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ПРОТОКОЛ
№2

Днес 24.03.2017г. 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 но 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-П-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 РКП17-РД 92-1/10.01.2017г на Кмета на район „Красна поляна”
в състав:
Председател: инж. Николай Христов Вушовски- Зам. Кмет на район
“Красна поляна” и
Членове:
1. Виолина Иванова Петкова- Нач. отдел "Финанси" на район “Красна
поляна”;
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 инж. Николай Вушовски, установи, че
всички поканени членове на комисията за днешното заседание, присъстват
лично. Комисията има кворум и може да взима решения.
I.
На днешното заседание комисията на осн. чл. 54, ал. 12 от ППЗОП
ще разгледа представените допълнителни документи и уточнения от
участниците, изискани с Протокол №1 от 10.01.2017г и писмо изх. №
РКП17-ДР-00-128/27,02.2017г, изпратени на електронните адреси на
участниците и публикувани на профила на купувача.
1. Документи
постъпили с писмо с вх. N- РКП16-ДР00628(1)/01.03.2017г от Фирма МЛК Консултинг" ЕООД.
Участникът е представил в срок:
- Списък на представените документи, който е подписан и
подпечатан от участника.
Всички документи, посочени в списъка-опис
са налице в офертата на участника.
С представения документ комисията констатира, че участникът е
изпълнил всички изисквания относно личното състояние и критериите за
подбор поставени от
възложителя в документацията
за участие и
обявлението.
С оглед на гореизложеното комисията
единодушно
реши да допусне участника
до етап разглеждане на техническо
предложение.
2. Документи
постъпили с писмо с
вх. N- РКП16-ДР00647(3)/01.03.2017г от Фирма "БСК инженеринг" АД.
Участникът е представил в срок:
- Заверено копие от
застрахователна полица
за риска
„Професионална отговорност в проектирането и строителството”.
- Удостоверение за извършване дейности по чл.166, ал. 1, т. 1 от
ЗУТ №РК-0272/08.09.2014г издадено от ДНСК, придружено със списък на
екипа от правоспособни физически лица.
С представените документи комисията констатира, че участникът е
изпълнил всички изисквания относно личното състояние и критериите за
подбор поставени от
възложителя в документацията за участие и
обявлението. С оглед на гореизложеното
комисията
единодушно
реши да допусне участника
до етап разглеждане на техническо
предложение.
3. Документи
постъпили с писмо с
вх. N- РКП17-ДР0015(1)/06.03.2017г от Фирма "Заечки" ЕООД.
Участникът е представил в срок:
- нов ЕЕДОП на "Заечки" ЕООД, съдържащ коригирана
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информация;
ЕЕДОП попълнен от трето лице, придружени с граждански
договор и документи за професионална квалификация;
- Заверено копие от фактура за закупено строително скеле от
участника.
С представените документи комисията констатира, че участникът е
изпълнил всички изисквания относно личното състояние и критериите за
подбор поставени от
възложителя в документацията
за участие и
обявлението.
С оглед на гореизложеното комисията
единодушно
реши да допусне участника
до етап разглеждане на техническо
предложение.
4.
Документи
постъпили с писмо с
вх. N- РКП17-ДР0016(1)/06.03.2017г от Фирма мЛдванс - 2002" ЕООД.
Участникът е представил в срок:
- нов ЕЕДОЕ[ на "Адванс - 2002" ЕООД, съдържащ коригирана
информация;
- четири броя ЕЕДОП, придружени с декларации за ангажираност
на техническите лица-експерти по чл.65, ал.З от ЗОГ1, които ще използва за
изпълнение предмета на поръчката;
- три броя заверени копия на трудови договори на служители
наети по трудово правоотношение от участника;
- извадка от инвентарна книга /заверено копие/ за притежание на
строително скеле от участника.
С представените документи комисията констатира, че участникът е
изпълнил всички изисквания относно личното състояние и критериите за
подбор поставени от
възложителя в документацията за участие и
обявлението. С оглед на гореизложеното
комисията
единодушно
реши да допусне участника
до етап разглеждане на техническо
предложение.
5.
Документи постъпили с писмо с вх. N- РКП17-ДР0017(1 )/02.03.2017г от Фирма "Богоев консулт" ЕООД.
Участникът е представил в срок:
- Пет броя декларации за ангажираност на експерти.
Участникът излага в писмото си аргументи, „че лицата-експерти
наети на граждански договор не са трети лица. Те са ресурс, а не лица
предоставящи ресурс ”, като поради тази причина не представя изисканите
с протокол №1/10.0Е2017г документи.
Комисията констатира, че участникът не е представил нов ЕЕДОП
съдържащ коригирана информация, както и попълнени ЕЕДОП на
техническите лица-експерти. В протокола с констатациите на комисията
по отношение представените документи от участника, изрично е посочено:
„В случай, че са трети лица по смисъла на чл.65 от ЗОП, следва за всяко
от тези технически лица, чиито ресурси ще използва участникът, да бъде
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представен попълнен отделен ЕЕДОП, съгласно изискванията на чл. 39,
ал.2, т.1 от ППЗОП и доказателства за ангажираност на тези лица ”.
Предвид гореизложеното комисията констатира, че участника не
отговаря на поставените критерии за подбор и с единодушие от своите
членове на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, взе следното решение:
Предлага, участникът с фирма мБогоев консулт" 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,
6.
Документи
постъпили с писмо с
вх. N- РКП17-ДР0019(1)/02.03.2017г от Фирма "Градив" ООД.
Участникът е представил в срок: - Заверено копие от фактура за
закупено строително скеле от участника.
С представените документи комисията констатира, че участникът е
изпълнил всички изисквания относно личното състояние и критериите за
подбор поставени от
възложителя в документацията
за участие и
обявлението. С оглед на гореизложеното
комисията
единодушно
реши да допусне участника
до етап разглеждане на техническо
предложение.
7.
Документи постъпили с писмо с вх. N- РКП17-ДР0020(1)/02,03.2017г от Фирма "Булконс Груп" ЕООД.
Участникът е представил в срок:
- нов ЕЕДОП, съдържащ коригирана информация.
С представените документи комисията констатира, че участникът е
изпълнил всички изисквания относно личното състояние и критериите за
подбор поставени от
възложителя в документацията
за участие и
обявлението.
