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П Р О Т О К О Л
№3

ms

Днес 26.04.2017г. в гр. София, в гр. София, в сградата на район „Красна 
поляна”, ст. 206 на основание Решение № РКП16-РД-93-16 от
24.11,2016г. на Кмета на Район „Красна поляна” за откриване на „Открита 
процедура” за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет 
„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда 
на територията на Столична община, район „Красна поляна”, във връзка с 
„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради”, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1-
„Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с 
административен адрес: гр.София, район „Красна поляна”, ж.к. „Красна 
поляна-Н-ра част”, бл. 206”; 2. Обособена позиция № 2- „Упражняване на 
строителен надзор по време на строителството на сграда с 
административен адрес: гр.София, район „Красна поляна”, ж.к. „Красна 
поляна-П-ра част”, бл. 206 ( по обособена позиция №1 )”; 3. Обособена 
позиция № 3-„Инвеститорски контрол по време на строителство на сграда 
е административен адрес: гр.София, район „Красна поляна”, ж.к. „Красна 
поляна-П-ра част”, бл. 206 ( по обособена позиция №1)” и публикувана в 
РОП с № 01259-2016-0005 се проведе заседание на комисия за 
разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, назначена със 
Заповед РКП17-РД 92-1/10.01.2017г, променена със Заповед РКП17-РД 92- 
1(1)/26.04.2017г. на Кмета на район „Красна поляна” в състав:

Председател: инж. Николай Христов Вушовски- Зам. Кмет на район 
“Красна поляна” и 
Членове:

1. Даниела Наумова Болярова, старши експерт в отдел „Финансово- 
счетоводни дейности”;

2. Любомир Христов Борисов-.Секретар на район „Красна поляна”,
правоспособен юрист;

3. инж. Георги Петков Радионов - Г лавен инженер на район „Красна 
поляна”;

4. инж. Анелия Владимирова Спасова-Ангелова — Старши експерт в отдел 
„Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”;
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5. арх. Елена Николаевна Хетемова — Главен експерт в отдел
„Устройство на територията, кадастър и регулация на строителството”;

6. Ана Панайотова Аламанова -  представител на Сдружението на
собствениците на бл. 206.

Председателят на комисията инж. Николай Вушовски, установи, че 
всички поканени членове на комисията за днешното заседание, присъстват 
лично. Комисията има кворум и може да взима решения.

Извършена е промяна в състава на комисията със Заповед РКП17-РД 
92-1(1)/26.04.2017 на Кмета на район „Красна поляна” на осн. чл. 51, 
ал.4, т. 4 от ПГ130П, по предложение с вх. №РКП17-ВК91-97/26.04.2017г 
на председателя на комисията. На местото на г-жа Виолина Иванова 
Петкова е определен за член на комисията г-жа Даниела Наумова 
Болярова, старши експерт в отдел „Финансово-счетоводни дейности”.

Новият член на комисията г-жа Даниела Наумова Болярова се 
запозна с имената на фирмите-участници и техните представители, след 
което подписа декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП за изпълнение 
изискванията по чл, 51, ал.8-13 от ППЗОП. Не беше направен самоотвод.

С писмо изх. №РКП17-ДР00-233/20.04.2017г„ изпратено на 
електронните адреси на участниците и публикувано на 20.04.2017г. на 
профила на купувача, участниците на осн. чл. 57, ал.З от ППЗОП са 
уведомени за датата, часа и мястото за провеждане на днешното 
заседание на комисията.

На заседанието присъства представител на фирма участник в 
процедурата:

1.Пенко Иванов Пенков -  пълномощник на фирма „Електра тим”
ООД.

I. Председателят на комисията г-н Николай Вушовски на осн. Чл. 
54, ал.1 от ППЗОП, откри в 10:06 часа заседанието на комисията.

На днешното заседание на осн. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП ще бъдат 
отворени пликовете „Предлагани ценови параметри” и оповестени 
ценовите предложения на допуснатите до този етап на процедурата 
участници.

