ПРОТОКОЛ № 1
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 590 от 23.03.2017 г. на кмета на Община Силистра –
д-р Юлиян Найденов Найденов, за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените за участие
оферти в обществена поръчка с предмет „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен
технически проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект ПЗГ
„Добруджа”, гр. Силистра”, във връзка с реализацията на проект по Договор №BG16RFOP001-3.0020014-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020.

На 23.03.2017 г. от 13.30 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община
Силистра, се проведе публично заседание на комисия назначена със Заповед № ЗК-590 от 23.03.2017г. на
кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов за отваряне, разглеждане, оценка и класиране
на получените за участие оферти в обществена поръчка с предмет „Извършване на оценка за
съответствие на инвестиционен технически проект и упражняване на строителен надзор при
изпълнение на СМР на обект ПЗГ „Добруджа”, гр. Силистра”, във връзка с реализацията на проект
по Договор №BG16RFOP001-3.002-0014-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
(БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.
Определената със Заповед № ЗК- 590 от 23.03.2017г. комисия е в следния състав:
Председател: Николай Михайлов Николов – Директор дирекция „Правна” при Община Силистра.
Членове:
1. Румяна Георгиева Петрушева – гл. експерт „ТРЗ” при Община Силистра;
2. Петя Стефанова Върбанова – гл. специалист „ГСК” при Община Силистра.
Срок за работа на комисията – 120 календарни дни.
Председателят на комисията получи Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, придружен от входящия
регистър за лицата подали оферти за участие.
На заседанието не присъстваха представители на участниците или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Г-н Николай Николов – председател на комисията, изчете гласно заповедта за работа на комисията и
Списъка на получените оферти за участие в обществената поръчка, след което председателят и членовете на
комисията попълниха и подписаха Декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
За участие в определения срок са получени оферти от:
1. „АКВА БГ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр. София, с Вх.№К - 2175 от 20.03.2017г. в 09:56 ч.;
2. „ДОМРЕМОНТСТРОЙ - 99” ЕООД, гр. Силистра, с Вх.№К - 2232 от 21.03.2017г. в 10:02ч.;
3. ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” гр. София, с Вх.№К 2236 от 21.03.2017г. в 10:44 ч.;
4. „МАРСИ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр. Варна, с Вх.№К - 2237 от 21.03.2017г. в 10:45 ч.;
5. „РЕЗОНИНВЕСТ 12” ЕООД, гр. Разград, с Вх. №К - 2275 от 22.03.2017г. в 09:32 ч.;
6. „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Пловдив, с Вх. №К - 2276 от 22.03.2017г. в 09:39 ч.;
Този документ е създаден в рамките на проект „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ
,,Добруджа”, с Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

1

7. ДЗЗД „ИВТ - ПРОКОНТРОЛ”, гр. София, с Вх.№К - 2277 от 22.03.2017г. в 09:42 ч.;
8. ДЗЗД „РИА/ТИ ДЖИ АЙ ПАУЪР”, гр. Стара Загора, с Вх.№К - 2278 от 22.03.2017г. в 09:46 ч.;
9. ДЗЗД „ПЪТКОНСУЛТ 2000 – КОНСУЛТ 64” гр. София, с Вх.№К - 2280 от 22.03.2017г. в 10:06 ч.;
10. „КИМТЕКС ЛС” ООД, гр. Плевен, с Вх.№ - 2289 от 22.03.2017г. в 10:47ч.
Комисията установи, че всички оферти са представена в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2
от ППЗОП – в запечатани непрозрачни опаковки.
Съгласно Раздел VI.3) на Обявление за поръчката, възложителят допуска оценка на техническите и
ценови предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за
подбор (чл. 181, ал. 2 от ЗОП). Проверката за наличие на основания за отстраняване и за съответствие с
критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и
ценовите предложения.
Комисията продължи своята работа при условията на чл. 61 от ППЗОП, като пристъпи към отваряне
на запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и оповести тяхното съдържание,
включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите.
Техническото и ценовото предложение на всеки от участниците се подписаха от трима членове на
комисията, както следва:
I.

