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П Р О Т О К О Л
N-1

Днес, 08.09.2016г в гр. София, в сградата на район “Красна поляна”, ст. 
206 на основание обявена обществена поръчка чрез събиране на оферти с 
публикувана обява изх. №РКП 16-ДР-00-414/31.08.2016г на Кмета на Район 
„Красна поляна” с предмет: “Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 
168 от ЗУТ и инвеститорски контрол на обект: „Реконструкция и саниране на
Детска градина №187 „Жар птица” в район „Красна поляна” на Столична 
община”, се проведе заседание на

Комисия за за разглеждане и оценяване на офертите и класиране на 
участниците, назначена със Заповед № РКП16-РД 92-3/08.09.2016г. на Кмета 
на Район „Красна поляна”-СО в състав:

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

Членове:
1. Виолина Иванова Петкова -  Нач, отд. "Финанси" на район “Красна 

поляна”;
2. Любомир Христов Борисов—Секретар на район „Красна поляна”, 

правоспособен юрист;
3. Инж. Георги Петков Радионов - Ст. експерт в отдел „ИИБЕ”- район 

„Красна поляна”;
5, инж. Румен Георгиев Полимеров- Ст. експерт в отдел „ИИБЕ”- район 

„Красна поляна”.
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.

На заседанието присъстват следните представители на фирми участници в 
процедурата:
1. Инж. Зоя Георгиева Паскалева, собственик и представляващ фирма ЕТ „Зоя 

Паскалева”.
Поканена бе Г-жа Ирена Медникарова, ст. специалист в отдел 

“Административно и информационно обслужване” в районната администрация
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да донесе списъка с фирмите участници и подадените непрозрачни опаковки с 
оферти. Председателят на комисията прие 7/седем/ броя непрозрачни опаковки 
с оферти, за което се подписа протокол по чл. 48, ал, 6 от ППЗОП. Членовете на 
комисията се запознаха с имената на фирмите и техните представители, след 
което подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП за изпълнение изискванията 
по чл. 51, ал.8-13 от ППЗОП. Не бяха направени самоотводи. Председателят 
запозна представителя на участника със състава на комисията, възложените й 
задачи и определения срок за работа.

I. Председателят на комисията г-н Николай Вушовски на осн. Чл. 54, 
ал.1 от ППЗОП, откри в 17:00 часа заседанието на комисията запозна членовете 
на комисията и представителят на участника със състава, възложените й задачи и 
определения срок за работа.

След това комисията пристъпи към проверка целостта на всяка от 
седемте подадени оферти. Не се констатираха нередности.

На осн. чл. 97, ал.1 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на 
офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване ценовите предложения, 
както следва:

1. Оферта постъпила с вх. N- РКП16-ДР00-424/07.09.2016г в 14:20 часа на 
фирма “Софинвест” ЕООД.

Комисията отвори плика с офертата и обяви ценовото предложение на 
участника. Участникът предлага цена за изпълнение в размер на 42100.00 лева 
без ДДС.

2. Оферта постъпила с вх. N- РКП16-ДР00-425/07.09.2016г в 14:26 часа на 
фирма ЕТ „Зоя Паскалева”.

Комисията отвори плика с офертата и обяви ценовото предложение на 
участника. Участникът предлага цена за изпълнение в размер на 26350.00 лева 
без ДДС.

3. Оферта постъпила с вх. N- РКП16-ДР00-427/07.09.2016г в 15:36 часа на 
фирма “Геоексперт България” ЕООД.

Комисията отвори плика с офертата и обяви ценовото предложение на 
участника. Участникът предлага цена за изпълнение в размер на 49970.00 лева 
без ДДС;

4. Оферта постъпила с вх. N- РКП16-ДР00-428/07.09.2016г в 15:38 часа на 
фирма “Стройконсулт ЛТ-ГН99” ЕООД.

Комисията отвори плика с офертата и обяви ценовото предложение на 
участника. Участникът предлага цена за изпълнение в размер на 49950.00 лева 
без ДДС.

5. Оферта постъпила с вх. N- РКП16-ДР00-430/07.09.2016г в 16:02 часа на 
фирма “ЕН АР Консулт” ЕООД.

Комисията отвори плика с офертата и обяви ценовото предложение на 
участника. Участникът предлага цена за изпълнение в размер на 22800.00 лева 
без ДДС;

6. Оферта постъпила с вх. N- РКП16-ДР00-431/О7.09,2016г в 16:11 часа на 
фирма “Трансконсулт-БГ” ООД.
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Комисията отвори плика с офертата и обяви ценовото предложение на 
участника. Участникът предлага цена за изпълнение в размер на 21800.00 лева 
без ДДС;

7. Оферта постъпила с вх. N- РКП16-ДР00-432/07.09.2016г в 16:28 часа на 
фирма “Билдинг инвест консулт ” ЕООД.