С оглед на гореизложеното комисията
единодушно
реши да допусне участника
до етап разглеждане на техническо
предложение.
С оглед на гореизложеното комисията
единодушно
реши да допусне участника
до етап разглеждане на техническо
предложение.
8 . Документи
постъпили с писмо с
вх. N- РКП17-ДР0021(1 )/02.03.2017г от Сдружение "Глобус билд" ДЗЗД.
За Участникът в сдружението -фирма „Билдинг компани" ЕООД е
представил в срок:
- пет броя ЕЕДОП на експерти, наети от участника;
- пет броя заверени копия от граждански договори, придружени с
декларации за ангажираност на наетите лица;
- Заверено копие от фактура за закупено строително скеле;
- Заверено копие от застрахователна полица за риска „Отговорност
на строителя" по чл, 171 от ЗУТ;
- Сертификати по БДС EN ISO 9001:2008, OHS AS 18001:2007 и
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БДС EN ISO 14001:2004;
- Удостоверение от Камарата на строителите в България за 1-ва
група от първа до пета категория строежи със срок на валидност до
30.09.2017г.
За Участникът в сдружението -фирма „Глобус” ООД е представил в
срок:
- Заверено копие от
застрахователна полица
за риска
„Професионална отговорност в проектирането и строителството”;
- Сертификати по БДС EN ISO 9001:2008, OHS AS 18001:2007 и
БДС EN ISO 14001:2004;
-Удостоверение от Камарата на строителите в България за I-ва група
от трета до пета категория строежи със срок на валидност до 30.09.2017г.
С представените документи комисията констатира, че участникът е
изпълнил всички изисквания относно личното състояние и критериите за
подбор поставени от
възложителя в документацията
за участие и
обявлението.
С оглед на гореизложеното комисията
единодушно
реши да допусне участника
до етап разглеждане на техническо
предложение.
9.
Документи
постъпили с писмо с
вх. N- РКП17-ДР0024(1)/06.03.2017г от Фирма "Контпас" ЕООД.
Участникът е представил в срок:
- три броя договори за изпълнени обекти;
- нов ЕЕДОП, съдържащ коригирана информация;
- Списък на првоспособните физически лица;
-Заверено копие от
застрахователна полица
за риска
„Професионална отговорност в проектирането и строителството”;
- три броя заверени копия от граждански договори, придружени с
декларации за ангажираност на наетите лица.
С представените документи комисията констатира, че участникът е
изпълнил всички изисквания относно личното състояние и критериите за
подбор поставени от
възложителя в документацията
за участие и
обявлението.
С оглед на гореизложеното комисията
единодушно
реши да допусне участника
до етап разглеждане на техническо
предложение.
10.
Документи
постъпили с писмо с вх. N- РКП17-ДРОО26(1)/06.03.2017г от Фирма "Ник- Строй 06" ЕООД.
Участникът е представил в срок:
- Списък на представените документи подписан и подпечатан от
участника;
- нов ЕЕДОП, съдържащ коригирана информация;
- четири броя ЕЕДОП на експерти, наети от участника;
- четири броя заверени копия от граждански договори, придружени
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с декларации за ангажираност на наетите лица;
- Сертификат по БДС EN ISO 14001:2004;
- Декларации Образец № 7 и Образец №7 а.
С представените документи комисията констатира, че участникът е
изпълнил всички изисквания относно личното състояние и критериите за
подбор поставени от
възложителя в документацията за участие и
обявлението. С оглед на гореизложеното
комисията
единодушно
реши да допусне участника
до етап разглеждане на техническо
предложение.
11.
Документи постъпили с писмо с вх, N- РКП17-ДР0027(1)/01.03.2017г от фирма "Алди комерс груп” ЕООД.
Участникът е представил в срок:
- нов ЕЕДОП, съдържащ коригирана информация;
- пет броя ЕЕДОП на експерти, наети от участника, придружени с
декларации за ангажираност на наетите лица;
- Два броя заверени копия от фактури за закупено фасадно скеле,
стокова разписка и документ за доставка на фасадно скеле.
С представените документи комисията констатира, че участникът е
изпълнил всички изисквания относно личното състояние и критериите за
подбор поставени от
възложителя в документацията
за участие и
обявлението.
С оглед на гореизложеното комисията
единодушно
реши да допусне участника
до етап разглеждане на техническо
предложение.
12. Документи
постъпили с писмо с
вх. N- РКП17-ДР0030(1 )/06.03.2017г от фирма "Билдинг груп -2000" ЕООД.
Участникът е представил в срок:
- нов ЕЕДОП, съдържащ коригирана информация;
- заверено копие от фактура за закупено фасадно скеле, стокова
разписка и документ за доставка на фасадно скеле,
С представените документи комисията констатира, че участникът е
изпълнил всички изисквания относно личното състояние и критериите за
подбор поставени от
възложителя в документацията
за участие и
обявлението.
С оглед на гореизложеното комисията
единодушно
реши да допусне участника
до етап разглеждане на техническо
предложение,
13. Документи
постъпили с писмо с
вх. N- РКП17-ДР0031(1 )/01.03.2017г от фирма "Интерхолд” ЕООД .
Участникът е представил в срок:
- нов ЕЕДОП, съдържащ коригирана информация;
- три броя ЕЕДОП на експерти, наети от участника, придружени с
декларации за ангажираност на наетите лица
- два броя заверени копия от фактури за закупено фасадно скеле,
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заверено копие от инвентарна книга и договор за наем на техника.
С представените документи комисията констатира, че участникът е
изпълнил всички изисквания относно личното състояние и критериите за
подбор поставени от
възложителя в документацията
за участие и
обявлението. С оглед на гореизложеното
комисията
единодушно
реши да допусне участника
до етап разглеждане на техническо
предложение.
14.
Документи постъпили с писмо с вх. N- РКП17-ДР0032(1)/07.03.2017г от фирма "Електра тим" ООД .
Участникът е представил в срок:
- ЕЕДОП на експерт, нает от участника, с приложена към документа
Диплома за завършено образование на експерта.
С представените документи комисията констатира, че участникът е
изпълнил всички изисквания относно личното състояние и критериите за
подбор поставени от
възложителя в документацията
за участие и
обявлението.
С оглед на гореизложеното комисията
единодушно
реши да допусне участника
до етап разглеждане на техническо
предложение.