Председателят на комисията оповести офертите на участниците, 
които не отговарят на изискванията:

1. 1. Оферта с вх.№ РКП17-ДР00-15/09.01,2017г. на фирма „Заечки” 
ЕООД за Обособена позиция №1;
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2. Оферта с вх.№ РКП17-ДР00-17/09.01.2017г. на фирма „Богоев 
консулт” ЕЮОД за Обособена позиция №2;

3. Оферта с вх.№> РКП17-ДР00-18/09.01.2017г. на фирма „Алмекс” 
ООД за Обособена позиция №2;

4. Оферта с вх.№ РКП17-ДР00-27/09.01.2017Г, на фирма „Алди 
комерс труп” ЕООД за Обособена позиция №1;

5. Оферта с вх.№ РКП17-ДР00-30/09.01.2017г. на фирма „Билдинг 
груп-2000” ЕООД за Обособена позиция №1;

6. Оферта с вх.№ РКП17-ДР00-3 5/09.01.2017г. на фирма „Найе 
билдинг” ЕООД за Обособена позиция №1

7. Оферта с вх.№ РКП17-ДР00-36/09.01.2017г. на фирма „Деал - 
инженеринг” ООД за Обособена позиция №1

II. Председателят на комисията пристъпи към отваряне на пликовете 
е надпис „Предлагани ценови параметри” по отделните обособени позиции 
и оповестяване ценовите предложения на допуснатите участници, както 
следва:

За обособена позиция №1:

1.Отворен бе плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на 
фирма „Адванс 2002” ЕООД. Участникът предлага цена за изпълнение в 
размер на 295 827.94 лева без ДДС или 354993.53 лева с ДДС;

2.Отворен бе плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на 
фирма „Градив” ООД, Участникът предлага цена за изпълнение в размер 
на 296387.74 лева без ДДС или 355665.26 лева с ДДС;

3.Отворен бе плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на 
сдружение „Глобус билд” ДЗЗД. Участникът предлага цена за изпълнение 
в размер на 299548,76 лева без ДДС или 359458.51 лева с ДДС ;

4.Отворен бе плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на 
фирма „Стиво X” ЕООД. Участникът предлага цена за изпълнение в 
размер на 289618.11 лева без ДДС или 347541.73 лева с ДДС;

5.Отворен бе плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на 
фирма „Интерхолд” ЕООД. Участникът предлага цена за изпълнение в 
размер на 299 699.72 лева без ДДС или 359639.66 лева с ДДС;

6.Отворен бе плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на 
фирма „Електра тим” ООД, Участникът предлага цена за изпълнение в
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размер на 283965.99 лева без ДДС или 340759.18 лева с ДДС;
7.Отворен бе плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

фирма „Ф-строй груп” ЕООД, Участникът предлага цена за изпълнение в 
размерна 298 353.12 лева без ДДС или 358 023.75 лева с ДДС;

8.Отворен бе плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на 
сдружение „Красиви жилища КП 2017” ДЗЗД. Участникът предлага цена 
за изпълнение в размер на 283 059.25 лева без ДДС или 339671.10 лева с 
ДДС.

За обособена позиция №2:

1.Отворен бе плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на 
фирма „ЛК Консултинг” ЕООД. Участникът предлага цена за изпълнение 
в размер на 1800.00 лева без ДДС или 2160.00 лева с ДДС;

2,Отворен бе плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на 
фирма „Софинвест” ЕООД. Участникът предлага цена за изпълнение в 
размер на 4496.77 лева без ДДС или 5396.12 лева с ДДС;

3.Отворен бе плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на 
фирма „Бул строй контрол инженеринг” АД. Участникът предлага цена 
за изпълнение в размер на 3800.00 лева без ДДС или 4560.00 лева с ДДС;

4.Отворен бе плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на 
фирма „Алфа-билд Консултинг” ЕООД. Участникът предлага цена за 
изпълнение в размер на 1575.00 лева без ДДС или 1890.00 лева с ДДС;

5.Отворен бе плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на 
фирма „Ен Ар консулт” ЕООД. Участникът предлага цена за изпълнение 
в размер на 2800,00 лева без ДДС или 3360.00 лева с ДДС.

