П Р О Т О К О Л

№1

ОТНОСНО: Дейността на комисия назначена със Заповед № РД-05-95/11.05.2015г. на
Кмета на Община Костинброд за разглеждане, оценка и класиране на оферти в
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„Изготвяне на технически (работен) проект за реконструкция, преустройство,
надстрояване и разширяване на строеж в УПИ I 2757, 3819 от кв. 100 по плана на
община Костинброд", публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП,
раздел „Публични покани" с ID № 9041118/23.04.2015г.
Днес, 11.05.2015г. комисия, назначена със Заповед № РД-05-95/11.05.2015г. на
Кмета на Община Костинброд, в състав:
Председател: Ангел Милчев - юрисконсулт, правоспособен юрист;
Членове:
1. Пламен Боев - главен инженер на община Костинброд, притежаващ
професионална компетентност, свързана с предмета на обществената
поръчка, съгласно длъжностна характеристика;
2. Габриела Георгиева - началник отдел „УТ" и „ОС", притежаваща
професионална компетентност, свързана с предмета на обществената
поръчка, съгласно длъжностна характеристика,
се събра на заседанието по откриване на процедурата по реда и условията на
чл. 101а от ЗОП в 09.00 часа в стая 1, ет.1 в сградата на Община Костинброд на адрес
ул.„Охрид", №1 за публично отваряне на постъпилите оферти, тяхното разглеждане,
оценка и класиране в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична
покана с горепосочения предмет.
Председателят на комисията откри заседанието, констатира присъствие на
представител на фирма „ДЕМЕТРА ПРОЕКТ" ООД - г-жа Емилия Делчева,
упълномощен чрез пълномощно от дата 24.08.201 Ог.(безсрочно). Упълномощеният
представител се записа в предоставеният му Присъствения лист, след което
председателя на комисията провери присъствието на членовете и се убеди, че са
налице всички условия за протичане на заседанието, като запозна състава на
участващите в комисията със Заповед № РД-05-95/11.05.2015г. на Кмета на Община
Костинброд.
Членовете на комисията попълниха декларация по чл. 35 от ЗОП за липса на
материален интерес и други обстоятелства, които биха възпрепятствали участието им в
провеждането на процедурата.
След получаване на справка от Входящия регистър и справка „Пълен филтър"
от деловодната система на община Костинброд се установи, че в указания срок от
Възложителя до 17.00 часа на 08.05.2015г. са подадени 4 /четири/ оферти за участие в
горепосочената обществена поръчка, по реда на тяхното постъпване, както следва:
1. Оферта
с вх. №08-00-59/1/29.04.2015г. от „ПЕЦИНСКИ" ЕООД,
ЕИК: 148022609, представлявано от Иван Пецински, като неин управител
с адрес: гр. Варна, ул. „Уйлям Гладстон", бл. 6, вх. В, ап. 74, тел.:
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052/309 614, GSM:0887 31 65 87, е- mail: i_petcinski@abv.bg, подадена,
чрез куриер „ЕКОНТ ЕКСПРЕС" в 11.16 часа на 29.04.2015г.
2. Оферта с вх. № 08-00-59/2/05.05.2015г. от „ЕВРО-ОФИС" ООД,
ЕИК: 121254889,
представлявано от Климент Мечкуев, като неин
управител с адрес: гр. София, п.к. 1618, ул. „Преки път", №13, GSM:
0889626952, е- mail: info@mechkuevi.com подадена в 16.28 часа на
05.05.2015г.
3. Оферта с вх. № 08-00-59/3/08.05.2015г. от „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД,
ЕИК: 131164657, представлявано от инлс. Кънчо Паскалев, като неин
управител с адрес: гр. София, кв. „Банишора", ул. „Лютиброд" №3, ет. 1,
тел.:02/981-36-55, GSM: 0888/45-41-40, факс: 02/987-49-94, е- mail:
multiplex@abv.bg, подадена, чрез куриер „SPEEDY" в 14.07 часа, на
08.05.2015г.
4. Оферта с вх. № 08-00-59/4/08.05.2015г. от „ДЕМЕТРА ПРОЕКТ"
ООД, ЕИК:175367997, представлявано от Димитър Делчев, като неин
управител с адрес: гр. София, п.к. 1111, ул. „Гео Милев", №20А, GSM:
0886/047 429, факс:02/870 4998, е- mail: demetra_projekt@abv.bg
подадена в 14.51 часа на 08.05.2015г.

Комисията констатира, че офертите са подадени съобразно изискванията на чл. 57 от
ЗОП и чл. 101 в, ал. 2 от ЗОП - представени в запечатани, непрозрачни пликове с
ненарушена цялост. Върху пликовете участниците са посочили необходимата
информация - адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и
наименованието на обществената поръчка, за която се подава офертата.