Оферта с Вх.№К - 2175 от 20.03.2017г. на участника „АКВА БГ КОНСУЛТИНГ” ЕООД

Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП. Ценовото
предложение за изпълнение e в запечатан непрозрачен плик, въпреки, че Възложителят не поставя
изискване Ценовите предложения да се представят в запечатан плик (Раздел VI.3) на Обявление за
поръчката) и опис на представените документи.
Председателят на комисията отвори плика и обяви направеното ценово предложение от 9 771,69
лева (девет хиляди седемстотин седемдесет и един лева и шестдесет и девет лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение.
II. Оферта с Вх.№К - 2232 от 21.03.2017г. на участника „ДОМРЕМОНТСТРОЙ - 99” ЕООД
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и описа на
представените документи.
Председателят на комисията обяви направеното ценово предложение от 5 974,69 лева (пет хиляди
деветстотин седемдесет и четири лева и шестдесет и девет стотинки) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение.
III. Оферта с Вх.№К - 2236 от 21.03.2017г на участника ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС
ИНЖЕНЕРИНГ ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ”
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП. Ценовото
предложение за изпълнение e в запечатан непрозрачен плик, въпреки, че Възложителят не поставя
изискване Ценовите предложения да се представят в запечатан плик (Раздел VI.3) на Обявление за
поръчката) и опис на представените документи.
Председателят на комисията отвори плика и обяви направеното ценово предложение от 7 426,48
лева (седем хиляди четиристотин двадесет и шест лева и четиридесет и осем стотинки) без ДДС.
Този документ е създаден в рамките на проект „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ
,,Добруджа”, с Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение.
IV. Оферта с Вх.№К - 2237 от 21.03.2017г. на участника „МАРСИ КОНСУЛТИНГ” ЕООД
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП. Ценовото
предложение за изпълнение e в запечатан непрозрачен плик, въпреки, че Възложителят не поставя
изискване Ценовите предложения да се представят в запечатан плик (Раздел VI.3) на Обявление за
поръчката) и опис на представените документи.
Председателят на комисията обяви направеното ценово предложение от 10 218,39 лева (десет хиляди
двеста и осемнадесет лева и тридесет и девет стотинки) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение.
V. Оферта с Вх. №К - 2275 от 22.03.2017г на участника „РЕЗОНИНВЕСТ 12” ЕООД
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и описа на
представените документи.
Председателят на комисията обяви направеното ценово предложение от 10 889.00 лева (десет хиляди
осемстотин осемдесет и девет лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение.
VI. Оферта с Вх. №К - 2276 от 22.03.2017г. на участника „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП. Ценовото
предложение за изпълнение e в запечатан непрозрачен плик, въпреки, че Възложителят не поставя
изискване Ценовите предложения да се представят в запечатан плик (Раздел VI.3) на Обявление за
поръчката) и опис на представените документи.
Председателят на комисията обяви направеното ценово предложение от 7 817,34 лева (седем хиляди
осемстотин и седемнадесет лева и тридесет и четири стотинки) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение.
VII. Оферта Вх.№К - 2277 от 22.03.2017г.на участника ДЗЗД „ИВТ - ПРОКОНТРОЛ”
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП. Ценовото
предложение за изпълнение e в запечатан непрозрачен плик, въпреки, че Възложителят не поставя
изискване Ценовите предложения да се представят в запечатан плик (Раздел VI.3) на Обявление за
поръчката) и опис на представените документи.
Председателят на комисията обяви направеното ценово предложение от 9 939,20 (девет хиляди
деветстотин тридесет и девет лева и двадесет стотинки) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение.
VIII. Оферта с Вх.№К - 2278 от 22.03.2017г. на участника ДЗЗД „РИА/ТИ ДЖИ АЙ ПАУЪР”
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП. Ценовото
предложение за изпълнение e в запечатан непрозрачен плик, въпреки, че Възложителят не поставя
Този документ е създаден в рамките на проект „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ
,,Добруджа”, с Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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изискване Ценовите предложения да се представят в запечатан плик (Раздел VI.3) на Обявление за
поръчката) и опис на представените документи.
Председателят на комисията обяви направеното ценово предложение от 11 000,00 (единадесет
хиляди лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение.
IX. Оферта с Вх.№К - 2280 от 22.03.2017г на участника
КОНСУЛТ 64”