За обособена позиция №3:
1. Отворен бе плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на 

фирма „Булконс груп” ЕООД. Участникът предлага цена за изпълнение в 
размер на 1880.00 лева без ДДС или 2256.00 лева с ДДС;

2. Отворен бе плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на 
фирма „Институт за управление на програми и проекти” ООД. 
Участникът предлага цена за изпълнение в размер на 1925.00 лева без 
ДДС или 2310.00 лева с ДДС;

3. Отворен бе плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на 
фирма „Проконсулт и управление” ЕООД. Участникът предлага цена за 
изпълнение в размер на 1890.00 лева без ДДС или 2268,00 лева с ДДС;

4.Отворен бе плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на

4



фирма „Контпас” ЕООД. Участникът предлага цена за изпълнение в 
размер на 1920.00 лева без ДДС или 2304.00 лева с ДДС.

Председателят на комисията призова г-н Пенко Иванов Пенков -  
пълномощник на фирма „Електра тим” ООД ако има някакви въпроси до 
момента по процедурата да ги зададе, но същия заяви, че няма такива. С 
това действие приключи публичната част от работата на комисията.

ПГ. Комисията пристъпи към разглеждане на представените ценови 
предложения по отделните обособени позиции дали отговарят на 
условията поставени от възложителя, както следва:

За обособена позиция №1:

1. Комисията констатира, че ценовото предложение на участника 
фирма „Адванс 2002” ЕООД е попълнено съгласно образец №6 от 
документацията за участие, съдържа стойности за изпълнение на СМР, за 
непредвидени разходи в размер на 10%, елементите на ценообразуване и 
общо стойност (цена) за изпълнение на предмета на поръчката.

Приложени са Рекапитулация с Количествено-стойностна сметка на 
хартиен и магнитен носител xls.file.

Комисията установи, че предлаганата цена за изпълнение от
участника не надвишава прогнозната стойност на поръчката.

Предвид изложеното, комисията приема, че същото отговаря на 
изискванията на Възложителя.

2. Комисията констатира, че ценовото предложение на участника
фирма „Градив” ООД е попълнено съгласно образец №6 от
документацията за участие, съдържа стойности за изпълнение на СМР, за 
непредвидени разходи в размер на 10%, елементите на ценообразуване и 
общо стойност (цена) за изпълнение на предмета на поръчката. Приложени 
са Рекапитулация с Количествено-стойностна сметка на хартиен и 
магнитен носител xls.file.

Комисията установи, че предлаганата цена за изпълнение от
участника не надвишава прогнозната стойност на поръчката.

Предвид изложеното, комисията приема, че същото отговаря на 
изискванията на Възложителя.

3. Комисията констатира, че ценовото предложение на участника
сдружение „Глобус-билд” ДЗЗД е попълнено съгласно образец №6 от
документацията за участие, съдържа стойности за изпълнение на СМР, за
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непредвидени разходи в размер на 10%, елементите на ценообразуване и 
общо стойност (цена) за изпълнение на предмета на поръчката. Приложени 
са Рекапитулация с Количествено“ стойности а сметка на хартиен и 
магнитен носител xls.file.

Комисията установи, че предлаганата цена за изпълнение от 
участника не надвишава прогнозната стойност на поръчката.

Предвид изложеното, комисията приема, че същото отговаря на 
изискванията на Възложителя.

4. Комисията констатира, че ценовото предложение на участника 
фирма „Стиво-Х” ЕООД е попълнено съгласно образец №6 от 
документацията за участие, съдържа стойности за изпълнение на СМР, за 
непредвидени разходи в размер на 10%, елементите на ценообразуване и 
общо стойност (цена) за изпълнение на предмета на поръчката. Приложени 
са Рекапитулация с Количествено-стойностна сметка на хартиен и 
магнитен носител xls.file.

Комисията установи, че предлаганата цена за изпълнение от 
участника не надвишава прогнозната стойност на поръчката.