Членовете на комисията положиха подпис върху наличните запечатани пликове,
след което председателя пристъпи към отваряне на пликовете на четирите оферти по
реда на тяхното постъпване, за да констатира приложените от участниците документи.
За Оферта с вх. №08-00-59/1/29.04.2015г. от „ПЕЦИНСКИ" ЕООД,
комисията при отварянето на плика установи, че офертата на участника е
представена в PVC папка. Председателя на комисията обяви ценовото
предложение, съгласно чл. 101 г от ЗОП и помоли представителя на другата фирма
г-жа Емилия Делчева да подпише, заедно с членовете на комисията всеки един
лист от техническото и ценовото предложение. След това членовете на комисията
разгледаха документите, след което папката беше върната обратно в общия плик.
За Оферта с вх. № 08-00-59/2/05.05.2015г. от „ЕВРО-ОФИС" ООД,
комисията при отварянето на плика установи, че офертата на участника е
представена в PVC папка. Председателя на комисията обяви ценовото
предложение, съгласно чл. 101г от ЗОП и помоли представителя на другата фирма
г-жа Емилия Делчева да подпише, заедно с членовете на комисията всеки един
лист от техническото и ценовото предложение. След това членовете на комисията
подписаха „Списъка на документи, съдържащи се в офертата", предоставен от
участника, разгледаха документите, след което папката беше върната обратно в
общия плик.
За Оферта с № 08-00-59/3/08.05.2015г. от „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД,
комисията при отварянето на плика установи, че офертата на участника е
представена в PVC папка. Председателя на комисията обяви ценовото
предложение, съгласно чл. 101 г от ЗОП и помоли представителя на другата фирма
г-жа Емилия Делчева да подпише, заедно с членовете на комисията всеки един
лист от техническото и ценовото предложение. След това членовете на комисията
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подписаха „Списъка на документи, съдържащи се в офертата", предоставен от
участника, разгледаха документите, след което папката беше върната обратно в
общия плик.
За Оферта с № 08-00-59/3/08.05.2015г. от „ДЕМЕТРА ПРОЕКТ" ООД,
комисията при отварянето на плика установи, че офертата на участника е
представена в PVC папка. Председателя на комисията обяви ценовото
предложение, съгласно чл. 101 г от ЗОП и помоли представителя на другата фирма
г-жа Емилия Делчева да подпише, заедно с членовете на комисията всеки един
лист от техническото и ценовото предложение. След това членовете на комисията
подписаха „Списъка на документи, съдържащи се в офертата", предоставен от
участника, разгледаха документите, след което папката беше върната обратно в
общия плик.
Комисията продължи своята работа в закрито заседание със задача да
разгледа документите и информацията, които се съдържат в офертите на
участниците по реда на тяхното постъпване и да установи дали съответстват с
изискванията на Възложителя, заложени в Указание за участие в настоящата
обществена поръчка, Техническата спецификация и проектодоговора, изготвени от
Възложителя.
1. Комисията констатира наличието на следните документи в оферта с вх.
№08-00-59/1/29.04.2015г. предоставена от „ПЕЦИНСКИ" ЕООД:
1. Представяне на участник - (Образец №1)- подписан и подпечатан от
управителя на фирмата.
2. Техническо предложение- (Образец №2)- подписан и подпечатан от
управителя на фирмата.
3. Ценово предложение - (Образец №3)- подписан и подпечатан от
управителя на фирмата.
4. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 4) - подписан и подпечатан
от управителя на фирмата.
5. Декларация за липсата на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от
ЗОП, както и за липсата на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
(Образец № 5) - подписан и подпечатан от управителя на фирмата.
6. Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за ключови
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата
обществена поръчка (Образец №7) - подписан и подпечатан от управителя
на фирмата.
7. Декларация за ангажираност (образец №8) на арх. Деница Пеневаподписана от експерта.
8. Декларация за ангажираност (образец №8) на инж. Мими Славоваподписана от експерта.
9. Декларация за ангажираност (образец №8) на инж. Анета Георгиева подписана от експерта.
10. Декларация за ангажираност (образец №8) на Мирослав Атанасовподписана от експерта.
11. Декларация за ангажираност (образец №8) на инж. Величка Няголоваподписана от експерта.
12. Декларация за ангажираност (образец №8) на инж. Иван Пецинскиподписана от експерта (подадена преди отварянето на офертите на дата
07.05.2015г., съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №9)- подписан и
подпечатан от управителя на фирмата.
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14. Декларация за запознаване с условията на обекта на поръчката и
извършен оглед и посещение на място (Образец №12) - подписан и
подпечатан от управителя на фирмата.
15. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№03821 на арх. Деница Пенева- подписан и подпечатан от управителя на
фирмата.
16. Копие от Застрахователна полица №13180140300000097 на „Алианц
България" ЗАД на арх. Деница Пенева - подписан и подпечатан от
управителя на фирмата.
17. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№05078 на инж. Иван Пецински.
18. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност за
пожарна безопастност с №05078 на инж. Иван Пецински.
19. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност
№05464 на инж. Анета Георгиева.
20. Копие от Застрахователна полица №0748-900-2014-00040 на ОЗК
„Застраховане" на Анета Георгиева за дейност „проектант" - подписан и
подпечатан от управителя на фирмата.
21. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№05329 на инж. Мирослав Атанасов.
22. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№05030 на инж. Величка Няголова.
23. Копие от Застрахователна полица №141301317363480 на „Армеец" ЗАД
на фирма „ПРОЕКТОВКХТГ И EE" ЕООД с управител инж. Величка
Няголова за дейност „консултант"- подписан и подпечатан от управителя на
фирмата.
24. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№07372 на инж. Николай Маринов.
25. Копие от Застрахователна полица №1413013170000442052 на „Армеец"
ЗАД на инж. Николай Маринов за дейност „проектант" - подписан и
подпечатан от управителя на фирмата.
26. Копие от Застрахователна полица №1513013170000427293 на „Армеец"
ЗАД на инж. Иван Пецински за дейност „проектант" - подписан и
подпечатан от управителя на фирмата.
27. Копие от Застрахователна полица №1413013170000469247 на „Армеец"
ЗАД на инж. Мирослав Атанасов за дейност „проектант" - подписан и
подпечатан от управителя на фирмата.
2. Комисията констатира наличието на следните документи в оферта с вх.
№ 08-00-59/2/05.05.2015г. от „ЕВРО-ОФИС" ООД:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата- подписан и подпечатан
от управителя на фирмата.
2. Представяне на участник - (Образец №1)- подписан и подпечатан от
управителя на фирмата.
3. Техническо предложение- (Образец №2)- подписан и подпечатан от
управителя на фирмата.
4. Ценово предложение - (Образец №3)- подписан и подпечатан от
управителя на фирмата.
5. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 4) - подписан и подпечатан
от управителя на фирмата.
6. Декларация за липсата на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от
ЗОП, както и за липсата на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
(Образец № 5) - подписан и подпечатан от управителя на фирмата.
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7. Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за ключови
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата
обществена поръчка (Образец №7) - подписан и подпечатан от управителя
на фирмата.
8. Декларация за ангажираност (образец №8) на арх. Милен Мечкуевподписана от експерта, както и подписан и подпечатан от управителя на
фирмата.
9. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№04706 на арх. Милен Мечкуев- подписан и подпечатан от управителя на
фирмата.
10. Копие от Застрахователна полица №212214229000098/02.12.2014г. на
„ДЗИ" ЗАД на арх. Милен Мечкуев за дейност „проектант" и
„Професионална отговорност на участниците в проектирането
и
строителството" - подписан и подпечатан от управителя на фирмата.
11. Декларация за ангажираност (образец №8) на арх. Климент Мечкуевподписана от експерта, както и подписан и подпечатан от управителя на
фирмата.
12. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№02744 на арх. Климент Мечкуев- подписан и подпечатан от управителя на
фирмата.
13. Копие от Застрахователна полица №212214229000097/02.12.2014г. на
„ДЗИ" ЗАД на арх. Климент Мечкуев за дейност „проектант" и
„Професионална отговорност на участниците в проектирането
и
строителството" - подписан и подпечатан от управителя на фирмата.
14. Декларация за ангажираност (образец №8) на арх. Корнелия Мечкуеваподписана от експерта.
15. Декларация за ангажираност (образец №8) на арх. Олга Мечкуева подписана от експерта.
16. Декларация за ангажираност (образец №8) на инж. Николай Дерелиев подписана от експерта.
17. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№01091 на инж. Николай Дерелиев - подписан и подпечатан от управителя
на фирмата.
18. Копие от Застрахователна полица Сертификат №00212/30.04.2015г. на
„АСЕТ ИНШУРЪНС" ЗАД на инж. Николай Дерелиев и „Професионална
отговорност на участниците в проектирането и строителството" - подписан
и подпечатан от управителя на фирмата.
19. Декларация за ангажираност (образец №8) на инж. Наталия Вълкова подписана от експерта.
20. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№00942 на инж. Наталия Вълкова по част конструктивна - подписан и
подпечатан от управителя на фирмата.
