ПРОТОКОЛ № 1
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 329 от 24.02.2020г. на кмета на Община
Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов за отваряне, разглеждане и оценка на получените за участие
оферти и класиране на участниците в обществена поръчка за „услуга” по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Извършване на оценка за съответствие на
работни проекти и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по
проект „Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра“, финансиран по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., разделена на обособени позиции:
Обособена позиция № 1:
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 4;
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" № 6;
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Добрич" № 35.
Обособена позиция № 2:
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 6;
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 8;
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 15.
На 24.02.2020г. от 13.00 ч. в Заседателната зала (ст.202) на административната сграда на Община
Силистра, се проведе публично заседание на комисия назначена със Заповед № ЗК- 329 от 24.02.2020г.
на кмета на Община Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов за отваряне, разглеждане и оценка на
получените за участие оферти и класиране на участниците в обществена поръчка с предмет
«Извършване на оценка за съответствие на работни проекти и упражняване на независим строителен
надзор при изпълнение на СМР по проект „Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра“,
финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., разделена на обособени позиции:
Обособена позиция № 1:
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 4;
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" № 6;
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Добрич" № 35.
Обособена позиция № 2:
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 6;
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 8;
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 15.
Комисията заседава в следния състав:
Председател: инж. Весела Димитрова Тодорова – директор дирекция „Устройство на територията”
при Община Силистра.
Членове:
1. Николай Михайлов Николов – директор дирекция „Правна” при Община Силистра;
2. Татяна Енчева Стоянова – н-к отдел „Европейски проекти и програми” при Община Силистра.
Срок за работа на комисията – 120 календарни дни.
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Председателят на комисията получи Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, придружен от входящия
регистър за лицата подали оферти за участие. В определения срок са получени оферти от:
1. ОБЕДИНЕНИЕ ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ”, гр. Шумен, с Вх.№К - 1476 от 13.02.2020г. в
09:38ч.;
2. „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” ООД, гр. София, с Вх.№К - 1616 от 18.02.2020г. в 09:27ч.;
3. „БИЛКОНТРОЛ” ЕООД, гр. Добрич, с Вх.№К - 1655 от 19.02.2020г. в 09:22ч.- за обособена
позиция № 1;
4. „БИЛКОНТРОЛ” ЕООД, гр. Добрич, с Вх.№К – 1655 от 19.02.2020г. в 09:22ч.- за обособена
позиция № 2;
5. „ДОМРЕМОНТСТРОЙ - 99” ЕООД, гр. Силистра, с Вх.№К – 1719 от 20.02.2020г. в 11:04ч.;
6. „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, гр. Пловдив, с Вх.№К – 1754 от 21.02.2020г. в 10:05ч.;
7. ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕМА – ПРОЕКТ ОВКХТГ И ЕЕ”, гр. Варна, с Вх.№К - 1758 от
21.02.2020г. в 10:10ч.;
8. „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София, с Вх.№К - 1759 от 21.02.2020г. в 10:14ч.;
9. „СС - КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Варна, с Вх.№К - 1763 от 21.02.2020г. в 10:30ч.;
10. „ПГМ - ЕФИКС” ДЗЗД, гр. Бургас, с Вх.№К - 1773 от 21.02.2020г. в 11:31ч.;
11. „ДЗЗД „ГРАНД ПЕШЕВ”, гр. Пловдив, с Вх.№К - 1774 от 21.02.2020г. в 11:37ч.;
12. „ДЗЗД „ГРАНД ПЕШЕВ”, гр. Пловдив, с Вх.№К - 1775 от 21.02.2020г. в 11:38ч.
На заседанието не присъстваха представители на участниците, както и представители на средствата за
масово осведомяване.
Г-жа Тодорова гласно изчете Заповед № ЗК- 329 от 24.02.2020г. за работа на комисията и Списъка на
получените оферти за участие в обществената поръчка. Комисията установи, че за участие са постъпили
оферти, които не съответстват на законовите изискания, относими към всички участници в процедурата,
а именно:
1. „БИЛКОНТРОЛ” ЕООД, гр. Добрич, с Вх.№К - 1655 от 19.02.2020г. в 09:22ч.- за
обособена позиция № 1;
2. „БИЛКОНТРОЛ” ЕООД, гр. Добрич, с Вх.№К – 1655 от 19.02.2020г. в 09:22ч.- за
обособена позиция № 2;
3. ДЗЗД „ГРАНД ПЕШЕВ”, гр. Пловдив, с Вх.№К - 1774 от 21.02.2020г. в 11:37ч.;
4. ДЗЗД „ГРАНД ПЕШЕВ”, гр. Пловдив, с Вх.№К - 1775 от 21.02.2020г. в 11:38ч.