Комисията отвори плика с офертата и обяви ценовото предложение на 
участника. Участникът предлага цена за изпълнение в размер на 41950.00 лева 
без ДДС.

Председателят на комисията г-н Вушовски, призова присъстващият 
представител на фирма-участник да постави въпроси или питания за 
процедурните действия на комисията до момента. Такива не бяха направени. 
Предвид обстоятелството, че са изпълнени изискванията по процедурата на чл. 
97, ал.З от ППЗОП, г-н Вушовски покани представителите на фирмите да 
напуснат заседанието, с което на 08.09,2016г в 17:30 часа, приключи публичната 
част от заседанието на комисията.

II. На следващо свое закрито заседание проведено на 17.10.2016г 
комисията продължи своята работа и на осн. чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 
пристъпи към подробно разглеждане и запознаване със съдържанието на 
документите за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, ЗОП и ППЗОП, както 
следва:

1. Фирма “Софинвест” ЕООД.
Участникът е представил всички изискани образци на документи за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя в обявата, другата информация и техническите 
спецификации в настоящата поръчка.

Техническото предложение на участника е попълнено, съгласно 
приложения образец. Участникът подробно е описал предвидените за 
изпълнение дейности, начина за организация на работата, последователността 
на изпълнение. Предвидени са средства и процедури за осъщетвяване на 
контрол по изпълнението на строителството по осъществяване на строителен 
надзор и инвеститорски контрол, съобразно изискванията на техническите 
спецификации на възложителя. Предвид гореизложеното и на осн.
Чл. 57, ал.1 от ППЗОП участникът се допуска до разглеждане ценовото му 
предложение.

2. Фирма ЕТ „Зоя Паскалева”.
Участникът е представил всички изискани образци на документи за 

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

Участникът подробно е изложил в техническото си предложение 
функциите и дейностите, по строителен надзор, който ще осъществява на обекта 
по предмета на поръчката. Представил е подробно описание на организацията на 
работата, което съдържа времево разпределение на всички действия и дейности, 
посочени са различни отношения и взаимовръзки с възложителя, съгласувателни 
и контролни органи, както и други участници в строителния процес.
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Представена е техническата и професионална обезпеченост с експерти по 
отделните части на инвестиционния проект за осъществяване на надзорната 
дейност. Представени са функциите на ръководителя и отделните членове на 
екипа от експерти при всеки етап от изпълнение на поръчката.

В техническото предложение, комисията установи, че за дейността по 
осъществяване на инвеститорски контрол, участникът не е предствил разработка 
относно дейността и функциите, които ще осъществява на обекта. 
Предвидените на места в техническото предложение отделни контролни 
функции са представени от гледна точка на строителния надзор, който ще бъде 
осъществяван от участника. Тези функции се припокриват с дейността по 
осъществяване на Строителен надзор, но същите не могат да бъдат приети като 
функции по изпълнение на дейността Инвеститорски контрол.

Предметът на поръчката обхваща две отделни дейности по строителен 
надзор и инвеститорски контрол. В обявата за обществена поръчка и в т.1.2. от 
техническите спецификации изрично е посочено това обстоятелство. 
Участникът не е представил информация, относно дейноста по осъществяване на 
инвеститорски контрол по време на строителния процес, включващ контрол на 
количествата, качеството и съответствието изпълняваните СМР и влаганите 
строителни продукти с проектната документация и договора за изпълнение, 
подписване на протоколи за приемане на изпълнените количества и видове СМР, 
обр.№19. В раздел 5, т.5.5. от “Друга информация свързана с изпълнението на 
обществената поръчка” е установено: “Офертите следва да отговарят на
изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по 
приложените към документагщята образци. Условията в образците от 
документацията за участие са задължителни за участтщите и не могат да 
бъдат променяни от тях”.

Предвид изложеното комисията констатира, че техническото предложение 
на участника е непълно и неотговаря на предварително обявените условия на 
поръчката и с единодушие от своите членове на основание чл. 107, т. 2, буква 
„а” от ЗОП, взе следното решение:

1. Предлага, участникът с фирма ЕТ „Зоя Паскалева”да бъде отстранена 
от участие в обществената поръчка.

На осн. чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято 
оферта не отговаря на изискванията на възложителя не се разглежда.

