба- 15% 390лв.
Разходи за консумативи -7.43лв.
Обща стойност: 2982.57лв.
2.Посочената часова ставка покрива изискванията за МОД 2018, както и методиката за определяне на
хонорарите на участниците в инвестиционното проектиране.
ИКОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1.Ниски фирмено-административни разходи
-собствен офис и оборудване-висококачествена широко печатна техника, мобилни компютри и широк набор
от лицензирани специализирани софтуерни продукти.
-собствени автомобили с много нисък разход на гориво;
-голям екип собствени експерти на трудови и граждански договори.
2.Обезпечени фирмено-административни разходи
Всички разходи за заплати, данъци, осигуровки, комунални услуги и др. са предвидени в общите финансови
разчети за 2018г. и не е необходимо да се калкулират повторно. Фирмата разполага с голям текущ финансов
ресурс благодарение на рамкови договори за проектиране, приходи от други дейности/строителство, продажба
на недвижими имоти и др./Това позволява предложената цена да бъде оптимизирана.
3.Допълнителни обстоятелства
-Фирмата разполага със схеми, средства, устройства, планове и оборудване, които екипът от експерти ще има
на разположение по време на изпълнението на договора и които ще им бъдат осигурени от участника.
Концепцията за проектиране на такъв тип проекти е изцяло и обем и съдържание. Всичко това обуславя
икономичност по изпълнението;
-Всички експерти имат отлична компютърна грамотност да работят с приложимите софтуерни продукти;
-Всички ангажирани в изпълнение на поръчката са запознати със заданието, предмета и обхвата на работата.
ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ И БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ
За успешно изпълнение на договора участника предлага следните аспекти:
1.Оптимално използване на опита и експертните познания на членовете на екипа-организацията на работа
между отделните експерти е вече изградено, утвърдена и доказана във времето;
2.Осъществяване контрол върху качеството на всички дейности свързани с изпълнението на целите-това е
свързано със интегрираната система за управление на качеството на дружеството.
3.Наблюдение на изпълнението на дейностите така, че те да се извършват съгласно действащата нормативна
база.
Експертният екип е структуриран в съответствие с нуждите за изпълнение на поръчката и на база богатия
опит на участникът в подобен род обекти, фирмата ще изпълни поставената задача с:
-високо ниво на професионализъм;
-познаване на проблемите в детайли, относно предмета на обществената поръчка;
-висока степен на екипност;
-утвърдена организация на работа.
В заключение участникът смята, че всички посочени обстоятелства недвусмислено доказват, че предложената
цена е напълно реална и договорът предмет на поръчката е изпълним при тези условия и, че подробната
обосновка защитава напълно определението дадено в чл.72, ал.2, т.1,2 и 4.

Изложените обстоятелства изпълняват изискванията на чл. 72, ал. 2, т.1. и 2 от ЗОП, а именно:
1. икономическите особености на предоставяните услуги.
2. избраното техническо решение за предоставянето на услугата.
Във връзка с горното комисията счита, че посочените обстоятелства са обективни и приема
писмената обосновка.
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Въз основа на горните констатации на основание чл. 107, т. 3 във вр. с чл.72, ал.1 от ЗОП
комисията реши:Предлага на възложителя да отстрани участника:
„Технико-икономически анализ и проектиране“ ЕООД по обособена позиция № 8
VI.ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВА ОЦЕНКА, КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И
КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ.
Комисията продължи работа, като пристъпи към определяне на финансовите оценки на допуснатите
участници за обособени позиции от 1 до 3:
„Съгласно раздел V. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА от документацията за
обществената поръчка, т.15. Критерият за оценка на предложенията за обособени позиции от
1 до 3:“оптимално съотношение качество/цена“ и съдържа следните показатели:
Оценка по „финансов показател”- до 60 т.
ФП = П1 + П2
където
П1 – брой точки получени от участника по показателя 1. Цена за проектиране и авторски
надзор
П2 – брой точки получени от участника по показателя 2. Цена за строителство
П1 - Цена за проектиране и авторски надзор - максимален брой точки:15
Оценката по този показател се определя по следната формула:
П1 = (Ц min / Цi) х 15
където:
Цi е предложената цена за проектиране и авторски надзор на участника
Цmin е най-ниската предложена цена за проектиране и авторски надзор от участниците
П2 - Цена за строителство - максимален брой точки:45
Оценката по този показател се определя по следната формула:
П2 = (Ц min / Цi) х 45
където:
Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на участника
Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение на СМР от участниците“
След прилагане формулата за изчисляване на точките на Участниците по показател
«Предлагана цена», съгласно одобрената методика за оценка, Комисията получи следните
резултати, които подробно отрази в обобщителна таблица за Финансови показатели:
ОБОБЩИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ – ФП
УЧАСТНИК
П1
П2
ФП=П1+П2
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
Инженеринг за сграда с административен адрес гр. София, ж.к.
„Стрелбище”, бл. 23;