Нормата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП изрично сочи и разписва съдържанието на опаковката по чл. 47, ал.
2 от ППЗОП, когато се подава оферта за повече от една обособена позиция. Горецитираните
разпоредби сочат, че документите свързани с участието в процедурата се представят в запечатана
(ед.ч.) непрозрачна опаковка.
Съгласно документацията за участие в процедурата Раздел I . Указания за подготовка на офертата:
точка 1. Общи указания: „Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има
право да представи само една оферта”.
точка 2. Съдържание на офертата: „Офертата се представя на български език в запечатана,
непрозрачна ОПАКОВКА от участника………. Върху опаковката участникът посочва:

наименованието на участника, включително участниците в обединението,
когато е приложимо;

адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;

наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават
документите.
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В тази връзка, възложителят е направил и писмено разяснение на основание чл.180 от ЗОП за начина на
представяне на офертата за участие по двете обособени позиции на процедурата, публикувано в
профила на купувача.
В случая участниците „БИЛКОНТРОЛ” ЕООД и ДЗЗД „ГРАНД ПЕШЕВ” са подали офертата си,
не с една, а с две опаковки.
Комисията счита, че представянето на две самостоятелни опаковки от един участник е в нарушение на
разпоредбите на чл. 101, ал. 8 от ЗОП и извършеното нарушение не може да се приеме като формално и
несъществено, тъй като в чл. 107, т. 2, буква а) и т. 5 от ЗОП императивно е заложено изискването,
комисията да предложи за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на поръчката и е подал оферта, която не отговаря на
условията за представяне, чиито хипотези в случая са налице.
Предвид гореизложеното и задължението на комисията да спазва основните принципи на ЗОП при
провеждане на процедурите, комисията предлага на основание чл. 107, т. 2, буква а) и т. 5 от ЗОП във
връзка с чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, участниците „БИЛКОНТРОЛ” ЕООД„ и ДЗЗД „ГРАНД ПЕШЕВ” да се
отстранят от понататъшно участие в процедурата, т. к са представили оферта във вид, който не
съответства на нормативните условия за представяне и предварително обявените условия на поръчката,
относими към всички участници в процедурата.
5. ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕМА – ПРОЕКТ ОВКХТГ И ЕЕ”, гр. Варна, с Вх.№К - 1758 от
21.02.2020г. в 10:10ч..
Запечатаната непрозрачна опаковка, с която се представят документите свързани с участието в
процедурата на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕМА – ПРОЕКТ ОВКХТГ И ЕЕ”, постъпила за участие по
обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на процедурата, не се съдържа задължителен реквизит
съгласно чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, а именно участниците в обединението. Предвид обстоятелството,
че върху запечатаната непрозрачна опаковка е посочено, че участникът е Обединение, както е в случая,
то съгласно императивната разпоредба на чл. 47, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, задължително следва да се
посочат и участниците в обединението. Поставеното нормативно изискване има за цел след получаване
на списъка с участниците (арг. чл. 51, ал. 8 от ППЗОП), членовете на комисията по чл. 103 от ЗОП, да
могат обективно и съзнателно да декларират липсата на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Предвид
липсата на задължителния реквизит от опаковката на участника, членовете на комисията обективно
нямат възможност да декларират липсата на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Предвид изложеното и факта, че поставеното изискване за посочване на членовете на обединениеучастник върху опаковката е поставено и с утвърдената от възложителя документация за участие в
процедурата (Раздел I . Указания за подготовка на офертата), комисията единодушно счита, че на
основание чл. 107, т. 2, буква а) и т. 5 от ЗОП, участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ДЕМА – ПРОЕКТ ОВКХТГ
И ЕЕ” следва да се отстрани от процедурата.
Комисията установи, че всички останали оферти са представени в съответствие с разпоредбата на чл.
47, ал. 2 от ППЗОП и подписаха Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Съгласно Раздел VI.3) на Обявлението за поръчката, възложителят допуска оценката на ценовите
предложения на участниците, да се извърши преди провеждане на предварителния подбор (чл. 104, ал. 2
и 3 от ЗОП и 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 ценовите предложения.
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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 оповестяване на тяхното
съдържание, включително предложенията на участниците по съответния показател за оценка на
офертите.
I.
Оферта с Вх.№К - 1476 от 13.02.2020г. от ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ” за участие
по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на процедурата. Участници в Обединението са:
«ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ» ООД и „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД.
Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от
ППЗОП, опис на представените документи за всяка от обособените позиции, както и ценовите
предложения:
За обособена позиция № 1: ценово предложение в размер на 6 777,00 лв. (шест хиляди седемстотин
седемдесет и седем лева) без ДДС;
За обособена позиция № 2: ценово предложение в размер на 4 777,00 лв. (четири хиляди седемстотин
седемдесет и седем лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
II. Оферта с Вх.№К - 1616 от 18.02.2020г. от „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” ООД за участие по обособена
позиция № 1 и обособена позиция № 2 на процедурата.
Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от
ППЗОП, опис на представените документи за всяка от обособените позиции, както и ценовите
предложения:
За обособена позиция № 1: ценово предложение в размер на 7 448,00 лв. (седем хиляди четиристотин
четиридесет и осем) без ДДС;
За обособена позиция № 2: ценово предложение в размер на 5 580,00 лв. (четири пет хиляди петстотин
и осемдесет лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
III. Оферта с Вх.№К – 1719 от 20.02.2020г. от „ДОМРЕМОНТСТРОЙ - 99” ЕООД за участие по
обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на процедурата.
Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от
ППЗОП, опис на представените документи за всяка от обособените позиции, както и ценовите
предложения:
За обособена позиция № 1: ценово предложение в размер на 15 802,00 лв. (петнадесет хиляди
осемстотин и два лева) без ДДС;
За обособена позиция № 2: ценово предложение в размер на 8 173,00 лв. (осем хиляди сто седемдесет и
три лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
IV. Оферта с Вх.№К – 1754 от 21.02.2020г. от „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД за участие по обособена
позиция № 1 и обособена позиция № 2 на процедурата.
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Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от
ППЗОП, опис на представените документи за всяка от обособените позиции, както и ценовите
предложения:
За обособена позиция № 1: ценово предложение в размер на 13 392,00 лв. (тринадесет хиляди триста
деветдесет и два лева) без ДДС;
За обособена позиция № 2: ценово предложение в размер на 6 718,00 лв. (шест хиляди седемстотин и
осемнадесет лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
V. Оферта с Вх.№К - 1759 от 21.02.2020г. от „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД за участие по обособена
позиция № 1 и обособена позиция № 2 на процедурата.
Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от
ППЗОП, опис на представените документи за всяка от обособените позиции, както и ценовите
предложения:
За обособена позиция № 1: ценово предложение в размер на 16 390,00 лв. (шестнадесет хиляди триста и
деветдесет лева) без ДДС;
За обособена позиция № 2: ценово предложение в размер на 8 490,00 лв. (осем хиляди четиристотин и
деветдесет лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
VI. Оферта с с Вх.№К - 1763 от 21.02.2020г. от „СС - КОНСУЛТ” ЕООД за участие по обособена
позиция № 1 и обособена позиция № 2 на процедурата.
Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от
ППЗОП, опис на представените документи за всяка от обособените позиции, както и ценовите
предложения:
За обособена позиция № 1: ценово предложение в размер на 11 500,00 лв. (единадесет хиляди и
петстотин лева) без ДДС;
За обособена позиция № 2: ценово предложение в размер на 7 400,00 лв. (седеем хиляди и
четиристотин лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
IV.
VII. Оферта с Вх.№К - 1773 от 21.02.2020г. от „ПГМ - ЕФИКС” ДЗЗД за участие по
обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 на процедурата. Участници в Обединението са: «ПГМ
28 КОНСУЛТ» ООД и „ЕФИКС” ООД.
Комисията отвори опаковката и оповести съдържащите се документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от
ППЗОП, опис на представените документи за всяка от обособените позиции, както и ценовите
предложения:
За обособена позиция № 1: ценово предложение в размер на 15 930,00 лв. (петнадесет хиляди
деветстотин и тридесет лева) без ДДС;
За обособена позиция № 2: ценово предложение в размер на 7 995,00 лв. (седем хиляди деветстотин
деветдесет и пет лева) без ДДС.
Членовете на комисията подписаха Техническите и Ценови предложения за изпълнение на участника.
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След извършване на действията по чл. 61, т. 1 и 2 от ППЗОП, приключи публичната част от заседанието
на комисията.
Комисията продължи работата си по разглеждане на представените оферти за съответствие с
предварително обявените условия по реда на чл. 61, т. 3 и т. 4 от ППЗОП в закрито заседание.
ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ”
Техническите предложения на участника за изпълнение на обособена позиция № 1 и обособена позиция
№ 2 на процедурата са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, изготвени по
образец № 3 и съдържащи Образец № 4 от документацията за участие.