ДЗЗД „ПЪТКОНСУЛТ 2000 –

Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и описа на
представените документи.
Председателят на комисията обяви направеното ценово предложение от 10 832,61 (десет хиляди
осемстотин тридесет и два лева и шестдесет и една стотинки) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение.
X. Оферта с Вх.№ - 2289 от 22.03.2017г. на участника „КИМТЕКС ЛС” ООД
Документите са представени в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Комисията отвори
опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от ППЗОП и описа на
представените документи.
Председателят на комисията обяви направеното ценово предложение от 6 030,52 (шест хиляди и
тридесет лева и петдесет и две стотинки).
Членовете на комисията подписаха Техническото и Ценово предложение за изпълнение.
След извършване на действията по чл. 61, т. 1 и 2 от ППЗОП, приключи публичната част от
заседанието на комисията. Комисията насрочи следващо заседание за разглеждане на представените оферти
по реда на чл. 61, т. 3 от ППЗОП за 29.03.2017г..
Работата на комисията продължи на 29.03.2017 г. от 10.30 ч. в Заседателната зала (ст.202) на
административната сграда на Община Силистра с разглеждане на представените оферти за съответствие с
предварително обявените условия и поставяне на оценка съгласно избрания критерий за възлагане.
Комисията започна по реда на тяхното постъпване.
I. „АКВА БГ КОНСУЛТИНГ” ЕООД
В Техническото предложение за изпълнение, участникът декларира:
Срок за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния технически проект - 30 календарни
дни, считано от датата на предаване на проекта с Възлагателно писмо от страна на Възложителя и
приклюючва с изготвяне и предаване на Комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната
документация по чл. 169 от ЗУТ (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“ и част
„Енергийна ефективност“, съгласно чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ), удостоверено с приемо- предавателен
протокол подписан от двете страни.
Срокът за упражняване на строителния надзор е за целия период на строителство на обекта, като за
начална дата се приема датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и
определяне на строителната линия и ниво (Акт Образец №2 и 2а, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за съответната сграда и приключва с
Въвеждане в експлоатация на обектите, издадено Удостоверение, при условия и по реда, определени в
Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството/Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Този документ е създаден в рамките на проект „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ
,,Добруджа”, с Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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Срок за изготвяне на Окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и изготвяне на актуализирани
технически паспорти - 40 календарни дни след приключване на СМР и издаване на Акт Образец № 15,
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Приложени са:
1. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
2. декларация за срока на валидност на офертата от 6 месеца, считано от датата определена за краен срок от
получаване на офертите;
3. Декларация за конфиденциалност на информацията, съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП- непопълнена;
4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗОП.
Комисията канстатира липсата на Описание на предлагания подход за изпълнение на договора организация на ресурсите (човешки и технически), които възнамерява да вложи участника при
изпълнението на дейностите по договора.
Съгласно документацията за участие: Раздел. V. Указания за подготовка на офертата. Съдържание на
опаковката, т. 1.2.1, участникът следва да включи Описание на предлагания подход за изпълнение на
договора - организация на ресурсите (човешки и технически), които възнамерява да вложи участника при
изпълнението на дейностите по договора - по образец на Участника, като Предложението на участника НЕ
подлежи на оценка, но е обвързващо за него по отношение на изложените обстоятелства. Същото
поражда задължение за изпълнителя по договора за неговото спазване.
В същото време в Образец № 3, т. I, участникът декларира: Дейностите по предмета на поръчката ще
изпълним професионално, качествено, срочно, при стриктно спазване и в пълно съответствие с обхвата,
съдържанието и изискванията, посочени в Техническата спецификация и съобразно действащото
законодателство, регламентиращо видовете дейности, предмет на поръчката. Прилагаме и Описание на
предлагания подход за изпълнение на договора.
Комисията обсъди, и единодушно реши да предложи на възложителя на основание чл. 107, т. 2, буква
„а” от ЗОП да отстрани от участие в процедурата участника „АКВА БГ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, т.к
участника е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката Техническото предложение за изпълнение на участника, не съдържа Описание на предлагания подход за
изпълнение на договора - организация на ресурсите (човешки и технически), които възнамерява да вложи
участника при изпълнението на дейностите по договора.
II. „ДОМРЕМОНТСТРОЙ - 99” ЕООД
В Техническото предложение за изпълнение, участникът декларира:
Срок за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния технически проект - 2 календарни
дни, считано от датата на предаване на проекта с Възлагателно писмо от страна на Възложителя и
приклюючва с изготвяне и предаване на Комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната
документация по чл. 169 от ЗУТ (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“ и част
„Енергийна ефективност“, съгласно чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ), удостоверено с приемо- предавателен
протокол подписан от двете страни.
Срокът за упражняване на строителния надзор е за целия период на строителство на обекта, като за
начална дата се приема датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и
определяне на строителната линия и ниво (Акт Образец №2 и 2а, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за съответната сграда и приключва с
Въвеждане в експлоатация на обектите, издадено Удостоверение, при условия и по реда, определени в
Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството/Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Този документ е създаден в рамките на проект „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ
,,Добруджа”, с Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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Срок за изготвяне на Окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и изготвяне на актуализирани
технически паспорти - 5 календарни дни след приключване на СМР и издаване на Акт Образец № 15,
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Приложени са:
1. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