15. Документи
постъпили с писмо с
вх. N- РКП17-ДР0034(1)/07.03.2017г от фирма "Ф-Строй груп" ЕООД .
Участникът е представил в срок:
- нов ЕЕДОП, съдържащ коригирана информация;
- ЕЕДОП на експерт, нает от участника,
с приложени към
документа
документи доказващи образованието, професионалната
квалификация и граждански договор;
~ договор за наем на техническо оборудване, фактури за закупуване
на строително скеле и декларация за техническо оборудване.
С представените документи комисията констатира, че участникът е
изпълнил всички изисквания относно личното състояние и критериите за
подбор поставени от
възложителя в документацията
за участие и
обявлението.
С оглед на гореизложеното комисията
единодушно
реши да допусне участника
до етап разглеждане на техническо
предложение.
16. Документи
постъпили с писмо с
вх. N- РКП17-ДР0035(1)/06.03.2017г от фирма "Найс Билдинг" ЕООД.
Участникът е представил в срок:
-Заверено копие от
застрахователна полица
за риска
„Професионална отговорност в проектирането и строителството";
- заверени копия на Сертификати по БДС EN ISO 9001:2008,
OHSAS 18001:2007 , EN ISO 14001:2004 и SA 8000:2008 ;
-Удостоверение от Камарата на строителите в България за строежи
Ева група от трета до пета категория със срок на валидност до
30.09.2017г.;
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-Удостоверение от Камарата на строителите в България за строежи
П~ра група от трета и четвърта категория със срок на валидност до
30.09.2017г.;
- Договор за наем на строително оборудване;
- Три броя удостоверения за добро изпълнение-референции;
- Справка за актуално състояние на действащите трудови договори
от НАП съдържаща информация за трима експерти, които са назначени на
основание сключени трудови договори с участника.
- два броя ЕЕДОП на експерти, представени от участника. За
посочените лица не са предоставени доказателства на какво основание са
наети или как ще бъдат използвани техните ресурси, включително
декларации за ангажираност подписани от тези лица.
Участникът не е представил нов коректно попълнен ЕЕДОП, който
следва да съдържа информация, относно
използване капацитета и
ресурсите на третите лица, съгласно изискванията на чл. 39, ал. 2, т. 1 от
ППЗОП във връзка с чл. 65, ал.З от ЗОП. С представения Протокол №1 от
10.01.2017г на участника изрично е посочено допуснатата от него
неточност в декларирането на тези обстоятелства.
Предвид гореизложеното комисията констатира, че участника не
отговаря на поставените критерии за подбор и с единодушие от своите
членове на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, взе следното решение:
1. Предлага, участникът с фирма "Найс Билдинг" 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.
17.
Документи
постъпили с писмо с
вх. N- РКП17-ДР0036(1)/07.03.2017г от фирма мДеал инженеринг” ЕООД.
Участникът е представил в срок:
- нов ЕЕДОП, съдържащ коригирана информация;
- три броя ЕЕДОП на експерти, наети от участника, с приложени
към документа документи доказващи образованието, професионалната
квалификация и декларации за ангажираност;
-Удостоверение от Камарата на строителите в България за строежи
I- ва група от трета
до пета
категория със срок на валидност до
30.09.2017г.;
-Заверено копие от
застрахователна полица
за риска
„Професионална отговорност в проектирането и строителството”;
- Четири броя удостоверения за добро изпълнение-референции;
- три броя дипломи на експерти;
- три броя удостоверения на експерти;
- заверени копия на Сертификати по ISO 9001:2008, ISO
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18001:2007 и ISO 14001:2004;
- два броя заверени копия от фактури за закупено фасадно скеле и
заверено копие от счетоводен амортизационен план;
С представените документи комисията констатира, че участникът е
изпълнил всички изисквания относно личното състояние и критериите за
подбор поставени от
възложителя в документацията
за участие и
обявлението. С оглед на гореизложеното
комисията
единодушно
реши да допусне участника
до етап разглеждане на техническо
предложение.
18.
Документи
постъпили с писмо с
вх. N- РКП17-ДР0037(1)/02.03.2017г от Сдружение "Красиви жилища КП 2017".
Участникът е представил в срок за
участника в сдружението фирма „Гарант 90-Цонев и сие” ООД:
- Заверено копие на фактура за закупуване на фасадно тръбно скеле;
- Извадка от инвентарна книга;
- Писмо за промяна на правно-организационната форма на фирма
„Гарант 90-Цонев и сие” ООД;
- Удостоверение от Агенция по вписванията.
С представените документи комисията констатира, че участникът е
изпълнил всички изисквания относно личното състояние и критериите за
подбор поставени от
възложителя в документацията
за участие и
обявлението. С оглед на гореизложеното
комисията
единодушно
реши да допусне участника
до етап разглеждане на техническо
предложение.
II. Комисия продължи своята работа на оси. чл. 56, ал. 2 от ППЗОП с
разглеждане на техническите предложения в офертите на допуснатите
участници и извършване на проверка за съответствието им с
предварително обявените условия от Възложителя.
Комисията констатира следното:
1. Техническо предложение към
оферта с вх. РКП16-ДР00628/06.12.2016г. на фирма “ЛК Консултинг” ЕООД.
Участникът е представил Техническо предложение, подписано от
законния представител на дружеството, което съдържа предложение за
изпълнение на поръчката по Обособена позиция №2, декларация за
съгласие с приложения проект на договор, декларация със срок на
валидност на офертата, декларация, че при изготвяне на офертата са
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
В предложението за изпълнение на поръчката, участникът е посочил
срок за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен
протокол обр.15 и внасяне на техническото досие в ДИСК или НАГ за
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издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в
експлоатация - 7 календарни дни.
Посоченият срок отговаря на предварително обявените условия за
изпълнение на поръчката.
Предвид гореизложеното, комисията приема че офертата на
участника отговаря на изискванията на възложителя и на осн. чл. 57, ал.1
от ППЗОП, участникът се допуска до разглеждане на ценовото му
предложение.
2. Техническо предложение към
оферта с вх. РКП17-ДР003/04.01,2017г, на фирма “Софинвест” ЕООД.
Участникът е представил Техническо предложение, подписано от
законния представител на дружеството, което съдържа предложение за
изпълнение на поръчката по Обособена позиция №2, декларация за
съгласие с приложения проект на договор, декларация със срок на
валидност на офертата, декларация, че при изготвяне на офертата са
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. В
предложението за изпълнение на поръчката, участникът е посочил срок за
изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен
протокол обр.15 и внасяне на техническото досие в ДНСК или НАГ за
издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в
експлоатация - 12 календарни дни.