Ценовите предложения на участника за изпълнение на обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2
отговарят на предварително заложените изисквания на възложителя. Не са открити аритметични
несъответствия. Предложените цени за изпълнение са в рамките на максимално допустимия финансов
ресурс, определен от Възложителя.
„ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” ООД
Техническите предложения на участника за изпълнение на обособена позиция № 1 и обособена позиция
№ 2 на процедурата са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, изготвени по
образец № 3 и съдържащи Образец № 4 от документацията за участие.
Комисията установяви разминаване в изписването на цените цифром и словом на дейностите в обектите
за обособена позиция № 1 или както следва:
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 4:
1. За 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 – 700 лева
(словом: осемстотин лева) без ДДС.
2. За упражняване на строителен надзор по време на целия строителен процес за въвеждане на мерки
за енергийна ефективност и изготвяне на актуализирани технически паспорти – 2 200 лева (словом: две
хиляди и сто лева) без ДДС.
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" № 6:
1. За 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 – 600 лева
(словом: шестстотин лева) без ДДС.
2. За упражняване на строителен надзор по време на целия строителен процес за въвеждане на мерки
за енергийна ефективност и изготвяне на актуализирани технически паспорти – 1 600 лева (словом:
хиляда и шестстотин лева) без ДДС.
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Добрич" № 35:
1. За 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 – 600 лева
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(словом: шестстотин лева) без ДДС.
2. За упражняване на строителен надзор по време на целия строителен процес за въвеждане на мерки за
енергийна ефективност и изготвяне на актуализирани технически паспорти – 1 749 лева (словом: хиляда
седемстотин четиридесет и девет лева) без ДДС.
Съгласно документацията за участие в процедурата и утвърдените с нея образци «Предложената цена за
изпълнение на поръчката - обособената позиция от процедурата, се формира на база сбора от
предложените цени без ДДС за всяка от дейностите в обектите, включени в съответната позиция и
включва всички присъщи разходи необходими за изпълнението й», а «При несъответствие на посочените
числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо е предложението, посочено с думи».
Комисията установи, че при сбора на предложените цени за всяка от дейностите в обектите, включени в
съответната позиция изписани с думи се формира цена (число) в съответствие с предложената от
участника в точка I на образец № 4 за обособена позиция № 1, поради което счита допуснатата
аритметична неточност в изписването на числата цифрово за несъществено, а ценовото предложение за
отговарящо на предварително заложените изисквания на възложителя (на текста садържащ се в образец
№ 4 «При несъответствие на посочените числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо е
предложението, посочено с думи»).
Ценовите предложения на участника за изпълнение на обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2
отговарят на предварително заложените изисквания на възложителя. Не са открити аритметични
несъответствия. Предложените цени за изпълнение са в рамките на максимално допустимия финансов
ресурс, определен от Възложителя.
„ДОМРЕМОНТСТРОЙ - 99” ЕООД
Комисията установяви, че Декларация по Образец № 4, част от Техническото предложение на участника
за изпълнение на обособена позиция № 1 е без положен подпис от лицето представляващо дружеството,
т. е. не се съдържа правно обвързващ подпис относно декларираните обстоятелства. В резултат на това,
комисията приема, че представената оферта не отговаря на законовите изисквания и на предварително
обявените изисквания на възложителя.
Техническото предложение на участника за изпълнение на обособена позиция № 2 е в съответствие с
предварително обявените условия на Възложителя.
Комисията установи аритметично несъответствие в Ценовото предложение за изпълнение на обособена
позиция № 1. В точка I на съответния образец, участникът посочва цена за изпълнение в размер на
15 802 лева (словом: петнадесет хиляди осемстотин и два лева), формирана по обекти както следва:
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 4:
1. За 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 – 1 778 лева
(словом: хиляда седемстотин седемдесет и осем лева) без ДДС.
2. За упражняване на строителен надзор по време на целия строителен процес за въвеждане на мерки
за енергийна ефективност и изготвяне на актуализирани технически паспорти – 4 535 лева (словом:
четири хиляди петстотин тридесет и пет лева) без ДДС.
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" № 6:
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1. За 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 – 1 272 лева
(словом: хиляда двеста седемдесет и два лева) без ДДС.
2. За упражняване на строителен надзор по време на целия строителен процес за въвеждане на мерки
за енергийна ефективност и изготвяне на актуализирани технически паспорти – 3 245 лева (словом: три
хиляди двеста четиридесет и пет лева) без ДДС.
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Добрич" № 35:
1. За 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 – 1 543 лева
(словом: хиляда петстотин четиридесет и три лева) без ДДС.