21. Копие от Застрахователна полица Сертификат №00211/30.04.2015г. на
„АСЕТ ИНШУРЪНС" ЗАД на инж. Наталия Вълкова и „Професионална
отговорност на участниците в проектирането и строителството" - подписан
и подпечатан от управителя на фирмата.
22. Декларация за ангажираност (образец №8) на инж. Владимир Карапетров
- подписана от експерта.
23. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№09959 на инж. Владимир Карапетров - подписан и подпечатан от
управителя на фирмата.
24. Копие от Застрахователна полица №149021317С009503/28.11.2014г. на
ЗАД „АРМЕЕЦ" на инж. Владимир Карапетров и „Професионална
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отговорност на участниците в проектирането и строителството" - подписан
и подпечатан от управителя на фирмата.
25. Декларация за ангажираност (образец №8) на инж. Цанка Гечева подписана от експерта.
26. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№01875 на инж. Цанка Гечева - подписан и подпечатан от управителя на
фирмата.
27. Копие от Застрахователна полица Сертификат №00195/28.04.2015г. на
„АСЕТ ИНШУРЪНС" ЗАД на инж. Цанка Гечева и „Професионална
отговорност на участниците в проектирането и строителството" - подписан
и подпечатан от управителя на фирмата.
28. Декларация за ангажираност (образец №8) на инж. Тодор Николов подписана от експерта.
29. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№00517 на инж. Тодор Николов - подписан и подпечатан от управителя на
фирмата.
30. Копие от Застрахователна полица №13180143070000083 на ЗАД „Алианц
България" за „Професионална отговорност на участниците в проектирането
и строителството" на инж. Тодор Николов - подписан и подпечатан от
управителя на фирмата.
31. Декларация за ангажираност (образец № 8) на инж. Борис Николов подписана от експерта.
32. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№08982 на инж. Борис Николов - подписан и подпечатан от управителя на
фирмата.
33. Декларация за ангажираност (образец № 8) на инж. Росен Кръстев подписана от експерта.
34. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№08982 на инж. Росен Кръстев част „Геодезия" - подписан и подпечатан от
управителя на фирмата.
35. Копие от Застрахователна полица №159021317С009773 на ЗАД
„АРМЕЕЦ" за „Професионална отговорност на участниците в проектирането
и строителството" на инж. Росен Кръстев - подписан и подпечатан от
управителя на фирмата.
36. Декларация за ангажираност (образец № 8) на Стела Чамова - подписана
от експерта.
37. Копие от Удостоверение за вписване в Публичния регистър на лицата
извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност с
№00272/24.03.2011г. на Стела Чамова.
38. Копие от Застрахователна полица №13150153000000015 на ЗАД „Алианц
България" за „Професионална отговорност на участниците в проектирането
и строителството" на Стела Чамова - подписан и подпечатан от управителя
на фирмата.
39. Декларация за запознаване с условията на обекта на поръчката и
извършен оглед и посещение на място (Образец №12) - подписан и
подпечатан от управителя на фирмата.
40. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №9)- подписан и
подпечатан от управителя на фирмата.
3. Комисията констатира наличието на следните документи в оферта с вх.
№08-00-59/3/08.05.2015г. предоставена от „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД:
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1. Списък на документите, съдържащи се в офертата- подписан и подпечатан
от управителя на фирмата.
2. Представяне на участник - (Образец №1)- подписан и подпечатан от
управителя на фирмата.
3. Техническо предложение- (Образец №2)- подписан и подпечатан от
управителя на фирмата.
4. Ценово предложение - (Образец №3)- подписан и подпечатан от
управителя на фирмата.
4. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 4) - подписан и подпечатан
от управителя на фирмата.
5. Декларация за липсата на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от
ЗОП, както и за липсата на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
(Образец № 5) - подписан и подпечатан от управителя на фирмата.
6. Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за ключови
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата
обществена поръчка (Образец №7) - подписан и подпечатан от управителя
на фирмата.
7. Декларация за ангажираност (образец №8) на арх. Тодорка Вълеваподписана от експерта.
8. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№00966 на арх. Тодорка Вълева - подписан и подпечатан от управителя на
фирмата.
9. Декларация за ангажираност (образец №8) на инж. Кънчо Паскалевподписана от експерта.
10. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№01993 на инж. Кънчо Паскалев - подписан и подпечатан от управителя на
фирмата.
11. Декларация за ангажираност (образец №8) на инж. Иван Кръстевподписана от експерта.
12. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№00430 на инж. Иван Кръстев - подписан и подпечатан от управителя на
фирмата.
13. Декларация за ангажираност (образец №8) на инж. Люба Шайлековаподписана от експерта.
14. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№01244 на инж. Люба Шайлекова - подписан и подпечатан от управителя на
фирмата.
15. Декларация за ангажираност (образец №8) на инж. Ангел Диковподписана от експерта.
16. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№01527 на инж. Ангел Диков - подписан и подпечатан от управителя на
фирмата.
17. Декларация за ангажираност (образец №8) на инж. Иванка Русеваподписана от експерта.
18. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№01527 на инж. Иванка Русева - подписан и подпечатан от управителя на
фирмата.
19. Декларация за ангажираност (образец №8) на инж. Илонка Петроваподписана от експерта.
20. Копие от Застрахователна полица №212214220000054/03.10.2014г. на
„ДЗИ- Общо застраховане" ЕАД за „Професионална отговорност на
участниците
в
проектирането
и
строителството"
на
фирма
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„ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД - подписан и подпечатан от управителя на
фирмата.
21. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №9)- подписан и
подпечатан от управителя на фирмата.
22. Декларация за запознаване с условията на обекта на поръчката и
извършен оглед и посещение на място (Образец №12)- подписан и
подпечатан от управителя на фирмата.
23. Пълномощно за извършване на оглед - подписан и подпечатан от
управителя на фирмата.
24. Копие от Удостоверение за актуално състояние на фирма
„ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД.
4. Комисията констатира наличието на следните документи в оферта с вх.
№08-00-59/3/08.05.2015г. предоставена от „ДЕМЕТРА ПРОЕКТ" ООД:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата- подписан и подпечатан
от управителя на фирмата.
2. Представяне на участник - (Образец №1)- подписан и подпечатан от
управителя на фирмата.
3. Копие от Удостоверение за актуално състояние на фирма „ДЕМЕТРА
ПРОЕКТ" ООД- подписан и подпечатан от управителя на фирмата.
4. Техническо предложение- (Образец №2)- подписан и подпечатан от
управителя на фирмата.
5. Ценово предложение - (Образец №3)- подписан и подпечатан от
управителя на фирмата.
6. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец № 4) - подписан и подпечатан
от управителя на фирмата.
7. Декларация за липсата на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от
ЗОП, както и за липсата на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
(Образец № 5) - подписан и подпечатан от управителя на фирмата.
8. Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за ключови
експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата
обществена поръчка (Образец №7) - подписан и подпечатан от управителя
на фирмата.
9. Копие от Застрахователна полица №0000476308 на ЗАД „АРМЕЕЦ" за
„Професионална отговорност на участниците в проектирането и
строителството" на фирма „ДЕМЕТРА ПРОЕКТ" ООД - подписан и
подпечатан от управителя на фирмата.
10. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№01158 на арх. Валентина Мермерска-Колева - подписан и подпечатан от
управителя на фирмата.
11. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№06444 на инж. Димитър Делчев - подписан и подпечатан от управителя на
фирмата.
12. Копие от Сертификат с №221/23.01.2014г. на инж. Димитър Делчев подписан и подпечатан от експерта.
13. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№01527 на инж. Ангел Диков - подписан и подпечатан от управителя на
фирмата.
14. Копие от Удостоверение за ограничена проектантска правоспособност
по интердисциплинарна част „пожарна безопастност" №01527 на инж.
Ангел Диков - подписан и подпечатан от управителя на фирмата.
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15. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№00870 на инж. Аксения Мутафчиева-Тотева - подписан и подпечатан от
управителя на фирмата.
16. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№08132 на инж. Лидия Цоневска - подписан и подпечатан от управителя на
фирмата.
17. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№00824 на инж. Христо Божинов - подписан и подпечатан от управителя на
фирмата.
18. Копие от Удостоверение за упражняване на технически контрол по част
„Конструктивна"
с №01216 на инж. Емилия Делчева - подписан и
подпечатан от управителя на фирмата.
19. Декларация за ангажираност (образец №8) на арх. Валентина
Мермерска-Колева - подписана от експерта.
20. Декларация за ангажираност (образец №8) на инж. Димитър Делчев подписана от експерта.
21. Декларация за ангажираност (образец №8) на инж. Ангел Диков подписана от експерта.
22. Декларация за ангажираност (образец №8) на инж. Аксения МутафчиеваТотева - подписана от експерта.
23. Декларация за ангажираност (образец №8) на инж. Лидия ЦоневскаТотева - подписана от експерта.
24. Декларация за ангажираност (образец №8) на инж. Христо БожиновТотева - подписана от експерта.
25. Декларация за ангажираност (образец №8) на инж. Емилия Делчева Тотева - подписана от експерта.
26. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Образец №9)- подписан и
подпечатан от управителя на фирмата.
27. Декларация за запознаване с условията на обекта на поръчката и
извършен оглед и посещение на място (Образец №12)- подписан и
подпечатан от управителя на фирмата.
Комисията констатира, че
необходимите документи в пълнота.