Посоченият срок отговаря на предварително обявените условия за
изпълнение на поръчката.
Предвид гореизложеното, комисията приема че офертата на
участника отговаря на изискванията на възложителя и на осн. чл. 57, ал.1
от ППЗОП, участникът се допуска до разглеждане на ценовото му
предложение,
3. Техническо предложение към
оферта с вх. РКП17-ДР0012/04.01.2017г. на фирма “БСК инженеринг” АД.
Участникът е представил Техническо предложение, подписано от
законния представител на дружеството, което съдържа предложение за
изпълнение на поръчката по Обособена позиция №>2, декларация за
съгласие с приложения проект на договор, декларация със срок на
валидност на офертата, декларация, че при изготвяне на офертата са
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. В
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предложението за изпълнение на поръчката, участникът е посочил срок за
изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен
протокол обрЛ5 и внасяне на техническото досие в ДНСК или НАГ за
издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в
експлоатация - 14 календарни дни.
Посоченият срок отговаря на предварително обявените условия за
изпълнение на поръчката.
Предвид гореизложеното, комисията приема че офертата на
участника отговаря на изискванията на възложителя и на осн. чл. 57, ал.1
от ППЗОП, участникът се допуска до разглеждане на ценовото му
предложение.
4.
Техническо предложение към
оферта с вх. РКП17-ДР0015/09.01.2017г. на фирма “Заечки” ЕООД.
Участникът е представил Техническо предложение по Обособена
позиция №1, подписано от законния представител на дружеството, което
съдържа предложение за изпълнение на поръчката, декларация за съгласие
с приложения проект на договор, декларация със срок на валидност на
офертата,
декларация, че при изготвяне на офертата са спазени
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд, линеен график за
изпълнение на СМР.
Комисията установи, че в предложението за изпълнение на
поръчката, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката от 125
календарни дни и гаранционен срок от 9 години, които отговарят на
предварително обявените условия. Приложен е линеен календарен план за
изпълнение на СМР със срок от 125 календарни дни, който отговаря на
срока за изпълнение. Към линейния план, не е представена диаграма на
работната сила, която е елемент, представляващ неразделна част от него и
която показва броя на работниците, заети със строителството във всеки
времеви период. Комисията не може да направи анализ на предложения
срок за изпълнение на СМР, посочен в линейния план. Не може да бъде
определена „норма време” за различните видове СМР (чч/еденица
продукция) и сравнени с нормативните такива. Липсата на тази
информация не дава възможност за точна преценка и анализ на обявения
от фирмата срок за изпълнение в линейния план, който е непълен по
съдържание.
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Участникът не е
представил сертификат или декларация за
съответствие за „екструдиран полистирен” (XPS), който съгласно
одобрения проект е предвиден за изпълнение по цоклите и покрива на
сградата. Участникът е представил сертификат за „минерална вата”, който
като строителен продукт не е предвиден за изпълнение, съгласно
одобрения инвестиционен проект.
Предвид направените констатации и съображения, установеното
несъответствие в техническото предложение, комисията единодушно
реши, че офертата на участника е неподходяща по смисъла на т.25 от § 2
на ДР на ЗОП и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП предлага на
Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника “Заечки”
ЕООД.
На осн. чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник,
чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя не се отваря.
5.
Техническо предложение към
оферта е вх. РКП17-ДР0016/09.01.2017г. на фирма “Адванс 2002” ЕООД.
Участникът е представил Техническо предложение но Обособена
позиция №1, подписано от законния представител на дружеството, което
съдържа предложение за изпълнение на поръчката, декларация за съгласие
с приложения проект на договор, декларация със срок на валидност на
офертата,
декларация, че при изготвяне на офертата са спазени
задълженията, свързани е данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд, линеен график за
изпълнение на СМР.
Комисията установи, че в предложението за изпълнение на
поръчката, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката от 179
календарни дни и гаранционен срок от 10 години, които отговарят на
предварително обявените условия. Приложен е линеен календарен план за
изпълнение на СМР със срок от 179 календарни дни, който отговаря на
срока за изпълнение. Към плана е приложена диаграма на работната ръка
и механизацията.
Представил
е разработка „Технология и организация при
изпълнение на строителството”, включваща технология и организация за
изпълнение на конкретните СМР по отделните инженерни части, които са
съобразени с техническия инвестиционен проект.
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Представени са заверени копия от сертификати на предложените за
влагане материали, които отговарят на минималните изисквания посочени
от възложителя. Представил е разработка „Организация и ръководство на
обекта и мерки по управление на качеството, опазване околната среда и
осигуряване безопасни и здравословни условия на труд”.
Представил е разработка „Планиране изпълнението на обекта,
описание на СМР и последователността на изпълнение”.
Предвид гореизложеното, комисията приема че офертата на
участника отговаря на изискванията на възложителя и на осн. чл. 57, ал.1
от ППЗОП, участникът се допуска до разглеждане на ценовото му
предложение.
6.
Техническо предложение към
оферта с вх. РКП17-ДР0019/09.01.2017г. на фирма “Градив” ООД.
Участникът е представил Техническо предложение по Обособена
позиция №1, подписано от законния представител на дружеството, което
съдържа предложение за изпълнение на поръчката, декларация за съгласие
е приложения проект на договор, декларация със срок на валидност на
офертата,
декларация, че при изготвяне на офертата са спазени
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд, линеен график за
изпълнение на СМР.
Комисията установи, че в предложението за изпълнение на
поръчката, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката от 180
календарни дни и гаранционен срок от 10 години, които отговарят на
предварително обявените условия. Приложен е линеен календарен план и
диаграма на работната сила за изпълнение на СМР, отговарящ на срока
за изпълнение.
Представени са заверени копия от сертификати на предложените за
влагане материали, които отговарят на минималните изисквания посочени
от възложителя.
Представил
е разработка „Технология и организация при
изпълнение на строителството”, включваща технология и организация за
изпълнение на конкретните СМР по отделните инженерни части, които са
съобразени с техническия инвестиционен проект.
Представил е разработка „Организация и ръководство на обекта и
мерки по управление на качеството, опазване околната среда и
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осигуряване безопасни и здравословни условия на труд”.