„БЕАТРИС“ ЕООД
„ЕКОДИН” ЕООД
„КРАССТРОЙ” ЕООД

11.04
14.72
15

42.87
45
42.75

53.91
59.72
57.75

15

45

60

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
Инженеринг за сграда с административен адрес гр. София, ж.к.
„Гоце Делчев“, бл. 231;

„ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ” ООД
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
Инженеринг за сграда с административен адрес гр. София, ж.к.
“Гоце Делчев“, бл. 243;

„БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
ДЗЗД „ДЖИ ПИ СТАР“
„АДВАНС – 2002“ ЕООД
„АТП – АТОМТОПЛОПРОЕКТ“ ООД
ДЗЗД „ИНТЕР СТРОЙ СОФИЯ“
„БИЛДКОМ БГ“ ЕООД
„ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД

11.40
14.22
12.73
11.40
11.49
11.40
15

36.51
36.67
39.4
45
35.93
35.97
35.7

47.91
50.89
52.13
56.4
47.42
47.37
50.7

Комисията пристъпи към пресмятане на Комплексната оценка на предложенията на
Участниците, съгласно одобрената методика за оценка на офертите. Подробните
резултатите на Участниците са описани в обобщителна таблица за Комплексна оценка :
„Формулата, по която се изчислява Комплексната оценка (КО) за всеки участник, е:
КО = ТП + ФП
Общата комплексна оценка на Участниците е следната:
ОБОБЩИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА – КО
УЧАСТНИК
ТП
ФП
КО=ТП+ФП
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1
Инженеринг за сграда с административен адрес гр. София, ж.к.
„Стрелбище”, бл. 23;

„БЕАТРИС“ ЕООД
„ЕКОДИН” ЕООД
„КРАССТРОЙ” ЕООД

29.5
19
17.5

53.91
59.72
57.75

83.41
78.72
75.25

32.5

60

92.5

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
Инженеринг за сграда с административен адрес гр. София, ж.к.
„Гоце Делчев“, бл. 231;

„ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ” ООД
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3
Инженеринг за сграда с административен адрес гр. София, ж.к.
“Гоце Делчев“, бл. 243;

„БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
20.5
47.91
68.41
ДЗЗД „ДЖИ ПИ СТАР“
26
50.89
76.89
„АДВАНС – 2002“ ЕООД
24.5
52.13
76.63
„АТП – АТОМТОПЛОПРОЕКТ“ ООД
14
56.4
70.4
ДЗЗД „ИНТЕР СТРОЙ СОФИЯ“
33
47.42
80.42
„БИЛДКОМ БГ“ ЕООД
24
47.37
71.37
„ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД
24.5
50.7
75.2
Въз основа на критерия за оценка, посочен в документацията - икономически най-изгодна
оферта – оптимално съотношение качество/цена”, комисията извърши следното класиране:
КАНДИДАТ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

КО

Обособена позиция № 1
„БЕАТРИС“ ЕООД

1-во място

83.41

„ЕКОДИН” ЕООД

2-ро място

78.72
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„КРАССТРОЙ” ЕООД

3-то място

75.25

Обособена позиция № 2
„ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ” ООД

1-во място

92.5

Обособена позиция № 3
ДЗЗД „ИНТЕР СТРОЙ СОФИЯ“

1-во място

80.42

ДЗЗД „ДЖИ ПИ СТАР“

2-ро място

76.89

АДВАНС – 2002“ ЕООД

3-то място

76.63

„ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД

4-то място

75.2

„БИЛДКОМ БГ“ ЕООД

5-то място

71.37

„АТП – АТОМТОПЛОПРОЕКТ“ ООД

6-то място

70.4

„БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

7-мо място

68.41

Комисията пристъпи към класиране на разгледаните и допуснати оферти на участници за
обособени позиции от 4 до 9 от обхвата на възлагане, в съответствие с възприетия от
Възложителя критерий за възлагане “най - ниска цена“
обособена позиция № 4 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Стрелбище”, бл. 23 (по обособена позиция 1);