2. декларация за срока на валидност на офертата от 6 месеца, считано от датата определена за краен срок от
получаване на офертите;
3. Описание на предлагания подход за изпълнение на договора - организация на ресурсите (човешки и
технически), които възнамерява да вложи участника при изпълнението на дейностите по
договора - по образец на Участника.
4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител от „Еко – термо – строй” ЕООД.
Ценовото предложение на участника отразява формирането на общата цена за изпълнение, както следва:
За дейност 1 - Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен технически проект
(включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“ и част „Енергийна ефективност“, съгласно
чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ), с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169 от ЗУТ –
1 507,63 лева без включен ДДС, формирана въз основа на единична цена за 1 кв.м. РЗП в размер на 0,27 лева
без включен ДДС.
За дейност 2 - Упражняване на строителен надзор по време на целия строителен процес за въвеждане
на мерки за енергийна ефективност и изготвяне на актуализирани технически паспорти – 4 467,06 лева без
включен ДДС, формирана въз основа на единична цена за 1 кв.м. РЗП в размер на 0,80 лева без включен
ДДС.
Общата цена за изпълнение, както и цената по дейности са формирани съобразно зададената от
възложителя РЗП (разгъната застроена площ). Не са откри аритметични несъответствия. Предложените
цени за изпълнение са в рамките на максимално допустимия финансов ресурс.
Преценката на комисията е, че Техническото и Ценово предложения за изпълнение на участника са в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя - изготвени са по указаните образци и са
приложени всички необходими документи.
III. ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ”
В Техническото предложение за изпълнение, участникът декларира:
Срок за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния технически проект - 10 календарни
дни, считано от датата на предаване на проекта с Възлагателно писмо от страна на Възложителя и
приклюючва с изготвяне и предаване на Комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната
документация по чл. 169 от ЗУТ (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“ и част
„Енергийна ефективност“, съгласно чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ), удостоверено с приемо- предавателен
протокол подписан от двете страни.
Срокът за упражняване на строителния надзор е за целия период на строителство на обекта, като за
начална дата се приема датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и
определяне на строителната линия и ниво (Акт Образец №2 и 2а, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за съответната сграда и приключва с
Въвеждане в експлоатация на обектите, издадено Удостоверение, при условия и по реда, определени в
Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството/Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Срок за изготвяне на Окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и изготвяне на актуализирани
технически паспорти - 10 календарни дни след приключване на СМР и издаване на Акт Образец № 15,
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Този документ е създаден в рамките на проект „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ
,,Добруджа”, с Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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Приложени са:
1. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
2. декларация за срока на валидност на офертата от 6 месеца, считано от датата определена за краен срок от
получаване на офертите;
3. Описание на предлагания подход за изпълнение на договора - организация на ресурсите (човешки и
технически), които възнамерява да вложи участника при изпълнението на дейностите по
договора - по образец на Участника.
Ценовото предложение на участника отразява формирането на общата цена за изпълнение, както следва:
За дейност 1 - Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен технически проект
(включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“ и част „Енергийна ефективност“, съгласно
чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ), с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169 от ЗУТ –
1 228,44 лева без включен ДДС, формирана въз основа на единична цена за 1 кв.м. РЗП в размер на 0,22 лева
без включен ДДС.
За дейност 2 - Упражняване на строителен надзор по време на целия строителен процес за въвеждане
на мерки за енергийна ефективност и изготвяне на актуализирани технически паспорти – 6 198,04 лева без
включен ДДС, формирана въз основа на единична цена за 1 кв.м. РЗП в размер на 1,11 лева без включен
ДДС.
Общата цена за изпълнение, както и цената по дейности са формирани съобразно зададената от
възложителя РЗП (разгъната застроена площ). Не са откри аритметични несъответствия. Предложените
цени за изпълнение са в рамките на максимално допустимия финансов ресурс.
Преценката на комисията е, че Техническото и Ценово предложения за изпълнение на участника са в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя - изготвени са по указаните образци и са
приложени са всички необходими документи.
IV. „МАРСИ КОНСУЛТИНГ” ЕООД
В Техническото предложение за изпълнение, участникът декларира:
Срок за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния технически проект - 10 календарни
дни, считано от датата на предаване на проекта с Възлагателно писмо от страна на Възложителя и
приклюючва с изготвяне и предаване на Комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната
документация по чл. 169 от ЗУТ (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“ и част
„Енергийна ефективност“, съгласно чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ), удостоверено с приемо- предавателен
протокол подписан от двете страни.
Срокът за упражняване на строителния надзор е за целия период на строителство на обекта, като за
начална дата се приема датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и
определяне на строителната линия и ниво (Акт Образец №2 и 2а, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за съответната сграда и приключва с
Въвеждане в експлоатация на обектите, издадено Удостоверение, при условия и по реда, определени в
Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството/Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Срок за изготвяне на Окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и изготвяне на актуализирани
технически паспорти - 10 календарни дни след приключване на СМР и издаване на Акт Образец № 15,
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Приложени са:
1. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
Този документ е създаден в рамките на проект „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ
,,Добруджа”, с Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