Представил
е разработка „Планиране
изпълнението на
строителството”.
Предвид гореизложеното, комисията приема че офертата на
участника отговаря на изискванията на възложителя и на осн. чл. 57, ал.1
от ППЗОП, участникът се допуска до разглеждане на ценовото му
предложение.
7. Техническо предложение към
оферта с вх. РКП17-ДР0020/09.01,2017г. на фирма “Булконс груп” ЕООД.
Участникът е представил Техническо предложение, подписано от
законния представител на дружеството, което съдържа предложение за
изпълнение на поръчката по Обособена позиция №3, декларация за
съгласие с приложения проект на договор, декларация със срок на
валидност на офертата, декларация, че при изготвяне на офертата са
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
В предложението за изпълнение на поръчката, участникът е посочил
срок за представяне на окончателен доклад за строежа от 10 работни дни,
след подписване на Констативен протокол обр.15.
Посоченият срок отговаря на предварително обявените условия за
изпълнение на поръчката.
Предвид гореизложеното, комисията приема че офертата на
участника отговаря на изискванията на възложителя и на осн. чл. 57, ал.1
от ППЗОП, участникът се допуска до разглеждане на ценовото му
предложение.
8 . Техническо предложение към

оферта с вх. РКП17-ДР0021/09.01.2017г. на сдружение “Глобус билд” ДЗЗД.
Участникът е представил Техническо предложение по Обособена
позиция №1, подписано от законния представител на дружеството, което
съдържа предложение за изпълнение на поръчката, декларация за съгласие
с приложения проект на договор, декларация със срок на валидност на
офертата,
декларация, че при изготвяне на офертата са спазени
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд, линеен график за
изпълнение на СМР.
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Комисията установи, че в предложението за изпълнение на
поръчката, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката от 150
календарни дни и гаранционен срок от 5 години, които отговарят на
предварително обявените условия. Приложен е линеен календарен план и
диаграма на работната сила за изпълнение на СМР, отговарящ на срока
за изпълнение.
Представени са заверени копия от сертификати на предложените за
влагане материали, които отговарят на минималните изисквания посочени
от възложителя.
Представил
е разработка „Технология и организация при
изпълнение на строителството1', включваща технология и организация за
изпълнение на конкретните СМР по отделните инженерни части, които са
съобразени с техническия инвестиционен проект.
Представени са заверени копия от сертификати на предложените за
влагане материали, които отговарят на минималните изисквания посочени
от възложителя.
Представил е разработка „Организация и ръководство на обекта и
мерки по управление на качеството, опазване околната среда и
осигуряване безопасни и здравословни условия на труд".
Представил е разработка „Планиране изпълнението на обекта".
Предвид гореизложеното, комисията приема че офертата на
участника отговаря на изискванията на възложителя и на осн. чл, 57, ал.1
от ППЗОП, участникът се допуска до разглеждане на ценовото му
предложение.

9.
Техническо предложение към
оферта с вх. РКП17-ДР0022/09.01.2017г. на фирма “Институт за управление на програми и
проекти” ООД.
Участникът е представил Техническо предложение, подписано от
законния представител на дружеството, което съдържа предложение за
изпълнение на поръчката по Обособена позиция №3, декларация за
съгласие с приложения проект на договор, декларация със срок на
валидност на офертата, декларация, че при изготвяне на офертата са
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
В предложението за изпълнение на поръчката, участникът е посочил
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срок за представяне на окончателен доклад за строежа от 10 работни дни,
след подписване на Констативен протокол обр.15.
Посоченият срок отговаря на предварително обявените условия за
изпълнение на поръчката.
Предвид гореизложеното, комисията приема че офертата на
участника отговаря на изискванията на възложителя и на осн. чл. 57, ал.1
от ППЗОП, участникът се допуска до разглеждане на ценовото му
предложение.
10 . Техническо предложение към

оферта с вх. РКП17-ДР0023/09.01.2017г. на фирма “Проконсулт и управление” ЕООД.
Участникът е представил Техническо предложение, подписано от
законния представител на дружеството, което съдържа предложение за
изпълнение на поръчката по Обособена позиция №3, декларация за
съгласие с приложения проект на договор, декларация със срок на
валидност на офертата, декларация, че при изготвяне на офертата са
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
В предложението за изпълнение на поръчката, участникът е посочил
срок за представяне на окончателен доклад за строежа от 10 работни дни,
след подписване на Констативен протокол обр.15.
Посоченият срок отговаря на предварително обявените условия за
изпълнение на поръчката.
Предвид гореизложеното, комисията приема че офертата на
участника отговаря на изискванията на възложителя и на осн. чл. 57, ал.1
от ППЗОП, участникът се допуска до разглеждане на ценовото му
предложение.
11. Техническо предложение към
оферта с вх. РКП17-ДР0024/09.01.2017г. на фирма “Конгпас” ЕООД.
Участникът е представил Техническо предложение, подписано от
законния представител на дружеството, което съдържа предложение за
изпълнение на поръчката по Обособена позиция №3, декларация за
съгласие с приложения проект на договор, декларация със срок на
валидност на офертата, декларация, че при изготвяне на офертата са
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
В предложението за изпълнение на поръчката, участникът е посочил
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срок за представяне на окончателен доклад за строежа от 10 работни дни,
след подписване на Констативен протокол обр.15.
Посоченият срок отговаря на предварително обявените условия за
изпълнение на поръчката.
Предвид гореизложеното, комисията приема че офертата на
участника отговаря на изискванията на възложителя и на осн. чл. 57, ал.1
от ППЗОП, участникът се допуска до разглеждане на ценовото му
предложение.
12.
Техническо предложение към
оферта с вх. РКП17-ДР0026/09.01.2017г. на фирма “Пик строй 06” ЕООД.
Участникът е представил Техническо предложение по Обособена
позиция №1, подписано от законния представител на дружеството, което
съдържа предложение за изпълнение на поръчката, декларация за съгласие
с приложения проект на договор, декларация със срок на валидност на
офертата,
декларация, че при изготвяне на офертата са спазени
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд, линеен график за
изпълнение на СМР.
Комисията установи, че в предложението за изпълнение на
поръчката, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката от 150
календарни дни и гаранционен срок от 5 години, които отговарят на
предварително обявените условия. Приложен е линеен календарен план и
диаграма на работната сила за изпълнение на СМР, отговарящ на срока
за изпълнение.