2. За упражняване на строителен надзор по време на целия строителен процес за въвеждане на мерки за
енергийна ефективност и изготвяне на актуализирани технически паспорти – 3 935 лева (словом: три
хиляди деветстотин тридесет и пет лева) без ДДС.
Комисията извърши аритметични действия относно формиране на цената и констатира, че сбора на
сумите от предложените цени без ДДС за всяка от дейностите в обектите е 16 308,00 лева (шестнадесет
хиляди триста и осем лева), а не 15 802 лева (словом: петнадесет хиляди осемстотин и два лева) както е
посочил участника.
Съгласно документацията за участие в процедурата и утвърдените с нея образци «Предложената цена
за изпълнение на поръчката - обособената позиция от процедурата, се формира на база сбора от
предложените цени без ДДС за всяка от дейностите в обектите, включени в съответната позиция и
включва всички присъщи разходи необходими за изпълнението й».
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, в случая 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 отделните дейности чрез промяна стойността на цената им или крайното
ценово предложение, чрез промяна на общата стойност за изпълнение, т.к посочените цени по дейности
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, изр. последно от ЗОП.
Комисията единодушно предлага на възложителя на основание чл. 107, т. 2, буква а) от ЗОП да се
отстрани от участие в процедурата участника „ДОМРЕМОНТСТРОЙ - 99” ЕООД в частта за обособена
позиция № 1 на процедурата, т. к е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на поръчката.
Ценовото предложение на участника „ДОМРЕМОНТСТРОЙ - 99” ЕООД за изпълнение на обособена
позиция № 2 отговаря на предварително заложените изисквания на възложителя. Не са открити
аритметични несъответствия. Предложената цена за изпълнение е в рамките на максимално допустимия
финансов ресурс, определен от Възложителя.
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„ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД
Техническите предложения на участника за изпълнение на обособена позиция № 1 и обособена позиция
№ 2 на процедурата са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя; изготвени са
по образец № 3 и съдържат Образец № 4 от документацията за участие.
Ценовите предложения на участника за изпълнение на обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2
отговарят на предварително заложените изисквания на възложителя. Не са открити аритметични
несъответствия. Предложените цени за изпълнение са в рамките на максимално допустимия финансов
ресурс, определен от Възложителя.
„РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД
Техническите предложения на участника за изпълнение на обособена позиция № 1 и обособена позиция
№ 2 на процедурата са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя; изготвени са
по образец № 3 и съдържат Образец № 4 от документацията за участие.
Ценовите предложения на участника за изпълнение на обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2
отговарят на предварително заложените изисквания на възложителя. Не са открити аритметични
несъответствия. Предложените цени за изпълнение са в рамките на максимално допустимия финансов
ресурс, определен от Възложителя.
„СС - КОНСУЛТ” ЕООД
Техническите предложения на участника за изпълнение на обособена позиция № 1 и обособена позиция
№ 2 на процедурата са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя; изготвени са
по образец № 3 и съдържат Образец № 4 от документацията за участие.
Ценовите предложения на участника за изпълнение на обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2
отговарят на предварително заложените изисквания на възложителя. Не са открити аритметични
несъответствия. Предложените цени за изпълнение са в рамките на максимално допустимия финансов
ресурс, определен от Възложителя.
„ПГМ - ЕФИКС” ДЗЗД
Техническите предложения на участника за изпълнение на обособена позиция № 1 и обособена позиция
№ 2 на процедурата са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя; изготвени са
по образец № 3 и съдържат Образец № 4 от документацията за участие.
Ценовите предложения на участника за изпълнение на обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2
отговарят на предварително заложените изисквания на възложителя. Не са открити аритметични
несъответствия. Предложените цени за изпълнение са в рамките на максимално допустимия финансов
ресурс, определен от Възложителя.
При разглеждане на ценовите предложения на участниците, комисията констатира за обособена позиция
№ 1 и обособена позиция № 2 наличие на ценови предложения с повече от 20 на сто по – благоприятни
от средната стойност на предложенията на останалите участници на участниците ОБЕДИНЕНИЕ
„ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ” и „ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” ООД.
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На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията изисква от участниците подробни писмени обосновки за
начина на образуване на ценовите предложения за изпълнение на поръчката - обособените позиции.
Писмените обосновки следва да се представят в 5 – дневен срок от получаване на искане от страна на
комисията.
С това комисията приключи своята работа на този етап.
Протоколът е съставен на 10.03.2020г.

Председател:

______П__________ инж. Весела Тодорова

Членове:
1. _______П__________ Николай Николов
2. _______П__________ Татяна Стоянова

Данните са заличени данни на осн. чл.4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679
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