7

2. декларация за срока на валидност на офертата от 6 месеца, считано от датата определена за краен срок от
получаване на офертите;
3. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗОП.
4. Описание на предлагания подход за изпълнение на договора - организация на ресурсите (човешки и
технически), които възнамерява да вложи участника при изпълнението на дейностите по
договора - по образец на Участника.
Ценовото предложение на участника отразява формирането на общата цена за изпълнение, както следва:
За дейност 1 - Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен технически проект
(включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“ и част „Енергийна ефективност“, съгласно
чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ), с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169 от ЗУТ –
3 406,13 лева без включен ДДС, формирана въз основа на единична цена за 1 кв.м. РЗП в размер на 0,61 лева
без включен ДДС.
За дейност 2 - Упражняване на строителен надзор по време на целия строителен процес за въвеждане
на мерки за енергийна ефективност и изготвяне на актуализирани технически паспорти – 6 812,26 лева без
включен ДДС, формирана въз основа на единична цена за 1 кв.м. РЗП в размер на 1,22 лева без включен
ДДС.
Общата цена за изпълнение, както и цената по дейности са формирани съобразно зададената от
възложителя РЗП (разгъната застроена площ). Не са откри аритметични несъответствия. Предложените
цени за изпълнение са в рамките на максимално допустимия финансов ресурс.
Преценката на комисията е, че Техническото и Ценово предложения за изпълнение на участника са в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя - изготвени са по указаните образци и са
приложени всички необходими документи.
V. „РЕЗОНИНВЕСТ 12” ЕООД
В Техническото предложение за изпълнение, участникът декларира:
Срок за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния технически проект - 6 календарни
дни, считано от датата на предаване на проекта с Възлагателно писмо от страна на Възложителя и
приклюючва с изготвяне и предаване на Комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната
документация по чл. 169 от ЗУТ (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“ и част
„Енергийна ефективност“, съгласно чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ), удостоверено с приемо- предавателен
протокол подписан от двете страни.
Срокът за упражняване на строителния надзор е за целия период на строителство на обекта, като за
начална дата се приема датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и
определяне на строителната линия и ниво (Акт Образец №2 и 2а, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за съответната сграда и приключва с
Въвеждане в експлоатация на обектите, издадено Удостоверение, при условия и по реда, определени в
Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството/Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Срок за изготвяне на Окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и изготвяне на актуализирани
технически паспорти - 6 календарни дни след приключване на СМР и издаване на Акт Образец № 15,
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Приложени са:
1. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