3. Фирма “Геоексперт България” ЕООД.
Участникът е представил всички изискани образци на документи за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя в обявата, другата информация и техническите 
спецификации в настоящата поръчка.

Техническото предложение на участника е попълнено, съгласно 
приложения образец. Участникът подробно е описал предвидените за 
изпълнение дейности, начина за организация на работата, последователността 
на изпълнение. Предвидени са средства и процедури за осъщетвяване на 
контрол по изпълнението на строителството по осъществяване на строителен 
надзор и инвеститорски контрол, съобразно изискванията на техническите
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спецификации на възложителя.
Предвид гореизложеното и на осн. Чл. 57, ал.1 от ППЗОП участникът се 

допуска до разглеждане ценовото му предложение.

4. Фирма “Стройконсулт -  ГН99” ЕООД.
Участникът е представил всички изискани образци на документи за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя в обявата, другата информация и техническите 
спецификации в настоящата поръчка.

Техническото предложение на участника е попълнено, съгласно 
приложения образец. Участникът подробно е описал предвидените за 
изпълнение дейности, начина за организация на работата, последователността 
на изпълнение. Предвидени са средства и процедури за осъщетвяване на 
контрол по изпълнението на строителството по осъществяване на строителен 
надзор и инвеститорски контрол, съобразно изискванията на техническите 
спецификации на възложителя.

Предвид гореизложеното и на осн. Чл. 57, ал.1 от ППЗОП участникът се 
допуска до разглеждане ценовото му предложение.

5. Фирма “ЕН АР Консулт” ЕООД.
Участникът е представил всички изискани образци на документи за 

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

Техническото предлолсение за изпълнение на поръчката на участника 
Фирма “ЕН АР Консулт” ЕООД, не е изготвено съгласно изискванията на 
Възложителя, поради следното:

Участникът е попълнил бланката - образец на Техническото предложение, 
но не е представил Описание на предвидените за изпълнение дейности, съгл. 
т,8,2. и т. 8.2.1, от образеца на техническото предложение и Техническите 
спецификации за осъществяване предмета на поръчката. Липсва представена 
разработка относно функциите и дейността по осъществяване на Строителен 
надзор и Инвеститорски контрол. В раздел 5, т.5.5. от “Друга информация 
свързана с изпълнението на обществената поръчка” е установено: иОфертите 
следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да 
бъдат оформени по приложените към д о кум е н т а цията образгщ. Условията в 
образгщте от документацията за участие са задължителни за участниците и 
не могат да бъдат променяни от тях”.

Предвид изложеното комисията констатира, че техническото предлолсение 
на участника е непълно и неотговаря на предварително обявените условия на 
поръчката и с единодушие от своите членове на основание чл. 107, т. 2, буква 
„а” от ЗОП, взе следното решение:

1. Предлага, участникът с фирма “EEI АР Консулт” ЕООД” да бъде
отстранен от участие в обществената поръчка.
На осн. чл, 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято 

оферта не отговаря на изискванията на възложителя не се разглежда.
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6. Фирма “Трансконсулт-БГ” ООД.
Участникът е представил всички изискани образци на документи за 

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

Участникът декларативно е изложил в техническото си предложение 
функциите и дейностите, по строителен надзор, който ще осъществява на обекта 
по предмета на поръчката. Най-общо са посочени функциите, като са цитирани 
нормативните актове и отделни разпоредби от тях.

Липсва описание на дейността на Координатора по безопасни условия на 
труд. Само е цитиран нормативния акт регламентиращ дейността -Наредба 
№2/22.03.2014г и е добавено, че ще следи за изпълнението на мерките по 
одобрения План за безопасност и здраве на обекта.

Посочен е състав на екип от ключови експерти, като липсва описание на 
конкретните дейности ифункции, които следва да изпълняват на обекта.

За дейността по осъществяване на инвеститорски контрол, участникът не е 
предствил разработка относно дейността и функциите, които ще осъществява на 
обекта. Предвидените на места в техническото предложение отделни 
контролни функции са представени от гледна точка на строителния надзор, 
който ще бъде осъществяван от участника.

Предметът на поръчката обхваща две отделни дейности по строителен 
надзор и инвеститорски контрол. В обявата за обществена поръчка и в т.1.2. от 
техническите спецификации изрично е посочено това обстоятелство. 
Участникът не е представил информация, относно дейноста по осъществяване на 
инвеститорски контрол по време на строителния процес, включващ контрол на 
количествата, качеството и съответствието изпълняваните СМР и влаганите 
строителни продукти с проектната документация и договора за изпълнение, 
подписване на протоколи за приемане на изпълнените количества и видове СМР, 
обр.№19. В раздел 5, т.5.5. от “Друга информация свързана с изпълнението на 
обществената поръчка” е установено: "Офертите следва да отговарят на 
изискванията, посочени в настоягците указания и да бъдат оформени по 
приложените към документацията образгщ. Условията в образците от 
документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да 
бъдат променяни от тях”.