Предложената от “ЛК КОНСУЛТИНГ” ЕООД цена е 4 730.00лв. без ДДС;
Предложената от „БУЛКОНС ГРУП” ЕООД цена е 3 680.00лв. без ДДС;
обособена позиция №5 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 231 (по обособена позиция 2);

Предложената от „ЕКИП-МГ“ ООД цена е 7 480.00лв. без ДДС;
Предложената от.„ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД цена е 4 150.00лв. без ДДС;
Предложената от.„КОНСОРЦИУМ „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ 2020 – ДЗЗД цена е 6 390.00лв. без ДДС;
Предложената от „СОФИНВЕСТ“ ЕООД цена е 11 112.07лв. без ДДС;
Предложената от.„ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД цена е 9 777.00лв. без ДДС;
Предложената от „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД цена е 4 494.00лв. без ДДС;
Предложената от „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД цена е 6 800.00лв. без ДДС;
обособена позиция №6 -Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 243 (по обособена позиция 3);

Предложената от ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖ. ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“ цена е 7
800.00лв. без ДДС;
Предложената от ЕТ „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР“ – ТАТЯНА НЕМСКА, цена е 8 200.00лв. без ДДС;
Предложената от „МЕГА-СТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД цена е 11 900.00лв. без ДДС;
Предложената от „ЕН АР Консулт” ЕООД цена е 12 800.00лв. без ДДС;
Предложената от „АЙ ТИ ЕМ ЕНЕРДЖИ 2017“ ДЗЗД цена е 10 256.20лв. без ДДС;
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Предложената от „ТУСКО“ ЕООД цена е 5 700.00лв. без ДДС;
Предложената от „ВМЛ консулт” ЕООД цена е 11 900.00лв. без ДДС;
Предложената от „ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ“ ЕООД цена е 9 256.00лв. без ДДС;
Предложената от „ЕН ЕКИП“ ЕООД цена е 12 350.00лв. без ДДС;
обособена позиция № 7- Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Стрелбище”, бл. 23 (по обособена позиция 1);

Предложената от „АНИДИ” ЕООД цена е 1 500.00лв. без ДДС;
Предложената от „ЕМПИКО” ООД цена е 1 700.00лв. без ДДС;
обособена позиция № 8 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 231 (по обособена позиция 2);

Предложената от ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ ЕООД цена е 2 620.00лв. без ДДС;
Предложената от „КОНСУЛТ ИНВЕСТ КОНТРОЛ„ ООД цена е 1 975.00лв. без ДДС;
Предложената от „ПРОЕКТ ЕКСПЕРТ КОНТРОЛ“ ЕООД цена е 9 700.00лв. без ДДС;
обособена позиция № 9 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. “Гоце Делчев“, бл. 243 (по обособена позиция 3)

Предложената от „ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД цена е 3 888.00лв. без ДДС;
Предложената от „ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД цена е 4 080.00лв. без ДДС;
Предложената от „ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД цена е
4 899.00лв. без ДДС;
Предложената от „ДИНЕЛ СН” ЕООД цена е 3 600.00лв. без ДДС;
Предложената от „БУЛИНЖЕНЕРИНГ-ТС“ ЕООД цена е 3 775.00лв. без ДДС;
Предложената от „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД цена е 3 199.00лв. без ДДС;
Предложената от „ТОБО-ПРОДЖЕКТ“ ЕООД цена е 2 982.57лв. без ДДС;
Класиране по обособени позиции от 4 до 9, а именно:
КАНДИДАТ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ЦЕНА

Обособена позиция № 4
„БУЛКОНС ГРУП” ЕООД

1-во място

Най-ниска цена

3 680 лв.

“ЛК КОНСУЛТИНГ” ЕООД

2-ро място

4 730.00лв.

Обособена позиция № 5
„ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД

1-во място

Най-ниска цена

4 150.00лв
„ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД

2-ро място

4 494.00лв.

.„КОНСОРЦИУМ „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ
2020 – ДЗЗД

3-то място

6 390.00лв

„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ
ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

4-то място

6 800.00лв.

