СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район “Красна поляна“

София, ул.“Освобождение“И 25, П.К.1330, тел.02/921 72 37, факс 02/828 48 83
www.krasnapoliana.com

РЕШЕНИЕ
РКП17-РД93-2/28.03.2017г.

'

Като взех предвид утвърден на 27.03.2017г. Доклад с вх. №РКП17-ВК9174/24.03.2017г. на Комисията, назначена със Заповед №РКП16-РД92-4/20.12.2016г. на
Кмета на район „Красна поляна”-СО за разглеждане, оценка и класиране на получените
оферти в обявена „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 обособени
позиции: 1. Обособена позиция № 1- Извършване на строително-монтажни дейности на
сграда с административен адрес; гр.София, район „Красна поляна , ж.к. „РазсадникаКоньовица”, бл. 28, вх.Д; 2. Обособена позиция № 2 - Упражняване на строителен
надзор по време на строителството на сграда с административен адрес: гр,София, район
„Красна поляна”, ж.к. „Разсадника-Коньовица”, бл. 28, вх.Д ( по обособена позиция №1
); 3. Обособена позиция № 3- Инвеститорски контрол по време на строителството на
сграда с административен адрес: гр.София, район „Красна поляна , ж.к. „РазсадникаКоньовица”, бл. 28, вх.Д ( по обособена позиция №1)”, (вписана в РОИ под № 01259
2016-0004) и резултатите от извършеното класиране по предварително обявения
критерий за оценка „най-ниска цена”, на основание чл. 22, ал.1, т.6 във връзка с чл.106,
ал.6 от ЗОП
ОБЯВЯВАМ :
I.

Класирането на допуснатите участници в откритата процедура по отделните

позиции,както следва:
1. За Обособена позиция №1 - „Извършване на строително-монтажни дейности на
сграда с административен адрес; гр.София, район „Красна поляна , ж.к. „РазсадникаКоньовица”, бл. 28, вх.Д.”
_________________________ _____ ______
Цена с ДДС
Цена без
Номер Участник с оферта №..
ДДС
по ред
272802,23
Оферта с вх.№ РКП16-ДР00-658/19.12.2016г. на 227335,19
1.
лева
лева
фирма „АДВАНС-2002” ЕООД
Г273526,55
227938,79
Оферта с вх.№ РКП16-ДР00-667/19.12.2016г.на
2.
лева
лева
фирма ЕТ „Васил Иванов Костов”
1

cn

5.
~

6

.

T.

Оферта c вх.№ РКП16-ДР00-659/19.12.2016г. на
фирма „ПРОДИМЕКС” ООД
Оферта с вх.№ РКП16-ДР00-666/19.12.2016г. на
фирма „Раком НТ” ЕООД
Оферта с вх.№ РКП16-ДР00-669/19.12.2016г. на
фирма „ВАЛ КО ТРЕЙД” ЕООД
Оферта с вх.№ РКП16-ДР00-665/19.12.2016г. на
фирма „РАДМИ 90” ООД
Оферта с вх.№ РЬСП16-ДР00-668/19.12.2016г. в
16:03часа от фирма „ИНТЕРХОЛД” ЕООД