Представени са заверени копия от сертификати на предложените за
влагане материали, които отговарят на минималните изисквания посочени
от възложителя.
Представил
е разработка „Технология и организация при
изпълнение на строителството”, включваща технология и организация за
изпълнение на конкретните СМР по отделните инженерни части, които са
съобразени с техническия инвестиционен проект.
Представени са заверени копия от сертификати на предложените за
влагане материали, които отговарят на минималните изисквания посочени
от възложителя.
Представил е разработка „Организация и ръководство на обекта и
мерки по управление на качеството, опазване околната среда и
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осигуряване безопасни и здравословни условия на труд”.
Представил е разработка „Планиране изпълнението на обекта”.
Предвид гореизложеното, комисията приема че офертата на
участника отговаря на изискванията на възложителя и на осн. чл. 57, ал.1
от ППЗОП, участникът се допуска до разглеждане на ценовото му
предложение.
13.
Техническо предложение към
оферта с вх. РКП17-ДР0027/09.01.2017г. на фирма “Алди комерс груп” ЕООД.
Участникът е представил Техническо предложение по Обособена
позиция №1, подписано от законния представител на дружеството, което
съдържа предложение за изпълнение на поръчката, декларация за съгласие
с приложения проект на договор, декларация със срок на валидност на
офертата,
декларация, че при изготвяне на офертата са спазени
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд, линеен график за
изпълнение на СМР,
Комисията установи, че в предложението за изпълнение на
поръчката, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката от 120
календарни дни и гаранционен срок от 5 години, които отговарят на
предварително обявените условия. Приложен е линеен календарен план и
диаграма на работната сила за изпълнение на СМР, отговарящ на срока
за изпълнение.
В представеното Предложение за изпълнение на поръчката към т. 2.1
„Описание на предвижданите за влагане
материали” са описани
материали с посочени декларации за съответствие, които не са представени
за следните видове строителни материали: - Топлоизолационни плоскости
EPS; - Топлоизолационни плоскости XPS; - Силикатни и вароциментови
мазилки; - Шпакловачна смес; -Битумна хидроизолационна мембрана; Поцинкована ламарина за обшивки. Не са представени сертификати,
удостоверяващи съответствието на влаганите материали за сандвич
панелите, газобетонни
блокчета, електро-инсталационни материали,
шини, дюбели и др. които са необходими за изпълнението на обекта,
съгласно представения инвестиционен проект.
Към „Описание на последователността и взаимообвьрзаността
.................
на предлаганите дейности” са описани видове СМР,
изпълнението на които не е предвидено в одобрената строителна
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документация: - „Стоманени конструкции. Точка 1 Материали; точка 2. —
Изработване на стоманени конструкции; точка 3. ~ Монтаж на
стоманени конструкции. Предвидените дейности като изпълнение на
нулев цикъл, фундаменти и монтаж на носеща метална конструкция не са
относими като видове СМР към одобрения инвестиционен проект.
В раздел 5.4 „Трудови ресурси за изпълнение на поръчката” от
представената разработка „Планиране изпълнението на обекта”
са
посочени брой работници за изпълнение на обекта които не съответстват
на представения линеен календарен план:
- в мярка 2, поз,2 „Топлинно изолиране на външни стени” от EPS 8см, Монтажът е предвиден да се изпълни от 4 бр. работници, а в
линейния календарен план са посочени 15 бр. работници. По същия начин
е представен и монтажът на топлоизолацинни плоскости EPS с дебелина
2, 3, 4 и 5 см.;
- в мярка 2, поз.7 „Топлинно изолиране на външни стени-цокъл” от
XPS - 8см. Монтажът е предвиден да се изпълни от 4 бр. работници, а в
линейния календарен план са посочени 15 бр. работници. По същия начин
е представен и монтажът на топлоизолацинни плоскости EPS с дебелина
2.3.4 и 5 см.;
- в мярка 2, поз. 9 „Полагане на цветна акрилна екстериорна мозайка
по цокъл на сграда”. Предвидено е да се изпълни от 4 бр. работници, а в
линейния календарен план са посочени 6 бр. работници;
- в мярка 2, поз. 10 „Полагане на цветна акрилна екстериорна
мазилка по външни стени”. Предвидено е да се изпълни от 4 бр.
работници, а в линейния календарен план са посочени 6 бр. работници.
- в мярка 3, поз.1 „Топлинно изолиране на покрив” от XPS - 5см.
Монтажът е предвиден да се изпълни от 4 бр. работници, а в линейния
календарен план са посочени 6 бр. работници.
Предвид направените констатации и съображения, установеното
несъответствие в техническото предложение, комисията единодушно
реши, че офертата на участника е неподходяща по смисъла на т.25 от § 2
на ДР на ЗОП и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП предлага на
Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника “Алди
комерс груп” ЕООД.
На осн. чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник,
чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя не се отваря.
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14. Техническо предложение към
оферта с вх. РКП17-ДР0028/09.01.2017г. на фирма “Алфа~Билд Консултинг” ЕООД.
Участникът е представил Техническо предложение, подписано от
законния представител на дружеството, което съдържа предложение за
изпълнение на поръчката по Обособена позиция №2, декларация за
съгласие с приложения проект на договор, декларация със срок на
валидност на офертата, декларация, че при изготвяне на офертата са
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. В
предложението за изпълнение на поръчката, участникът е посочил срок за
изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен
протокол обр.15 и внасяне на техническото досие в ДНСК или НАГ за
издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в
експлоатация - 1 /един/ календарен ден.
Посоченият срок отговаря на предварително обявените условия за
изпълнение на поръчката.
Предвид гореизложеното, комисията приема че офертата на
участника отговаря на изискванията на възложителя и на осн. чл. 57, ал.1
от ППЗОП, участникът се допуска до разглеждане на ценовото му
предложение.
15. Техническо предложение към
оферта с вх. РКП17-ДР0029/09.01.2017г. на фирма “Стиво~Х” ЕООД.
Участникът е представил Техническо предложение, подписано от
законния представител на дружеството, което съдържа предложение за
изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1, декларация за
съгласие с приложения проект на договор, декларация със срок на
валидност на офертата, декларация, че при изготвяне на офертата са
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, линеен график
за изпълнение на СМР.