офертите

на

участниците

съдържат

Комисията продължи своята работа с анализ на представените документи за
установяване съответствието на предложенията на участниците с минималните
изисквания за технически възможности, определени от Възложителя.
1. За икономическо и финансово състояние
- Възложителя няма минимални изисквания за финансовото и икономическото
състояние към участниците.
2. За технически възможности • Участника трябва да разполага с квалифициран технически
персонал (експерти), който да отговаря на следните минимални
изисквания:
1. Проектант за част „Архитектура"- пълна проектантска правоспособност,
вписан в КАБ или еквивалент;
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2. Проектант за част „Конструктивна"- пълна проектантска правоспособност,
вписан в КИИП или еквивалент;
3. Проектант за упражняване на технически контрол по част „Конструкгивна"пълна проектантска правоспособност, вписан в КИИП или еквивалент;
4. Проектант за част „ОВК"- пълна проектантска правоспособност, вписан в
КИИП или еквивалент;
5. Проектант за част „Електрически инсталации"правоспособност, вписан в КИИП или еквивалент;

пълна

проектантска

6. Проектант за част „Водоснабдяване и канализация"- пълна проектантска
правоспособност, вписан в КИИП или еквивалент;
7. Проектант за част „Геодезия"- пълна проектантска правоспособност, вписан в
КИИП или еквивалент;
• Участника трябва да представи за всеки един от включените
експерти в екипа - Декларация за ангажираност;
• Участника трябва да разполага със задължителна застраховка
„Професионална отговорност на участниците в проектирането и
строителството", съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;
За участник „ПЕЦИНСКИ" ЕООД - като доказателство за минимални
технически възможности, определени от Възложителя са представени в
съответствие с реквизитите:
I. Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за
ключови експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата
обществена поръчка (Образец №7), от който е видно:
1. арх. Деница Пенева - проектант по част „Архитектура", квалификацияархитект, висше образование- степен „Магистър", Диплома за висше образование с
№012266 от ВСУ „Ч. Храбър"- гр. Варна, от 01.09.20Юг. до момента работи на
длъжност управител/архитект в „ДН Студио" ЕООД, приложена е Декларация за
ангажираност (оригинал), копие от Удостоверение за пълна проектантска
правоспособност с №03821 на арх. Деница Пенева валидно за 2015 г., копие от
Застрахователна полица №13180140300000097 на „Алианц България" ЗАД за
„Професионална
отговорност
на
участниците
в
проектирането
и
строителството", съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на арх. Деница Пенева
валидна до 24.00 часа на 18.10.2015г.;
2. инж. Иван Пецински- проектант по част „Конструктивна",
квалификация-строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
висше образование- степен „Магистър", Диплома за висше образование с
№Г/055995 от ВИСИ-София, от1994г. до момента работи на длъжност
управител/проектант в „ПЕЦИНСКИ" ЕООД, приложена е Декларация за
ангажираност (оригинал), копие от Удостоверение за пълна проектантска
правоспособност с №05078 на инж. Иван Пецински валидно за 2015 г., копие
от Застрахователна полица №1513013170000427293 на „Армеец" ЗАД за
„Професионална
отговорност
на
участниците
в
проектирането
и
строителството", съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на инж. Иван Пецински,
валидна до 24.00 часа на 28.04.2016г.
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3. инж. Мими Славова- проектант за упражняване на технически контрол
по част „Конструктивна", квалификация-строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, висше образование- степен „Магистър" Диплома за
висше образование с №С>Я/009841 от ВИСИ-София, от м. 01.2009г. до м. 11.201 Зг.
работи на длъжност управител/проектант в „МИНИ КОНСУЛТ ПРОЕКТ-МИМИ
СЛАВОВА", приложена е Декларация за ангажираност (оригинал), няма
налични - копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност и
копие от Застрахователна
полица „Професионална
отговорност
на
участниците в проектирането и строителството", съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ - валидни.
4. инж. Анета Георгиева- проектант по част „ВИК"- квалификациястроителен инженер по водоснабдяване и канализация, висше образование- степен
„Магистър", Диплома за висше образование с №А92/000258 от ВИСИ-София, от
17.12.1999г. до настоящия момент работи, като проектант- ВИК на свободна
практика, приложена е Декларация за ангажираност (оригинал), копие от
Удостоверение за пълна проектантска правоспособност №05464 на инж. Анета
Георгиева, валидно за 2015 г., копие от Застрахователна полица №0748-9002014-00040 на ОЗК „Застраховане" за „Професионална отговорност на
участниците в проектирането и строителството", съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ на Анета Георгиева, валидна до 24.00 часа на 31.10.2015г.