231999,98
лева
238336,86
лева
239641.63
лева
239700,23
лева
241150,64
лева

278399,98
лева
286004,23
лева
287569,96
лева
287640,28
лева
289380,77
лева

2. За Обособена позиция №2 - „ Упражняване на строителен надзор по време на
строителството на сграда с административен адрес: гр.София, район „Красна поляна ,
ж.к. „Разсадника-Коньовица”, бл. 28, вх.Д ( по обособена позиция №1 ) __ ________
Цена с
Цена без
Номер Участник с оферта №..
ДДС
ДДС
по ред
1200,00
1000,00
Оферта с вх. № РКП16-ДР00-629/06.12.2016г. на
1.
лева
лева
фирма „ЛК КОНСУЛТИНГ” ЕООД
1903,20
1586,00
Оферта с вх.№ РКП 16-ДР00-660/19.12.2016г. на
2.
лева
лева
фирма „ИНФРА ИНВЕСТ” ООД
2880,00
2400,00
Оферта с вх.№ РКП16-ДР00-653/19.12.2016г. на
лева
лева
фирма „СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ” АД
3600,00
3000,00
Оферта с вх.№ РКП16-ДР00-654/19.12.2016г на
4.
лева
лева
фирма „ТЕХНОСТРОЙ ИНВЕСТКОНСУЛТ”
ЕООД
3840,00
3200,00
Оферта с вх.№ РКП 16-ДР00-649/19.12.2016г. на
5.
лева
лева
фирма ЕТ„Строителен надзор - Татяна Немска”
4020,00
3350,00
Оферта с вх.№ РКП16-ДР00-663/19.12.2016г. на
6.
лева
лева
фирма „Състейнъбъл Консулт” ООД
3. За Обособена позиция № 3- „Инвеститорски контрол по време на строителството на
сграда с административен адрес: гр.София, район „Красна поляна”, ж.к. „РазсадникаКоньовица”, бл. 28, вх.Д ( по обособена позиция №1)” _________________________
Цена с
Цена без
Номер Участник с оферта №..
ДДС
ДДС
по ред
770,00 лева 924,00
Оферта с вх.№ РКП 16-ДР00-661/19.12.2016г. на
1.
лева
фирма „НИКОС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
1800.00
Оферта с вх. № РКП16-ДР00-646/16.12.2016г. на 1500.00
2.
лева;
лева;
фирма „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ” ЕООД;
1800,00
Оферта с вх.№ РКП16-ДР00-650/19.12.2016г. на 1500.00
лева;
лева;
фирма „ДИНЕЛ СН” ООД;
1800,00
1500.00
Оферта с вх.№ РКП16-ДР00-655/19.12.2016г. на
лева
лева
фирма „Институт за управление на програми и
проекти” ООД
1934,46
1612,05
Оферта с вх.№ РКП16-ДР00-656/19.12.2016г. на
J.
лева
лева
фирма „ЕП КОНСУЛТ” ЕООД
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Възлагам изпълнението по отделните обособени позиции в откритата процедура,
както следва:
1.3а Обособена позиция №1 - „Извършване на строително-монтажни дейности на
сграда с административен адрес; гр.София, район „Красна поляна”, ж.к. „РазсадникаКоньовица”, бл. 28, вх.Д.” на фирма „АДВАНС-2002” ЕООД, ЕИК 126615172 при
условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
2. За Обособена позиция №2 - „ Упражняване на строителен надзор по време на
строителството на сграда с административен адрес: гр.София, район „Красна поляна”,
ж.к. „Разсадника-Коньовица”, бл. 28, вх.Д ( по обособена позиция №1 )” на фирма
„ЛК КОНСУЛТИНГ” ЕООД, ЕИК 201942270 при условията на чл. 112, ал.1 от ЗОП.
3. За Обособена позиция № 3- „Инвеститорски контрол по време на строителството
на сграда с административен адрес: гр.София, район „Красна поляна , ж.к.
„Разсадника-Коньовица”, бл. 28, вх.Д ( по обособена позиция №1)” на фирма
„НИКОС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК115094526 при условията на чл. 112, ал.1 от
ЗОП.
II.