Комисията установи, че в предложението за изпълнение на
поръчката, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката от 106
календарни дни и гаранционен срок от 8 години, които отговарят на
предварително обявените условия. Приложен е линеен график и диаграма
на работната сила за изпълнение на СМР, отговарящ
на срока за
изпълнение.
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Представил е разработка „Технология, планиране и организация при
изпълнение на строителството и ръководството на обекта”, включваща
технология и организация за изпълнение на конкретните СМР по
отделните инженерни части, които са съобразени с техническия
инвестиционен проект.
Представени са заверени копия от сертификати на предложените за
влагане материали, които отговарят на минималните изисквания посочени
от възложителя.
Представил е разработка „Организация на ръководството на обекта
и мерки по управление на качеството, опазване околната среда и
осигуряване безопасни и здравословни условия на труд”.
Представил е разработка „Планиране изпълнението на обекта”.
Представил е разработка „ Мерки за намаляване затрудненията за
обслужване дейността на живущите, възможни рискове и тяхното
управление”.
Предвид гореизложеното, комисията приема че офертата на
участника отговаря на изискванията на възложителя и на осн, чл. 57, ал.1
от ППЗОП, участникът се допуска до разглеждане на ценовото му
предложение.
16.
Техническо предложение към
оферта с вх. РКГ117-ДР0030/09.01.2017г. на фирма “Билдинг груп-2000” ЕООД.
Участникът е представил Техническо предложение по Обособена
позиция №1, подписано от законния представител на дружеството, което
съдържа предложение за изпълнение на поръчката, декларация за съгласие
с приложения проект на договор, декларация със срок на валидност на
офертата,
декларация, че при изготвяне на офертата са спазени
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд, линеен график за
изпълнение на СМР.
Комисията установи, че в предложението за изпълнение на
поръчката, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката от 150
календарни дни и гаранционен срок от 5 години, които отговарят на
предварително обявените условия.
От приложения линеен календарен план комисията не може да
установи последователността на изпълнение на отделните СМР, Времевия
период и продължителността на изпълнение на отделните СМР не е
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посочена. Най-общо са посочени брой работни дни за определени СМР,
които обхващат само някои от предвидените за изпълнение дейности от
одобрения инвестиционен проект. Представеният линеен календарен план
и посочените няколко от необходимите за изпълнение СМР, съгласно
проекта, несъответстват на представените за изпълнение в разработката
„Предложение за технология
и организация
при изпълнение на
строителството”.
Предвид направените констатации и съображения, установеното
несъответствие в техническото предложение, комисията единодушно
реши, че офертата на участника е неподходяща по смисъла на т.25 от § 2
на ДР на ЗОП и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП предлага на
Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника “Билдинг
груп-2000” ЕООД.
На осн. чл. 57, ал, 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник,
чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя не се отваря.
17.
Техническо предложение към
оферта с вх. РКШ7-ДР0031/09.01.2017г. на фирма “Интерхолд” ЕООД.
Участникът е представил Техническо предложение, подписано от
законния представител на дружеството, което съдържа предложение за
изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1, декларация за
съгласие с приложения проект на договор, декларация със срок на
валидност на офертата, декларация, че при изготвяне на офертата са
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, линеен график
за изпълнение на СМР,
Комисията установи, че в предложението за изпълнение на
поръчката, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката от 175
календарни дни и гаранционен срок от 5 години, които отговарят на
предварително обявените условия. Приложен е линеен календарен план и
диаграма на работната сила за изпълнение на СМР, отговарящ на срока
за изпълнение.
Представил
е разработка „Предложение
за технология при
изпълнение на СМР”, включваща технология и организация за изпълнение
на конкретните СМР по отделните инженерни части, които са съобразени с
техническия инвестиционен проект.
Представени са заверени копия от сертификати на предложените за
влагане материали, които отговарят на минималните изисквания посочени
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от възложителя.
Представил е разработка „Организация на ръководството на обекта
и мерки по управление на качеството, опазване околната среда и
осигуряване безопасни и здравословни условия на труд”.
Представил е разработка „Планиране изпълнението на обекта”.
Предвид гореизложеното, комисията приема че офертата на
участника отговаря на изискванията на възложителя и на осн. чл. 57, ал.1
от ППЗОП, участникът се допуска до разглеждане на ценовото му
предложение.
18.
Техническо предложение към
оферта с вх. РКП17-ДРОО32/09.01.2017г. на фирма “Електра тим” ООД.
Участникът е представил Техническо предложение, подписано от
законния представител на дружеството, което съдържа предложение за
изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1, декларация за
съгласие с приложения проект на договор, декларация със срок на
валидност на офертата, декларация, че при изготвяне на офертата са
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, линеен график
за изпълнение на СМР.
Комисията установи, че в предложението за изпълнение на
поръчката, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката от 170
календарни дни и гаранционен срок от 10 години, които отговарят на
предварително обявените условия. Приложен е линеен календарен план и
диаграма на работната ръка за изпълнение на СМР, отговарящ на срока
за изпълнение.
Представил
е разработка „Предложение за технология
и
организация при изпълнение на строителството”, включваща технология и
организация за изпълнение на конкретните СМР по отделните инженерни
части, които са съобразени с техническия инвестиционен проект.
Представени са заверени копия от сертификати на предложените за
влагане материали, които отговарят на минималните изисквания посочени
от възложителя.
Представил е разработка „Организация на ръководството на обекта
и мерки по управление на качеството, опазване околната среда и
осигуряване безопасни и здравословни условия на труд”.
Представил е разработка „Планиране изпълнението на обекта”.
Предвид гореизложеното, комисията приема че офертата на
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участника отговаря на изискванията на възложителя и на осн. чл. 57, ал.1
от ППЗОП, участникът се допуска до разглеждане на ценовото му
предложение,
19. Техническо предложение към
оферта с вх. РКП17-ДР0034/09.01.2017г. на фирма “Ф-Строй груп” ЕООД.
Участникът е представил Техническо предложение, подписано от
законния представител на дружеството, което съдържа предложение за
изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1, декларация за
съгласие с приложения проект на договор, декларация със срок на
валидност на офертата, декларация, че при изготвяне на офертата са
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, линеен график
за изпълнение на СМР.
