
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Район “Красна поляна“

София, ул.“Освобождение“1Ч25, П.К.1330, тел.02/9217237, факс 02/8284883
www.krasnapoliana.com

П Р О Т О К О Л
№4

Днес 04.05.2017г. 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-И-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 
с 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 РКГ117-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 - Главен 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 г-н Николай Вушовски, установи, че 
всички поканени членове на комисията за днешното заседание, присъстват 
лично. Комисията има кворум и може да взима решения.

Председателят на комисията г-н Николай Вушовски на осн. Чл. 
54, ал.1 от ПГ130П, откри в 10:00 часа заседанието на комисията.

С Протокол №3 от 26.04.2017г и писма с изх. РКШ7-ДР00- 
28(1)/26.04.2017г. и изх. № РКП16-ДР00-628(2)/26.04.2017г„ комисията 
на осн. чл. 72, ал. 1 от ЗОП, е изискала от 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.

Потвърждение за полученото писмо и протокол, участника -„Алфа- 
Билд консултинг” ЕООД е изпратил на 26.04.2017г. В определения срок 
от пет дни, считано от датата на получаване на протокола, участникът не 
е представил изисканата информация.

Предвид гореизложеното и установените констатации в Протокол 
№3 от 26.04.2017г, комисията приема, че участника не отговаря на 
поставените критерии за подбор, не е представил в срок писмената 
обосновка, съгласно чл. 72, ал,1 от ЗОП и с единодушие от своите членове 
на основание чл. 107, т.З от ЗОП, взе следното решение:

Предлага, участникът с фирма „Алфа-Билд консултинг” ЕООД да 
бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

На осн. чл. 56, ал. 1 от ППЗОП техническите предложения на 
участници, за които е установено, че не отговарят на изискванията за 
лично състояние и критериите за подбор не се разглеждат.

Участникът „ЛК Консултинг” ЕООД е представил в срок с писмо с вх. 
№ РКП16-ДР00-629(4)/02.05.2017 писмена обосновка.

В приложената обяснителна записка, участника е изложил следното: 
,,предвиждаме всички ключови експерти да бъдат на наше разположение за
целш период на договора, ........  Предвиждаме всеки експерт да посещава
площадката приблизително 2 пъти седмично, а останалото време е
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предвидено за изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по 
време на строителството. „ЛК Консултинг ” ЕООД е с адрес на управление 
в гр. София, поради което разходите за пьтувания са незначителни и не са 
взети при определяне на ценовата оферта. При определянето на цената за 
изготвяне на доклада за съответствие „ЛК Консултинг ” ЕООД се е водил 
предимно от заложеното време за неговото изготвяне и предварително 
договорените възнаграждения на ангажираните експерти. Така съгласно 
представената Таблица I „ЛК Консултинг” ЕООД предвижда два дни за 
неговото изготвяне. ” Участникът е приложил и общ проектен бюджет 
разпределен по стойности на възнаграждения за експертите по отделните 
инженерни части.

Комисията приема, че участника в обосновката си е изложил в 
пълнота и обективно, обстоятелствата по чл. 72, ал.2, т.1, 2 и 3 от ЗОП, 
поради което с единодушие от своите членове приема направената 
писмена обосновка от участника по отношение предложената цена за 
изпълнение в размер на 1800.00 лева без ДДС по обособена позиция №2 от 
поръчката.

II. Комисията пристъпи към оценяване на представените ценови 
предложения, по отделните обособени позиции, съгласно критерия за 
оценка „Най-ниска цена“ и с единодушие от свойте членове, реши:

По обособена позиция №1:

Класира на първо място Оферта с вх. N- РКП17-ДР00- 
37/09.01.2017г на сдружение „Красиви жилища КГ! 2017” ДЗЗД с 
представено най-ниско ценово предложение в размер на 283 059.25 
лева без ДДС;

Класира на второ място Оферта с вх. РКП17-ДР00-
32/09.01.2017г.на фирма „Електра тим” ООД с представено ценово 
предложение в размер на 283 965,99 лева без ДДС.

Класира на трето място Оферта с вх. РКП17-ДР00-29/09.01.2017г 
на фирма „Стиво X” ЕООД с представено ценово предложение в размер 
на 289618.11 лева без ДДС.