Този документ е създаден в рамките на проект „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ
,,Добруджа”, с Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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2. декларация за срока на валидност на офертата от 6 месеца, считано от датата определена за краен срок от
получаване на офертите;
3. Декларации за съгласие за участие като подизпълнител във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗОП.
4. Описание на предлагания подход за изпълнение на договора - организация на ресурсите (човешки и
технически), които възнамерява да вложи участника при изпълнението на дейностите по
договора – включено в Образец №3.
Ценовото предложение на участника отразява формирането на общата цена за изпълнение, както следва:
За дейност 1 - Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен технически проект
(включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“ и част „Енергийна ефективност“, съгласно
чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ), с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169 от ЗУТ – 3 909
лева без включен ДДС, формирана въз основа на единична цена за 1 кв.м. РЗП в размер на 0,70 лева без
включен ДДС.
За дейност 2 - Упражняване на строителен надзор по време на целия строителен процес за въвеждане
на мерки за енергийна ефективност и изготвяне на актуализирани технически паспорти – 6 980 лева без
включен ДДС, формирана въз основа на единична цена за 1 кв.м. РЗП в размер на 1,25 лева без включен
ДДС.
Общата цена за изпълнение, както и цената по дейности са формирани съобразно зададената от
възложителя РЗП (разгъната застроена площ). Не са откри аритметични несъответствия. Предложените
цени за изпълнение са в рамките на максимално допустимия финансов ресурс.
Преценката на комисията е, че Техническото и Ценово предложения за изпълнение на участника са в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя - изготвени са по указаните образци и са
приложени всички необходими документи.
VI. „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД
Ценовото предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
Формирането на общата цена за изпълнение е както следва:
За дейност 1 - Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен технически проект
(включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“ и част „Енергийна ефективност“, съгласно
чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ), с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169 от ЗУТ –
1 116,76 лева без включен ДДС, формирана въз основа на единична цена за 1 кв.м. РЗП в размер на 0,20лева
без включен ДДС.
За дейност 2 - Упражняване на строителен надзор по време на целия строителен процес за въвеждане
на мерки за енергийна ефективност и изготвяне на актуализирани технически паспорти – 6 799,58 лева без
включен ДДС, формирана въз основа на единична цена за 1 кв.м. РЗП в размер на 1,20 лева без включен
ДДС.
След извършване на аритметични действия относно формиране на цената, комисията констатира
следните несъответствия:
1. относно общата цена за изпълнение - верният сбор на цифрите, представляващи стойностите на
дейност 1 и дейност 2 е 7 916,34 лева без включен ДДС;
2. относно цената за изпълнение на дейност 2 - предвид единичната цена за 1 кв.м. на участника и РЗП
зададена от Възложителя, стойността за изпълнението на дейността възлиза на стойност 6 700,58
лева без включен ДДС.
Комисията обсъди направеното предложение и счита, че не би могла да предостави възможност на
участника на основание чл. 104, ал. 5, изр. второ от ЗОП, да представи разяснение или допълнителни
Този документ е създаден в рамките на проект „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ
,,Добруджа”, с Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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доказателства за данни, посочени в офертата – ценовото предложение, тъй като с отстраняването на
несъответствието ще се стигне до ситуация, при която ще се промени ценовото предложение или в частта на
стойността за изпълнение на дейност 2, чрез промяна стойността на единичната цена за 1 кв.м. или крайното
ценово предложение, което е обект на оценка чрез промяна стойността на дейност 2, т.к посочените
единични цени участват при формирането на крайната цена за всяка дейност, респ. съставляват част от
ценовото предложение на участника и като такива за тях е в сила ограничението предвидено в чл. 104, ал. 5,
т. 2, изр. последно от ЗОП.
Комисията единодушно реши да предложи на възложителя на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от
ЗОП да отстрани от участие в процедурата участника „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, т.к Ценовото
предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
VII. ДЗЗД „ИВТ - ПРОКОНТРОЛ”
В Техническото предложение за изпълнение, участникът декларира:
Срок за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния технически проект - 5 календарни
дни, считано от датата на предаване на проекта с Възлагателно писмо от страна на Възложителя и
приклюючва с изготвяне и предаване на Комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната
документация по чл. 169 от ЗУТ (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“ и част
„Енергийна ефективност“, съгласно чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ), удостоверено с приемо- предавателен
протокол подписан от двете страни.
Срокът за упражняване на строителния надзор е за целия период на строителство на обекта, като за
начална дата се приема датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и
определяне на строителната линия и ниво (Акт Образец №2 и 2а, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за съответната сграда и приключва с
Въвеждане в експлоатация на обектите, издадено Удостоверение, при условия и по реда, определени в
Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството/Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Срок за изготвяне на Окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и изготвяне на актуализирани
