СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Район '‘Красна поляна“

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

РЕШЕНИЕ
№- РКП17-РД93~3/10.05.2017г.

Като взех предвид утвърден на 09.05.2017г Доклад с вх.№ РКП17ВК66-3/05.05.2017г на Комисия, назначена със Заповед РКП17-РД 921/10.01.2017г, променена със Заповед РКП17-РД 92-1(1)/26.04.2017г. на
Кмета на район “Красна поляна” за разглеждане, оценка и класиране на
получените оферти в обявена „Открита процедура” за възлагане на
обществена поръчка по ЗОГ1 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-Н-ра част”, бл. 206 (
по обособена позиция №1)” и публикувана в РОП е № 01259-2016-0005 и
резултатите от извършеното класиране по предварително обявения
критерий за оценка „най-ниска цена”, на осн. чл, 22, ал.1, т. 6 във връзка с
чл. 106, ал. 6 от ЗОП
О БЯВЯ ВАМ

I.
Класирането на допуснатите участници в откритата процедура по
отделните обособени позиции, както следва:
1. За Обособена позиция № 1 „Извършване на строително-монтажни

дейности на сграда с административен адрес: гр.София, район „Красна
поляна1’, ж.к. „Красна поляна-П-ра част”, бл. 206”
Класира
не
но
номер на
място

Участник с оферта №..

1.

Оферта
с вх. N- РКП17-ДР00- 283 059.25
37/09.01.2017г на сдружение „Красиви лева.
жилища КП 2017” ДЗЗД

339671.10
лева.

2.

Оферта
с
вх.
РКП17-ДР0032/09.01.2017г.на фирма „Електра тим”
ООД

340759,19
лева.

3.

Оферта
с
29/09.01.2017г на
ЕООД

4.

Оферта
с
вх,
РКП17-ДР00- 295 827.94 354993.53
лева.
16/09.01.2017г на фирма „Адванс 2002” лева.
ЕООД

5.

Оферта
с вх. N- РКП17-ДР00- 296387.74
19/09.01.2017г на фирма „Градив” ООД лева.

355665.29
лева.

6.

Оферта
с
вх.
РКП17-ДР00- 298 353.12
34/09.01.2017г на фирма „Ф-строй груп” лева
ЕООД

358023.74
лева

7.

Оферта
с
вх.
РКП17-ДР00- 299548.76
21/09.01.2017г. на сдружение „Глобус лева
билд” ДЗЗД

359458.51
лева

8.

Оферта
с
вх.
РКП17-ДР00- 299 699.72
31/09.01.2017г. на фирма „Интерхолд” лева
ЕООД

359639.66
лева

Цена без Цена
ДДС
ДДС

283 965.99
лева.

вх.
РКП17-ДР00- 289618.11
фирма „Стиво X” лева.

с

347541.73
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. „Красна поляна-П-ра част”, бл. 206 ( по
обособена позиция №1 )”
Класира
не
по
номер на
място

Участник с оферта №..

1.

Оферта

с

вх.

Цена без Цена
ДДС
ДДС
N-

РКП16-ДР00-

1 8 0 0 .0 0

с

2 1 6 0 .0 0

2

628/06.12.2016г.на
Консултинг” ЕООД

фирма

„ЛК лева.

лева.

2.

Оферта
с
вх.
РКП17-ДР00- 2800.00
38/09.01.2017г. на фирма „Ен Ар лева.
консулт” ЕООД

3360.00
лева.

3.

Оферта
с
вх.
РКП17-ДР00- 3800.00
12/06.01,2017г.. на фирма „Бул строй лева.
контрол инженеринг” АД

4560.00 лева

4.

Оферта с вх. РКП17-ДР00-3/04.01.2017г. 4496.77
лева.
на фирма „Софинвест” ЕООД

5396.12
лева.

3.
За 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)” .

Цена без Цена
ДДС
ДДС

е

Класмра
не
по
номер на
място

Участник с оферта №..

1.

Оферта
с вх. N- РКП 17-ДР00- 1880.00
20/09.01.2017г. на фирма „Булконс груп” лева.
ЕООД

2256.00
лева.

2.

Оферта
с
вх.
РКП17-ДР00- 1890.00
23/09.01.2017г. на фирма „Проконсулт и лева.
управление” ЕООД

2268.00
лева.

3.

Оферта
с
вх.
РКП17-ДР00- 1920.00
24/09.01.2017г. на фирма „Контпас” лева
ЕООД

2304.00 лева

4.