Комисията установи, че в предложението за изпълнение на
поръчката, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката от 175
календарни дни и гаранционен срок от 5 години, които отговарят на
предварително обявените условия. Приложен е линеен календарен план и
диаграма на работната ръка за изпълнение на СМР, отговарящ на срока
за изпълнение.
Представил
е разработка „Предложение за технология
и
организация при изпълнение на строителството”, включваща технология и
организация за изпълнение на конкретните СМР по отделните инженерни
части, които са съобразени с техническия инвестиционен проект.
Представени са заверени копия от сертификати на предложените за
влагане материали, които отговарят на минималните изисквания посочени
от възложителя.
Представил е разработка „Организация на ръководството на обекта
и мерки по управление на качеството, опазване околната среда и
осигуряване безопасни и здравословни условия на труд”.
Представил е разработка „Планиране изпълнението на обекта”.
Предвид гореизложеното, комисията приема че офертата на
участника отговаря на изискванията на възложителя и на осн. чл. 57, ал.1
от ППЗОП, участникът се допуска до разглеждане на ценовото му
предложение.
20. Техническо предложение към
оферта с вх. РКП17-ДР0036/09.01.2017г. на фирма “Деал инженеринг” ЕООД.
Участникът е представил Техническо предложение по Обособена
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позиция №1, подписано от законния представител на дружеството, което
съдържа предложение за изпълнение на поръчката, декларация за съгласие
с приложения проект на договор, декларация със срок на валидност на
офертата,
декларация, че при изготвяне на офертата са спазени
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд, линеен график за
изпълнение на СМР.
Комисията установи, че в предложението за изпълнение на
поръчката, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката от 180
календарни дни и гаранционен срок от 5 години, които отговарят на
предварително обявените условия. Приложен е линеен календарен план
отговарящ на срока за изпълнение. Към линейния план, не е представена
диаграма на работната сила, която е елемент, представляващ неразделна
част от него и която
показва броя на работниците, заети със
строителството във всеки времеви период. Комисията не може да направи
анализ на предложения срок за изпълнение на СМР, посочен в линейния
план. Не може да бъде определена „норма време” за различните видове
СМР (чч/еденица продукция) и сравнени с нормативните такива. Липсата
на тази информация не дава възможност за точна преценка и анализ на
обявения от фирмата срок за изпълнение в линейния план, който е
непълен по съдържание.
В представеното Предложение за изпълнение на поръчката към т. 2.1
„Описание на предвижданите за влагане материали” липсва описание на
материали с посочени и представени декларации за съответствие за
следните видове строителни материали: - Поцинкована ламарина за
обшивки; - Газобетонни блокчета; - Материали за стоманобетонни шапки и
циментова замазка; - Електроинсталационни материали; - Покривни
термопанели. Не са представени сертификати за PVC и AL профили на
дограмата (представени са сертификати само за стъклото). Липсват
протоколите за изпитване на дограмата, които посочват характеристиките
на дограмата (в т. ч. и коефициента на топлопреминаване).
Не са представени разработки относно: „Организацията на
ръководство на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на
околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на
труд” и „Планиране изпълнението на обекта” .
Предвид направените констатации и съображения, установеното
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несъответствие в техническото предложение, комисията единодушно
реши, че офертата на участника е неподходяща по смисъла на т.25 от § 2
на ДР на ЗОП и на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП предлага на
Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника
“Деал
инженеринг” ЕООД.
На осн. чл. 57, ал. I от ППЗОП ценовото предложение на участник,
чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя не се отварят
21* Техническо предложение към
оферта с вх. РКП17-ДР0037/09.01.2017г. на сдружение “Красиви жилища” ДЗЗД.
Участникът е представил Техническо предложение, подписано от
законния представител на дружеството, което съдържа предложение за
изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1, декларация за
съгласие с приложения проект на договор, декларация със срок на
валидност на офертата, декларация, че при изготвяне на офертата са
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, линеен график
за изпълнение на СМР.
Комисията установи, че в предложението за изпълнение на
поръчката, участникът е посочил срок за изпълнение на поръчката от 179
календарни дни и гаранционен срок от 5 години, които отговарят на
предварително обявените условия. Приложен е линеен календарен план с
диаграма на работната ръка за изпълнение на СМР, отговарящ на срока
за изпълнение.
Представил
е разработка „Предложение за технология
и
организация при изпълнение на строителството”, включваща технология и
организация за изпълнение на конкретните СМР по отделните инженерни
части, които са съобразени с техническия инвестиционен проект.
Представени са заверени копия от сертификати на предложените за
влагане материали, които отговарят на минималните изисквания посочени
от възложителя.
Представил е разработка „Организация на ръководството на обекта
и мерки по управление на качеството, опазване околната среда и
осигуряване безопасни и здравословни условия на труд”.
Представил е разработка „Планиране изпълнението на обекта”.
Предвид гореизложеното, комисията приема че офертата на
участника отговаря на изискванията на възложителя и на осн. чл. 57, ал.1
от ППЗОП, участникът се допуска до разглеждане на ценовото му
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предложение.
22. Техническо предложение към
оферта е вх. РКП17-ДР0038/09.01.2017г. на фирма “Ен Ар Консулт” ЕООД.
Участникът е представил Техническо предложение, подписано от
законния представител на дружеството, което съдържа предложение за
изпълнение на поръчката по Обособена позиция №2, декларация за
съгласие е приложения проект на договор, декларация със срок на
валидност на офертата, декларация, че при изготвяне на офертата са
спазени задълженията, свързани е данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. В
предложението за изпълнение на поръчката, участникът е посочил срок за
изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен
протокол обр.15 и внасяне на техническото досие в ДНСК или НАГ за
издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в
експлоатация- 14 календарни дни.
Посоченият срок отговаря на предварително обявените условия за
изпълнение на поръчката.
Предвид гореизложеното, комисията приема че офертата на
участника отговаря на изискванията на възложителя и на осн. чл. 57, ал.1
от ППЗОП, участникът се допуска до разглеждане на ценовото му
предложение.
Комисията насрочва заседание на 26.04.2017г., /сряда/ от 10:00 часа,
на което ще бъдат отворени пликовете „Предлагани ценови параметри” и
оповестени ценовите предложения на допуснатите до този етап на
процедурата участници.
Комисията приключи с^воя^а работа на 20.04.2017г.
Заличаванията
санаоснование
чл.
2,ал.
2,т.
5от ЗЗЛД
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