технически паспорти - 5 календарни дни след приключване на СМР и издаване на Акт Образец № 15,
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Приложени са:
1. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
2. декларация за срока на валидност на офертата от 6 месеца, считано от датата определена за краен срок от
получаване на офертите;
3. Описание на предлагания подход за изпълнение на договора - организация на ресурсите (човешки и
технически), които възнамерява да вложи участника при изпълнението на дейностите по
договора - по образец на Участника.
Ценовото предложение на участника отразява формирането на общата цена за изпълнение, както следва:
За дейност 1 - Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен технически проект
(включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“ и част „Енергийна ефективност“, съгласно
чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ), с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169 от ЗУТ –
3 517,81 лева без включен ДДС, формирана въз основа на единична цена за 1 кв.м. РЗП в размер на 0,63 лева
без включен ДДС.
За дейност 2 - Упражняване на строителен надзор по време на целия строителен процес за въвеждане
на мерки за енергийна ефективност и изготвяне на актуализирани технически паспорти – 6 421,39 лева без
Този документ е създаден в рамките на проект „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ
,,Добруджа”, с Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
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включен ДДС, формирана въз основа на единична цена за 1 кв.м. РЗП в размер на 1,15 лева без включен
ДДС.
Общата цена за изпълнение, както и цената по дейности са формирани съобразно зададената от
възложителя РЗП (разгъната застроена площ). Не са откри аритметични несъответствия. Предложените
цени за изпълнение са в рамките на максимално допустимия финансов ресурс.
Преценката на комисията е, че Техническото и Ценово предложения за изпълнение на участника са в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя - изготвени са по указаните образци и са
приложени всички необходими документи.
VIII. ДЗЗД „РИА/ТИ ДЖИ АЙ ПАУЪР”
Ценовото предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
Формирането на общата цена за изпълнение е както следва:
За дейност 1 - Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен технически проект
(включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“ и част „Енергийна ефективност“, съгласно
чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ), с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169 от ЗУТ –
3 517,80 лева без включен ДДС, формирана въз основа на единична цена за 1 кв.м. РЗП в размер на 0,63 лева
без включен ДДС.
За дейност 2 - Упражняване на строителен надзор по време на целия строителен процес за въвеждане
на мерки за енергийна ефективност и изготвяне на актуализирани технически паспорти – 7 482,32 лева без
включен ДДС, формирана въз основа на единична цена за 1 кв.м. РЗП в размер на 1,34 лева без включен
ДДС.
След извършване на аритметични действия относно формиране на цената, комисията констатира, че
верният сбор на цифрите, представляващи стойностите на дейност 1 и дейност 2 е 11 000,12 лева без ДДС.
Комисията обсъди направеното предложение и счита, че не би могла да предостави възможност на
участника на основание чл. 104, ал. 5, изр. второ от ЗОП, да представи разяснение или допълнителни
доказателства за данни, посочени в офертата – ценовото предложение, тъй като с отстраняването на
несъответствието ще се стигне до ситуация, при която ще се промени ценовото предложение или в частта на
стойностите по дейности чрез промяна стойността на единичната цена за 1 кв.м. или крайното ценово
предложение чрез промяна стойността на дейностите, т.к посочените цени участват при формирането на
крайната цена, респ. съставляват част от ценовото предложение на участника и като такива за тях е в сила
ограничението предвидено в чл. 104, ал. 5, т. 2, изр. последно от ЗОП.
Комисията единодушно реши да предложи на възложителя на основание чл. 107, т. 2, буква „а” от
ЗОП да отстрани от участие в процедурата участника ДЗЗД „РИА/ТИ ДЖИ АЙ ПАУЪР”, т. к участника е
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
IX. ДЗЗД „ПЪТКОНСУЛТ 2000 – КОНСУЛТ 64”
В Техническото предложение за изпълнение, участникът декларира:
Срок за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния технически проект - 7 календарни
дни, считано от датата на предаване на проекта с Възлагателно писмо от страна на Възложителя и
приклюючва с изготвяне и предаване на Комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната
документация по чл. 169 от ЗУТ (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“ и част
„Енергийна ефективност“, съгласно чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ), удостоверено с приемо- предавателен
протокол подписан от двете страни.
Срокът за упражняване на строителния надзор е за целия период на строителство на обекта, като за
начална дата се приема датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и
определяне на строителната линия и ниво (Акт Образец №2 и 2а, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за съответната сграда и приключва с
Този документ е създаден в рамките на проект „Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ
,,Добруджа”, с Договор № BG16RFOP001-3.002-0014-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се
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Въвеждане в експлоатация на обектите, издадено Удостоверение, при условия и по реда, определени в
Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството/Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Срок за изготвяне на Окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и изготвяне на актуализирани
технически паспорти - 7 календарни дни след приключване на СМР и издаване на Акт Образец № 15,
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Приложени са:
1. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
2. декларация за срока на валидност на офертата от 6 месеца, считано от датата определена за краен срок от
получаване на офертите;
3. Описание на предлагания подход за изпълнение на договора - организация на ресурсите (човешки и
технически), които възнамерява да вложи участника при изпълнението на дейностите по
договора - по образец на Участника.
Ценовото предложение на участника отразява формирането на общата цена за изпълнение, както следва:
За дейност 1 - Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен технически проект
(включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“ и част „Енергийна ефективност“, съгласно
чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ), с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169 от ЗУТ –
3 573,64 лева без включен ДДС, формирана въз основа на единична цена за 1 кв.м. РЗП в размер на 0,64 лева
без включен ДДС.
За дейност 2 - Упражняване на строителен надзор по време на целия строителен процес за въвеждане
на мерки за енергийна ефективност и изготвяне на актуализирани технически паспорти – 7 258,97 лева без
включен ДДС, формирана въз основа на единична цена за 1 кв.м. РЗП в размер на 1,30 лева без включен
ДДС.
Общата цена за изпълнение, както и цената по дейности са формирани съобразно зададената от
възложителя РЗП (разгъната застроена площ). Не са откри аритметични несъответствия. Предложените
цени за изпълнение са в рамките на максимално допустимия финансов ресурс.
Преценката на комисията е, че Техническото и Ценово предложения за изпълнение на участника са в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя - изготвени са по указаните образци и са
приложени всички необходими документи.
X. „КИМТЕКС ЛС” ООД
В Техническото предложение за изпълнение, участникът декларира:
Срок за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния технически проект - 29 календарни
дни, считано от датата на предаване на проекта с Възлагателно писмо от страна на Възложителя и
приклюючва с изготвяне и предаване на Комплексен доклад за оценка на съответствието на проектната
документация по чл. 169 от ЗУТ (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“ и част
„Енергийна ефективност“, съгласно чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ), удостоверено с приемо- предавателен
протокол подписан от двете страни.
Срокът за упражняване на строителния надзор е за целия период на строителство на обекта, като за
начална дата се приема датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и
определяне на строителната линия и ниво (Акт Образец №2 и 2а, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за съответната сграда и приключва с
Въвеждане в експлоатация на обектите, издадено Удостоверение, при условия и по реда, определени в
Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството/Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за
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въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Срок за изготвяне на Окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и изготвяне на актуализирани
технически паспорти - 29 календарни дни след приключване на СМР и издаване на Акт Образец № 15,
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Приложени са:
1. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
2. декларация за срока на валидност на офертата от 6 месеца, считано от датата определена за краен срок от
получаване на офертите;
3. Описание на предлагания подход за изпълнение на договора - организация на ресурсите (човешки и
технически), които възнамерява да вложи участника при изпълнението на дейностите по
договора - по образец на Участника.
Ценовото предложение на участника отразява формирането на общата цена за изпълнение, както следва:
За дейност 1 - Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен технически проект
(включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“ и част „Енергийна ефективност“, съгласно
чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ), с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169 от ЗУТ –
2 121,85 лева без включен ДДС, формирана въз основа на единична цена за 1 кв.м. РЗП в размер на 0,38 лева
без включен ДДС.
За дейност 2 - Упражняване на строителен надзор по време на целия строителен процес за въвеждане
на мерки за енергийна ефективност и изготвяне на актуализирани технически паспорти – 3 908,67 лева без
включен ДДС, формирана въз основа на единична цена за 1 кв.м. РЗП в размер на 0,70 лева без включен
ДДС.
Общата цена за изпълнение, както и цената по дейности са формирани съобразно зададената от
възложителя РЗП (разгъната застроена площ). Не са откри аритметични несъответствия. Предложените
цени за изпълнение са в рамките на максимално допустимия финансов ресурс.
Преценката на комисията е, че Техническото и Ценово предложения за изпълнение на участника са в
съответствие с предварително обявените условия на Възложителя - изготвени са по указаните образци и са
приложени всички необходими документи.
Комисията констатира наличието на ценово предложение с повече от 20 на сто по - благоприятно от
средната стойност на предложенията на останалите участници на участниците „ДОМРЕМОНТСТРОЙ - 99”
ЕООД и „КИМТЕКС ЛС” ООД, поради което на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП изисква от участниците
подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото предложение за изпълнение. Писмените
обосновки следва да се представят в 5 – дневен срок от получаване на искането.
Решенията на комисията са взети единодушно.Комисията приключи своята работа на този етап, като
ще продължи, след получаване на исканите писмени обосновки.
Настоящият протокол е съставен на 30.03.2017г.
Председател: Николай Николов
Членове:

_____П_________ Заличени дани на осн. чл.2 от ЗЗЛД

Румяна Петрушева

_____П_________ Заличени дани на осн. чл.2 от ЗЗЛД

Петя Върбанова

_____П_________ Заличени дани на осн. чл.2 от ЗЗЛД
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