III. Отстранявам от участие в процедурата участниците:
1. Обединение „ДВЖ КОНТРОЛ” с оферта- вх.№ РКП 16-ДР00-652/19.12.2016г. за
обособена позиция №2 - на основание чл. 47, ал.З от ППЗОП, във връзка с чл. 107, т.2,
буква „а” от ЗОП - участникът е представил „Ценово предложение” Образец № 6А ,
което не е поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани
ценови параметри”.
2. Фирма „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ”АД с оферта вх. № РКП16-ДР00647/16.12.2016г. за обособена позиция №2 - на основание чл. 107, т.З от ЗОП във
връзка с чл.72, ал.З от ЗОП, участникът е представил писмена обосновка на ценово
предложение, която не е пълна и обективна - участникът посочва, че „5
Документацията, на обществената поръчка Възложителят е обявил срок за
изпълнение на услугата: 90 календарни дни. При изготвяне на Офертната ни цена
определено сме се ръководили от това...”. В Документацията за участие, т.5. Срок
за изпълнение на обществената поръчка, т.5.1. Възложителят е заложил максимален
срок за изпълнение по обособените позиции, както следва: „за Обособена позиция №1
— 180 кал. дни, считано от датата на сключване на договора за обществената
поръчка: за Обособена позиция №2 - от датата на сключване на договора за
обществената поръчка по Обособена позиция №1 до въвеждане на обекта в
експлоатация.” Съгласно представеният от участника Образец №1А на Предложение
за изпълнение на поръчката, т. 2.1: „ Срокът за. изготвяне на окончателен доклад след
подписване на констативен протокол обр. 15 и внасяне на техническото досие в
ДИСК или НАГза издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в
експлоатация е 14 /четиринадесет/ календарни дни. ” Относно срока за изпълнение
на СМР в Предложенията за изпълнение на допуснатите до класиране участници за
Обособена позиция №1, обявени от комисията в Протокол №2/21.02.2017г. и
№3/22.02.2017г. - минималният предложен срок за изпълнение на СМР е в размер на
120 календарни дни. От гореизложеното е видно, че срокът за изпълнение на поръчката
за Обособена позиция №2 включва срока за изпълнение на СМР и срока, даден от
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участника в Предложението за изпълнение на поръчката в т. 2.1 за изготвяне на
окончателен доклад, който в случая е 14 календарни дни. Следователно не може да
бъде приета като обективна обосновката на предложеното ценово предложение,
базирано на 90 календарни дни, тъй като то не отговаря на условията, заложени от
Възложителя в Документацията за участие и обявлението. В представената обосновка,
единственото цифрово изражение, посочено от участника относно формиране на цената
е посоченият размер на печалбата на участника, който е 8% и не може да се установи
начина на формирането на стойността на ценовото предложение, тъй като то не е
подкрепено с доказателства.
3. Фирма „НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД с оферта вх.№ РКП 16-ДР00-657/19.12.2016г. за
обособена позиция № 1 - на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП - за две от техническите
лица-експерти участникът не е представил доказателства за ангажираност. Участникът
не е попълнил коректно списъка с представените документи, като в него е посочил, че е
представен Единен европейски документ за обществени поръчки с декларирани
обстоятелства и съответствието с критериите за подбор на подизпълнител. В
представения ЕЕДОП от фирма „НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД, участникът не е
декларирал, че ще използва подизпълнител и не е представил ЕЕДОП за подизпълнител
в документите в офертата си. Участникът е представил в офертата си документи, които
не е описал в представения списък.
4. Фирма „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД с оферта вх.№ РКП16-ДР00662/19.12.2016г. за обособена позиция № 1 - на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП - за две
от техническите лица-експерти участникът не е представил информация на какво
основание са наети и как ще бъдат използвани техните ресурси, като също така не е
представил отделно попълнен ЕЕДОП и доказателства за ангажираност за всяко от тези
лица.
5. Фирма „Контрол 21” ООД с оферта вх.№ РКП16-ДР00-664/19.12.2016г. за
обособена позиция № 3 - на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП - участникът е направил
пояснение, че екипа от технически лица-експерти, които ще използва за изпълнение на
поръчката са лица наети на граждански договори, като не е представил отделно
попълнен ЕЕДОП и доказателства за ангажираност за всяко от лицата.
6. Фирма „АТП АТОМТОПЛОПРОЕКТ” ООД с оферта вх.№ РКП16-ДР00670/19.12.2016г. за обособена позиция № 1 - на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от
ЗОП - представената оферта с техническото предложение на участника не отговаря на
предварително обявените условия на поръчката - в представеното от участника
Техническо предложение: По линейния календарен график: Не са определени като
бройка работниците по отделните видове СМР. В следствие на това не могат да бъдат
определени норма време за различните видове СМР (чч/единица продукция) и сравнени
с нормативните такива. Недостатъчната информация (и по точно липсата на такава) не
дава реална представа и не може да бъде направена точна преценка за обявения от