Предвид изложеното, комисията приема, че същото отговаря на 
изискванията на Възложителя.

5. Комисията констатира, че ценовото предложение на участника 
фирма „Интерхолд” ЕООД е попълнено съгласно образец №6 от 
документацията за участие, съдържа стойности за изпълнение на СМР, за 
непредвидени разходи в размер на 10%, елементите на ценообразуване и 
общо стойност (цена) за изпълнение на предмета на поръчката. Приложени 
са Рекапитулация с Количествено-стойностна сметка на хартиен и 
магнитен носител xls.file.

Комисията установи, че предлаганата цена за изпълнение от 
участника не надвишава прогнозната стойност на поръчката.

Предвид изложеното, комисията приема, че същото отговаря на 
изискванията на Възложителя.

6. Комисията констатира, че ценовото предложение на участника 
фирма „Електра тим” ООД е попълнено съгласно образец №6 от 
документацията за участие, съдържа стойности за изпълнение на СМР, за 
непредвидени разходи в размер на 10%, елементите на ценообразуване и 
общо стойност (цена) за изпълнение на предмета на поръчката. Приложени 
са Рекапитулация с Количествено-стойностна сметка на хартиен и
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магнитен носител xls.file.
Комисията установи, че предлаганата дена за изпълнение от 

участника не надвишава прогнозната стойност на поръчката.
Предвид изложеното, комисията приема, че същото отговаря на 

изискванията на Възложителя.

7. Комисията констатира, че ценовото предложение на участника 
фирма „Ф-строй груп” ЕООД е попълнено съгласно образец №6 от 
документацията за участие, съдържа стойности за изпълнение на СМР, за 
непредвидени разходи в размер на 10%, елементите на ценообразуване и 
общо стойност (цена) за изпълнение на предмета на поръчката. Приложени 
са Рекапитулация с Количествено-стойностна сметка на хартиен и 
магнитен носител xls.file.

Комисията установи, че предлаганата цена за изпълнение от 
участника не надвишава прогнозната стойност на поръчката.

Предвид изложеното, комисията приема, че същото отговаря на 
изискванията на Възложителя.

8. Комисията констатира, че ценовото предложение на участника 
сдружение „Красиви жилища КП-2017” ДЗЗД е попълнено съгласно 
образец №6 от документацията за участие, съдържа стойности за 
изпълнение на СМР, за непредвидени разходи в размер на 10%, 
елементите на ценообразуване и общо стойност (цена) за изпълнение на 
предмета на поръчката. Приложени са Рекапитулация с Количествено- 
стойностна сметка на хартиен и магнитен носител xls.file.

Комисията установи, че предлаганата цена за изпълнение от 
участника не надвишава прогнозната стойност на поръчката.

Предвид изложеното, комисията приема, че същото отговаря на 
изискванията на Възложителя.

За обособена позиция №2:

1. Комисията констатира, че ценовото предложение на участника 
фирма „ЛК Консултинг” ЕООД е попълнено съгласно образец №6А от 
документацията за участие, съдържа обща стойност за изпълнение .

Комисията установи, че предлаганата цена за изпълнение от 
участника не надвишава прогнозната стойност на поръчката.

Предвид изложеното, комисията приема, че същото отговаря на 
изискванията на Възложителя.

2. Комисията констатира, че ценовото предложение на участника



фирма „Софинвест” ЕООД е попълнено съгласно образец №6 А от 
документацията за участие, съдържа обща стойност за изпълнение .

Комисията установи, че предлаганата цена за изпълнение от 
участника не надвишава прогнозната стойност на поръчката.

Предвид изложеното, комисията приема, че същото отговаря на 
изискванията на Възложителя.

3. Комисията констатира, че ценовото предложение на участника
фирма „Булстрой контрол инженеринг” АД е попълнено съгласно 
образец №6А от документацията за участие, съдържа обща стойност за 
изпълнение. Комисията установи, че предлаганата цена за
изпълнение от участника не надвишава прогнозната стойност на 
поръчката. Предвид изложеното, комисията приема, че същото
отговаря на изискванията на Възложителя.