„ЕКИП-МГ“ ООД

5-то място

7 480.00лв

.„ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД

6-то място

9 777.00лв

„СОФИНВЕСТ“ ЕООД

7-мо място

11 112.07лв.
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Обособена позиция № 6
„ТУСКО“ ЕООД

1-во място

Най-ниска цена
5 700 лв.

ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС
ИНЖ. ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ“

2-ро място

7 800.00лв

ЕТ „СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР“ –
ТАТЯНА НЕМСКА

3-то място

8 200.00лв

„ЕС ДЖИ АР КОНСУЛТ“ ЕООД

4-то място

9 256.00лв.

„АЙ ТИ ЕМ ЕНЕРДЖИ 2017“ ДЗЗД

5-то място

10 256.20лв.

„МЕГА-СТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

6-то място

11 900.00лв.

„ВМЛ консулт” ЕООД

7-мо място

11 900.00лв.

„ЕН ЕКИП“ ЕООД

8-мо място

12 350.00лв

„ЕН АР Консулт” ЕООД

9-то място

12 800.00лв.

Обособена позиция № 7
„АНИДИ” ЕООД

1-во място

Най-ниска цена
1 500 лв.

„ЕМПИКО” ООД

2 –ро място

1 700лв.

Обособена позиция № 8
„КОНСУЛТ ИНВЕСТ КОНТРОЛ„ ООД

1-во място

Най-ниска цена
1 975 лв.

ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ ЕООД

2-во място

2 620 лв.

„ПРОЕКТ ЕКСПЕРТ КОНТРОЛ“ ЕООД

3-во място

9 700 лв.

Обособена позиция № 9
„ТОБО-ПРОДЖЕКТ“ ЕООД

1-во място

Най-ниска цена

2 982.57лв
„АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД

2-во място

3 199.00лв

„ДИНЕЛ СН” ЕООД

3-то място

3 600.00лв.

БУЛИНЖЕНЕРИНГ-ТС“ ЕООД

4-то място

3 775.00лв

„ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД

5-то място

3 888.00лв

„ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД

6-то място

4 080.00лв

„ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ” ООД

7-мо място

4 899.00лв.
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VII. Въз основа на извършените от нея действия по преглед и анализ на офертите и направеното
класиране, Комисията Ви предлага да сключите договори с участниците, както следва за:
по обособена позиция №1: „БЕАТРИС“ ЕООД
по обособена позиция №2: „ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ” ООД
по обособена позиция №3: ДЗЗД „ИНТЕР СТРОЙ СОФИЯ“
по обособена позиция №4: „БУЛКОНС ГРУП” ЕООД
по обособена позиция №5: „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ“ ЕООД
по обособена позиция №6: „ТУСКО“ ЕООД
по обособена позиция №7: „АНИДИ” ЕООД
„по обособена позиция №8: „КОНСУЛТ ИНВЕСТ КОНТРОЛ„ ООД
по обособена позиция №9: „„ТОБО-ПРОДЖЕКТ“ ЕООД
Комисията приключи работа по обществената поръчка на 24.08.2018г. в 10:30 часа.
Решенията на комисията бяха взети с единодушие.
Настоящият доклад се състави в един екземпляр, подписа се на 24.08.2018 г. и се предава, заедно
с цялата документация, на Възложителя за утвърждаване.
Председател: арх. Иван Шишков – главен архитект на район „Триадица“ ………………./п/…..
Членове:Бистра Тънкашка – секретар на район „Триадица“ – юрист ……./п/………..
инж. Елена Димитрова – началник отдел ИКИИ ……./п/………….
Славчо Томов – гл. специалист отдел ИКИИ ……./п/ ……….
инж. Милена Минкова – главен инженер на район „Триадица“ ………/п/…….
Станислава Боянова – главен счетоводител на район „Триадица“ ……./п/……….
инж. Виолета Парашкевова – външен експерт по ЗОП …………./п/…………….
ПРИЕЛ ДОКЛАДА ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД
№РТР17-РД92-15/28.12.2017 Г. , ИЗМ. СЪС ЗАПОВЕД №РТР17-РД92-15-/3//28.05.2018 Г БЕЗ
ЗАБЕЛЕЖКИ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кмет на СО - Район Триадица
…………../п/………
инж. Николай Терзиев
*Подписите на членовете на Комисията са заличени на основание чл.2, ал.1 от ЗЗЛД.
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