5. инж. Мирослав Атанасов — проектант част „Електрически
инсталации" копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№05329 на инж. Мирослав Атанасов, квалификация-електроинженер, висше
образование- степен „Магистър", Диплома за висше образование с №24193/200 от
ТУ- гр. Варна, от 04.07.2008г. до настоящия момент работи, като проектант и
управител във фирма „АМГ ПРОЕКТ" ЕООД, приложена е Декларация за
ангажираност (оригинал), копие от Удостоверение за пълна проектантска
правоспособност с №05329 на инж. Мирослав Атанасов валидно за 2015 г.,
копие от Застрахователна полица №1413013170000469247 на „Армеец" ЗАД за
„Професионална
отговорност
на участниците
в
проектирането
и
строителството", съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на инж. Мирослав Атанасов,
валидна до 24.00 часа на 20.11.2015г.
6. инж. Величка Няголова - проектант по част „ОВК"и проектант по
част „Енергийна ефективност", квалификация-машинен инженер и проектиране,
изработване и монтаж на газови съоръжения и инсталации, висше образованиестепен „Магистър", специалност- промишлена топлотехника, Диплома за висше
образование с №Я/804825 от КВИМУ-гр. Калининград, Русия, от 2014г. до
настоящия момент работи, като управител/ проектант във фирма „ОВКХТГ и
ЕЕ"ЕООД, приложена е Декларация за ангажираност (оригинал), копие от
Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с №05030 на инж.
Величка Няголова, валидно за 2015 г., копие от Застрахователна полица
№141301317363480 на „Армеец" ЗАД за „Професионална отговорност на
участниците в проектирането и строителството", съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ на инж. Величка Няголова валидна до 24.00 часа на 16.12.2015г.
7. инж. Николай Маринов - проектант по част „Геодезия",
квалификация-минен
инженер- маркшайдер,
висше
образованиестепен
„Магистър", завършен Висш минно-геоложки университет, от 01.10.2000г. до
настоящия момент работи на длъжност управител/проектант-геодезист във фирма
„АКВАГОН" ООД, приложена е Декларация за ангажираност (оригинал),
копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с №07372 на
инж. Николай Маринов, валидно за 2015 г., копие от Застрахователна полица
№1413013170000442052 на „Армеец" ЗАД за „Професионална отговорност на
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участниците в проектирането и строителството", съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ на инж. Николай Маринов за дейност валидна до 24.00 часа на 11.05.2015г.
От така приложените документи Комисията констатира, че участникът
„ПЕЦИНСКИ" ЕООД не е изпълнил минималните изисквания за технически
възможности, определени от Възложителя по отношение на квалифициран
технически персонал (експерти) за отделните части проекти с предоставени
Декларация за ангажираност (оригинал), копие от „Застраховка за професионална
отговорност на участниците в проектирането и строителството", съгласно чл. 171,
ал. 1 от ЗУТ, както и копие от Удостоверение за пълна проектантска
правоспособност.
За участник „ЕВРО-ОФИС" ООД - като доказателство за минимални
технически възможности, определени от Възложителя са представени в
съответствие с реквизитите:
I. Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за
ключови експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата
обществена поръчка (Образец №7), от който е видно:
1. арх. Милен Мечкуев - проектант по част „Архитектура",
квалификация- архитект, висше образование- степен „Магистър", Диплома за
висше образование с №36681/2009г. от УАСГ - гр. София, от 2009г. до момента
работи на длъжност управител/архитект в „ЕВРО-ОФИС" ООД, приложена е
Декларация за ангажираност (оригинал), копие от Удостоверение за пълна
проектантска правоспособност с №04706 на арх. Милен Мечкуев валидно за
2015г., Копие от Застрахователна полица №212214229000098/02.12.2014г. на
„ДЗИ" ЗАД за „Професионална отговорност на участниците в проектирането
и строителството", съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на арх. Милен Мечкуев
валидна до 24.00 часа на 10.12.2015г;
2. инж. Николай Дерелиев- проектант по част „Конструктивна",
квалификация-строителен инженер, висше образование- степен „Магистър", от
1995г. до момента работи на длъжност, като-проектант, приложена е Декларация
за ангажираност (оригинал), копие от Удостоверение за пълна проектантска
правоспособност с №01091 на инж. Иван Пецински валидно за 2015 г., копие
от Застрахователна полица Сертификат №00212/30.04.2015г. на „АСЕТ
ИНШУРЪНС" ЗАД за
„Професионална отговорност на участниците в
проектирането и строителството", съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на инж.
Николай Дерелиев, валидна до 24.00 часа на 30.04.2016г.