Предвид изложеното комисията констатира, че техническото предложение 
на участника е непълно и неотговаря на предварително обявените условия на 
поръчката и с единодушие от своите членове на основание чл. 107, т. 2, буква 
„а” от ЗОП, взе следното решение:

1. Предлага, участникът с фирма “Трансконсулт-БГ” ООД да бъде
отстранен от участие в обществената поръчка.
На осн. чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято 

оферта не отговаря на изискванията на възложителя не се разглежда.

7. “Билдинг инвест консулт ” ЕООД.
Участникът е представил всички изискани образци на документи за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
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поставени от възложителя в обявата, другата информация и техническите 
спецификации в настоящата поръчка.

Техническото предложение на участника е попълнено, съгласно 
приложения образец. Участникът подробно е описал предвидените за 
изпълнение дейности, начина за организация на работата, последователността 
на изпълнение. Предвидени са средства и процедури за осъщетвяване на 
контрол по изпълнението на строителството, по осъществяване на строителен 
надзор и инвеститорски контрол, съобразно изискванията на техническите 
спецификации на възложителя.

Предвид гореизложеното и на осн. Чл. 57, ал,1 от ППЗОП участникът се 
допуска до разглеждане ценовото му предложение.

Комисията приключи своята работа на на 17.10.2016г в 17:00 часа.

III. На следващо свое закрито заседание проведено на 18.10.2016г 
комисията продължи своята работа и пристъпи към оценяване на ценовите 
предложения на участниците съгласно критерий за възлагане „Най-ниска 
цена”.

По реда на получаване на офертите на допуснатите до оценка фирми 
участници са, като следва:

1. “Софинвест” ЕООД, с предложена цена за изпълнение в размер на 
42100.00 лева без ДДС;

2. “Геоексперт България” ЕООД, с предложена цена за изпълнение в 
размер на 49970.00 лева без ДДС;

3. “Стройконсулт ЛТ-ГН99” ЕООД, с предложена цена за изпълнение в 
размер на 49950.00 лева без ДДС;

4. “Билдинг инвест консулт” ЕООД, с предложена цена за изпълнение в 
размер на 41950.00 лева без ДДС.

Комисията с единодушие от своите членове реши:
1 .Класира на първо място с най-ниско ценово предложение оферта с 

вх. N- РКП16-ДР00-432/07.09.2016г на фирма “Билдинг инвест консулт” 
ЕООД с предложена цена за изпълнение в размер на 41950.00 лева без ДДС.

2. Класира на второ място оферта с вх. N- РКП16-ДРОО-424/О7.О9.2016г 
на фирма “СОФИНВЕСТ” ЕООД с предложена цена за изпълнение в размер 
на 42100.00лева без ДДС.

3. Класира на трето място оферта с вх. N- РКП16-ДРОО-428/07.О9.2О16г 
на фирма “Стройконсулт ЛТ-ГН99” ЕООД с предложена цена за изпълнение 
в размер на 49950.00 лева без ДДС.

4. Класира на четвърто място оферта с вх. N- РКП16-ДР00- 
427/07.09.2016г на фирма “Геоексперт България” ЕООД с предложена цена за 
изпълнение в размер на 49970.00 лева без ДДС.

Участниците ЕТ „Зоя Паскалева” с оферта N-РКП16-ДР00-425/07.09.2016г„ 
“ЕН АР Консулт” ЕООД с оферта N- РКП16~ДР00-430/07.09.2016г и 
“Трансконсулт-БГ” ООД с оферта N- РКП16-ДР00-431/07.09.2016г са 
предложени от комисията за отстраняване от възлагането и съответно офертите 
не участват в класирането.
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Комисията, определена със Заповед № РКП16-РД 92-3/08.09.2016г. на 
Кмета на Район „Красна поляна”-СО, състави и подписа настоящия протокол за 
разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците.

С направеното предложение за разглеждане и оценка на офертите и 
класиране на участниците, комисията пррключи своята работа на 18.10.2016г в 
12 :00 часа.

Комисия: Председател:........ .......

Утвърдил на .. 4 .'1 Ь.г
настоящия протокол (
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