4. Комисията констатира, че ценовото предложение на участника
фирма „Алфа-Билд консултинг” ЕООД е попълнено съгласно образец 
№6А от документацията за участие, съдържа обща стойност за 
изпълнение. Комисията установи, че предлаганата цена за
изпълнение от участника не надвишава прогнозната стойност на 
поръчката. Предвид изложеното, комисията приема, че същото
отговаря на изискванията на Възложителя.

5. Комисията констатира, че ценовото предложение на участника 
фирма „Ен Ар Консулт” ЕООД е попълнено съгласно образец №6А от 
документацията за участие, съдържа обща стойност за изпълнение .

Комисията установи, че предлаганата цена за изпълнение от 
участника не надвишава прогнозната стойност на поръчката.

Предвид изложеното, комисията приема, че същото отговаря на 
изискванията на Възложителя.

Комисията при съпоставяне отделните стойности за изпълнение 
дадени от участниците по Обособена позиция №2, установи:

1. предложената цена за изпълнение в размер на 1575.00 лева без 
ДДС от фирма „Алфа-Билд консултинг” ЕООД, съдържа 
предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е е 
повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.
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2. предложената цена за изпълнение в размер на 1800.00 лева без 
ДДС от фирма „ЛК Консултинг” ЕООД, съдържа предложение с 
числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто 
по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 
участници по същия показател за оценка.

Комисията на осн. чл. 72, ал. 1 от ЗОП, задължава участниците;
- фирма „Алфа-Билд консултинг” ЕООД и
-фирма „ЛК Консултинг” ЕООД,
да предоставят в петдневен срок от получаване на искането подробна 

писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена при 
съобразяване на обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП.

За обособена позиция №3:

1. Комисията констатира, че ценовото предложение на участника 
фирма „Булконс груп” ЕООД е попълнено съгласно образец №6Б от 
документацията за участие, съдържа обща стойност за изпълнение .

Комисията установи, че предлаганата цена за изпълнение от 
участника не надвишава прогнозната стойност на поръчката.

Предвид изложеното, комисията приема, че същото отговаря на 
изискванията на Възложителя.

2. Комисията констатира, че ценовото предложение на участника 
фирма „Институт за управление на програми и проекти” ООД е
попълнено съгласно образец №6Б от документацията за участие, съдържа 
обща стойност за изпълнение .

Комисията установи, че предлаганата цена за изпълнение от 
участника не надвишава прогнозната стойност на поръчката.

Предвид изложеното, комисията приема, че същото отговаря на 
изискванията на Възложителя.

3. Комисията констатира, че ценовото предложение на участника 
фирма „Проконсулт и управление” ЕООД е попълнено съгласно 
образец №6Б от документацията за участие, съдържа обща стойност за 
изпълнение.

Комисията установи, че предлаганата цена за изпълнение от 
участника не надвишава прогнозната стойност на поръчката.

Предвид изложеното, комисията приема, че същото отговаря на 
изискванията на Възложителя.
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4. Комисията констатира, че ценовото предложение на участника 
фирма „Контпас” ЕООД е попълнено съгласно образец №6Б от 
документацията за участие, съдържа обща стойност за изпълнение .

Комисията установи, че предлаганата цена за изпълнение от 
участника не надвишава прогнозната стойност на поръчката.

Предвид изложеното, комисията приема, че същото отговаря на 
изискванията на Възложителя.

Комисията приключи своят# работа на 26.04.2017г.

Комисия: Председател:..........................................
/инж. ЩиЦрлрй Вушовски/

1 •• '•!/ V ............. 2...yj........ ...................... 3. .......~ .............г-г̂ ....у
/Даниела Болярйва/ /ЛюбомА^Ь^исов/ /инж: Георги Радионов/

4 -•••£,£?.........../ ................... ^ .................... /./..................  6 .............................................
/инж. Анелия Спасова-Ангелова/ /арх.Елена Хетемова/ /Ана Аламанова/
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