фирмата срок за изпълнение; По част „ Организация на. ръководството : Към. точка
1: „Прекъсване изпълнението на СМР в периода от 13.30 до 15.30ч.
времето за
следобедна почивка на децата, удължаване на работното време след работното
време на детското заведение, обособяване на отделен вход само за деца, родители и
персонал, организирано извеждане на децата в зоните за игра под контрола на
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ръководител... ” Посочените мероприятия и график, се отнасят за сграда, която не
съответства на сградата - жилищен блок 28, вход Д, на която следва да се извършат
СМР, предмет на настоящата обществена поръчка; Цо част „ Материали за дограма :
По показател водонепропускливост: Предложените прозорци от PVC петкамерни
профили система „VIVAPLAST 7500” са класифицирани (според протокол за
изпитване) с показател водонепропускливост - клас 6А, (разлика в налягането между
камерата и външната страна на прозореца - 250Ра) при посочени минимални
технически изисквания в инвестиционния проект > 9А(разлика в налягането бООРа), По
показател шумоизолация: По данни от изпитванията (според протокол за изпитване)
изолацията от въздушен шум е с характеристика Rw= 32dB, при посочени минимални
технически изисквания в инвестиционния проект > 38dB.
7. Фирма „ПИК-СТРОЙ 06” ЕООД с оферта вх.№ РКП16-ДР00-671/19.12.2016г. за
обособена позиция № 1 - на основание чл. 107, т. 2, буква „а от ЗОП - представената
оферта с техническото предложение на участника не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката - в Техническото предложение на участника липсват
данни за някои от основните материали като: каменна вата за топлоизолиране на
покрива и обшивка от поцинкована ламарина с PVC покритие, както и не са
представени декларации за съответствие на същите. Не може да установи дали при
изпълнението на СМР ще бъдат вложени продукти, които отговарят на инвестиционния
проект и техническите спецификации. Участникът, също така не е приложил
Протоколи от изпитване на PVC дограмата. Представени са само Протоколи за
изпитване на профили за дограма, следователно не могат да се сравнят техническите
характеристики на PVC дограмата със заложените такива в инвестиционния проект.
Липсва декларация за съответствие на подпрозоречни PVC первази.
8. Сдружение „ЕЕ КРАСНА ПОЛЯНА” с оферта вх.№ РКП16-ДР00-672/19.12.2016г.
за обособена позиция № 1 - на основание чл. 107, т. 2, буква „а от ЗОП - представената
оферта с техническото предложение на участника не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката - в представеното Техническо предложение на
участника: По линейния календарен график: Линейният календарен график не е
коректен и точен. Изпълнен е, като в една позиция влизат няколко вида СМР окрупняват се различни видове работи с различни норма време. От това следва, че и
броя на работниците не може да бъде еднакъв и е окрупнен и неточен. Липсват позиции
като „Премахване на метални парапети“ и изграждането на нови (стоманобетонови),
силикатни мазилки, гипсови шпакловки, бояджийски видове работи и други. Не е
конкретизирана позиция - „Задължителни мероприятия и ремонтни работи“. Поради
това, не могат да бъдат определени норма време за различните видове СМР (чч/единица
продукция) и сравнени с нормативните такива. Недостатъчната и некоректна
информация, както и липсата на такава, не дава реална представа, за това ще бъдат ли
завършени всички СМР в посочения от участника срок за изпълнение; По „Материали
за д о г р а м а Протоколът от първоначалното изпитване на прозорци PVC е със
заличени и нечетящи се данни. Не са приложени данните от изпитването за
водонепропускливост, безопасна експлоатация, защита от шум и други необходими
изследвания; Относно характеристиките(посочени в общия протокол от
първоначално изпитване): По показател водонепропускливост. Предложените
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прозорци от PVC петкамерни профили система „VIVAPLAST 7500” са класифицирани
(според протокол за изпитване) с показател водонепропускливост - клас 6А,(разлика в
налягането между камерата и външната страна на прозореца - 250Ра) при посочени
минимални технически изисквания в инвестиционния проект > 9А(разлика в
налягането бООРа); По показател шумоизолация:_По данни от изпитванията изолацията
от въздушен шум е с характеристика Rw=32dB, при посочени минимални технически
изисквания в инвестиционния проект > 38dB.
На основание чл.43, ал.1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на участниците
в тридневен срок от издаването му.
В изпълнение на чл.42, ал.2, т.1 от ЗОП решението да се публикува на „Профила на
купувача” на район „Красна поляца”-СО към електронната преписка на обществената
поръчка с адрес: http://www.krasnapoliana.com
Решението може да бъде обжалвано на осн. чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10 (десет) дневен срок от получаването му.

Възложител:
Иван Вълчев Чакър

Заличаванията
санаоснование
чл.
2,ал.
2,т.
5от ЗЗЛД

П

а осн.
Кмет па район „Красна поляна”-СО, уш^нфмощено
чл.7, ал.1 от ЗОП, съгласно пълномощно-к per. №CQA 1'б7К0-1 7181/15.04.2016г. от Кмета на Столична общййа^о^- /
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