Класира на четвърто място Оферта с вх. РКП17-ДР00-
16/09.01.2017г на фирма „Адванс 2002” ЕООД е представено ценово 
предложение в размер на 295 827.94 лева без ДДС.

Класира на пето място Оферта с вх. N- РКП17-ДР00-
19/09.01.2017г на фирма „Градив” ООД с представено ценово
предложение в размер на 296387.74 лева без ДДС,
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Класира на шесто място Оферта с вх. РКП17-ДР00-34/09,01.2017г 
на фирма „Ф-строй труп” ЕООД с представено ценово предложение в 
размер на 298 353.12 лева без ДДС.

Класира на седмо място Оферта с вх. РКГТ17-ДР00-21/09.01.2017г. 
на сдружение „Глобус билд” ДЗЗД с представено ценово предложение в 
размер на 299548.76 лева без ДДС.

Класира на осмо място Оферта с вх. РКП17-ДР00-31/09.01.2017г. 
на фирма „Интерхолд” ЕООД с представено ценово предложение в 
размер на на 299 699.72 лева без ДДС.

По обособена позиция №2;

Класира на първо място Оферта с вх. N- РКП16-ДР00-
628/06.12.201 бг.на фирма „ЛК Консултинг” ЕООД с представено най- 
ниско ценово предложение в размер на 1800.00 лева без ДДС;

Класира на второ място Оферта с вх. РКП17-ДР00-38/09.01.2017г. 
на фирма „Ен Ар консулт” ЕООД с представено ценово предложение в 
размер на 2800,00 лева без ДДС;

Класира на трето място Оферта е вх. РКП17-ДР00-12/06,01.2017г.. 
на фирма „Бул строй контрол инженеринг” АД с представено ценово 
предложение в размер на 3800.00 лева без ДДС;

Класира на четвърто място Оферта с вх. РКП17-ДР00-
3/04.01.2017г. на фирма „Софинвест” ЕООД с представено ценово 
предложение в размер на 4496.77 лева без ДДС;

По обособена позиция №3:

Класира на първо място Оферта с вх. N- РКП17-ДР00-
20/09.01.2017г. на фирма „Булконс груп” ЕООД с представено най-ниско 
ценово предложение в размер на 1880,00 лева без ДДС;

Класира на второ място Оферта с вх. РКП17-ДР00-23/09.01.2017г. 
на фирма „Проконсулт и управление” ЕООД с представено ценово 
предложение в размер на 1890,00 лева без ДДС;

Класира на трето място Оферта с вх. РКП17-ДР00-24/09.01.2017г. 
на фирма „Контпас” ЕООД с представено ценово предложение в размер на 
1920.00 лева без ДДС;

Класира на четвърто място Оферта с вх. РКП17-ДР00-
22/09.01.2017г. на фирма „Институт за управление на програми и проекти”

4



ООД с представено ценово предложение в размер на 1925.00 лева без 
ДДС;

III. Комисията предлага изпълнението на обществената поръчка да 
се възложи на класираните на първо място участници по отделните 
обособени позиции, както следва:

За Обособена позиция № 1 на сдружение „Красиви жилища КП 
2017” ДЗЗД е участници фирма „Енвайро клийн” ЕООД, ЕИК203093500 и 
фирма „Гарант-90-Цонев и Сие” ООД, ЕИК 203769479 е оферта е вх. N- 
РКГ117-ДР00-37/09.01.2017г.

За Обособена позиция №2 на фирма „ЛК Консултинг” ЕООД, ЕИК 
201942270 е оферта е вх. N- РКП17-ДР00-20/09.01.2017г.

За Обособена позиция №3 на фирма „Булконс груп” ЕООД, 
ЕИК202210490 е оферта с вх. N- РКП17-ДР00-20/09.01.2017г.

IV. С направеното предложение за класиране, Комисията приключи 
работата по разглеждане, оценяване и класиране на офертите на 
04.05.2017гв 12:00 часа.

Настоящият Протокол №4, съставен на 04.05.2017г, заедно е 
Протокол №>1/10.01.2017г, Протокол №2/24.03.2017г и Протокол 
№3/26.04.2017г представляват окончателният протокол на комисията за 
разглеждане, оценка и класиране/На с/фертите на участниците.
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