Оферта
с
вх.
РКП17-ДР00- 1925.00
22/09.01,2017г, на фирма „Институт за лева
управление на програми и проекти” ООД

2310.00 лева

II.
Възлагам изпълнението по отделните обособени позиции
откритата процедура, както следва:1

в

1.
За Обособена позиция № 1 „Извършване на строително-монтажни
дейности на сграда с административен адрес: гр.София, район „Красна
3

поляна”, ж.к. „Красна поляна-П-ра част”, бл. 206” на сдружение „Красиви
жилища КГ1 2017” ДЗЗД с участници фирма „Енвайро кдийн” ЕООД,
ЕИК203093500 и фирма „Гарант-90-Цонев и Сие” ООД, ЕИК 203769479 с
оферта с вх. N- РКП 17-ДР00-3 7/09.01.2017г. 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. „Красна поляна-П-ра част”, бл. 206 ( по
обособена позиция №1 ) на фирма „ЛК Консултант” ЕООД, ЕИК
201942270 с оферта с вх. N - РКП17-ДР00-20/09.01,2017г при условията
на чл .112 ал. 1 от ЗОП.
3. За 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)” на фирма „Булконс груп” ЕООД, ЕИК202210490 с оферта с вх. NРКП17-ДР00-20/09.01.2017г, при условията на чл.112 ал.1 от ЗОП.
III. Отстранявам от участие в процедурата участниците:
1. Фирма „Заечки” ЕООД с оферта с вх.№ РКП17-ДР0015/09.01,2017г. за Обособена позиция №>1.
Участникът е представил оферта, която е неподходяща по смисъла
на т.25 от § 2 на ДР на ЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП.
Участникът е представил линеен календарен план, към който 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.
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.
2. Фирма „Богоев консулт” ЕООД с оферта с вх.№ РКП17-ДР0017/09.01,2017г. за Обособена позиция №2.
На осн. чл. 39, ал.2, т.1 от ППЗОП и чл. 107, т. 1 от ЗОП офертата
на участника не отговаря на поставените критерии за подбор. Участникът
не е представил коректно попълнен ЕЕДОП, както и отделни попълнени
4

ЕЕДОП на техническите лица-експерти, придружени с доказателства за
ангажираност на тези лица.
3. Фирма „Алмекс” ООД с оферта постъпила с вх.№ РКП17-ДР0018/09.01.2017г. за Обособена позиция №2.
На основание чл. 47, ал.З във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП,
участникът е представил оферта в която ценовото предложение е
поставено в прозрачна опаковка.
4. Фирма „Алди комерс труп” ЕООД с оферта с вх.№ РКП17-ДР0027/09.01.2017г. за Обособена позиция №1.
Участникът е представил оферта, която е неподходяща по смисъла
на т.25 от § 2 на ДР на ЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП.
Комисията е установила, че в предложението 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
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
5

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;
5. Фирма „Билдинг груп-2000” ЕООД с оферта с вх.№ РКП17ДР00-30/09.01.2017г. за Обособена позиция № 1.
Участникът е представил оферта, която е неподходяща по смисъла
на т.25 от § 2 на ДР на ЗОП във връзка с чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП.
От приложения линеен календарен план към предложението за
изпълнение на поръчката
не може да се установи последователността
на изпълнение на отделните СМР. Времевия период и продължителността
на изпълнение на отделните СМР не е 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”.
6. Фирма „Найс билдинг” ЕООД с оферта с вх,№ РКП17-ДР0035/09.01.2017г. за Обособена позиция №1.
На оси. чл. 39, ал.2, т.1 от ППЗОП и чл. 107, т. 1 от ЗОП офертата
на участника не отговаря на поставените критерии за подбор. Участникът
не е представил 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. На участника с Протокол №1 от 10,01.2017г изрично е
посочена допуснатата от него неточност в декларирането на тези
обстоятелства в ЕЕДОП;
7. Фирма „Деал -инженеринг” ООД с оферта с вх.№ РКП17-ДР0036/09.01.2017г. за Обособена позиция №1. Участникът е представил
оферта, която е неподходяща по смисъла на т.25 от § 2 на ДР на ЗОП във
връзка с чл, 107, т. 2, буква „а” от ЗОП.
Участникът е представил линеен календарен план, към който 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
б

план. Не може да бъде определена „норма време” за различните видове
СМР (чч/еденица продукция) и сравнени е 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”.
IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОИ настоящето решение да се
изпрати на участниците в тридневен срок от издаването му.
В изпълнение на чл. 42, ал. 2, г. 1 от ЗОП решението да се
публикува на профила на купувача към електронната преписка на
обществената поръчка е адрес: www.krasnapo 1iana.com.
Решението може да бъде обжалвано на осн. чл. 197, ал. 1, т.7 от ЗОП
пред Комисия за защита на конкуренцията в 10 (десет) дневен cpoiy от
получаването му.

Възложител:

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

Иван Вълчев Чакъров,
Кмет на Район „Красна поляна” -СО, упълномон
на осн. чл. 7, ал. I ог ЗОП, съгласно пълномощн
с per. № СОА 16 -К О -17-181/ 15.04.2016г от
Кмета на Столична община.

7