3. инж. Наталия Вълкова- проектант за упражняване на технически
контрол по част „Конструктивна", квалификация-строителен инженер, висше
образование- степен „Магистър" от 1995г. до момента работи на длъжност, катопроектант, приложена е Декларация за ангажираност (оригинал), приложена е
Декларация за ангажираност (оригинал), копие от Удостоверение за пълна
проектантска правоспособност с №00942 на инж. Наталия Вълкова, валидно
за 2015г., копие от Застрахователна полица Сертификат №00211/30.04.2015г.
на „АСЕТ ИНШУРЪНС" ЗАД на инж. Наталия Вълкова за „Професионална
отговорност на участниците в проектирането и строителството", съгласно чл.
171, ал. 1 от ЗУТ валидно до 30.04.2016г.
4. инж. Тодор Николов- проектант по част „ВИК"- квалификациястроителен инженер по водоснабдяване и канализация, висше образование- степен
„Магистър", Диплома за висше образование с №010250 от ВИСИ-София, от 1998г.
до настоящия момент работи, като проектант- ВИК на свободна практика,
приложена е Декларация за ангажираност (оригинал), копие от Удостоверение
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за пълна проектантска правоспособност с №00517 на инж. Тодор Николов,
копие от Застрахователна полица №13180143070000083 на ЗАД „Алианц
България" за „Професионална отговорност на участниците в проектирането и
строителството" на инж. Тодор Николов, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ,
валидна до 24.00 часа на 29.11.2015г.
5. инж. Цанка Гечева - проектант част „Електрически инсталации",
квалификация-електроинженер, висше образование- степен „Магистър", Диплома
за висше образование с №004169/13.04.1980 от ВМЕИ- гр. София, от 2007г. до
настоящия момент работи, като проектант и управител във фирма „ЦЕЛ-07" ЕООД,
приложена е Декларация за ангажираност (оригинал), копие от Удостоверение
за пълна проектантска правоспособност с №01875 на инж. Цанка Гечева
валидно за 2015г., копие от Застрахователна
полица
Сертификат
№00195/28.04.2015г. на „АСЕТ ИНШУРЪНС" ЗАД на инж. Цанка Гечева за
„Професионална
отговорност
на
участниците
в
проектирането
и
строителството", съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на инж. Цанка Гечева,
валидна до 24.00 часа на 27.04.2016г.
6. инж. Владимир Карапетров - проектант по част „ОВК", квалификацияинженер топлотехника, висше образование- степен „Магистър", Диплома за висше
образование с №004986, Серия ТУ-СФ-2004г., от 07.2013г. до настоящия момент
работи, като управител/ проектант ОВК, приложена е Декларация за
ангажираност (оригинал), копие от Удостоверение за пълна проектантска
правоспособност с №09959 на инж. Владимир Карапетров валидно за 2015г.,
копие от Застрахователна полица №149021317С009503/28.11.2014г. на ЗАД
„АРМЕЕЦ" на инж. Владимир Карапетров за „Професионална отговорност на
участниците в проектирането и строителството", съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ на инж. Владимир Карапетров валидна до 24.00 часа на 30.11.2015г.
7. инж. Росен Кръстев - проектант по част „Геодезия", квалификацияинженер, висше образование- степен „Магистър", Диплома за висше образование
Серия ИК, №03842 от 30.06.1970г. от 1992г. до настоящия момент работи на
длъжност управител/проектант-геодезист във фирма „ГЕОРО-РОСЕН КРЪСТЕВ",
приложена е Декларация за ангажираност (цветно ксерокопие), копие от
Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с №08982 на инж.
Росен Кръстев част „Геодезия", копие от Застрахователна полица
№159021317С009773 на ЗАД „АРМЕЕЦ" за „Професионална отговорност на
участниците в проектирането и строителството" на инж. Росен Кръстев,
съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, валидна до 24.00 часа на 16.01.2016г.
8. Стела Чамова - проектант/консултант по част „Енергийна
ефективност", приложена е Декларация за ангажираност (цветно ксерокопие),
копие от Удостоверение за вписване в Публичния регистър на лицата
извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност с
№00272/24.03.2011г. на Стела Чамова валидно до 24.03.2016г., копие от
Застрахователна полица №13150153000000015 на ЗАД „Алианц България" за
„Професионална
отговорност
на
участниците
в
проектирането
и
строителството" на Стела Чамова за „Професионална отговорност на
участниците в проектирането и строителството", съгласно чл. 171, ал. 1 от
ЗУТ валидно до 24.00 часа на 09.03.2016г.
От така приложените документи Комисията констатира, че участникът
„ЕВРО-ОФИС" ООД не е изпълнил минималните изисквания за технически
възможности, определени от Възложителя по отношение на квалифициран
технически персонал (експерти) за отделните части проекти с предоставени
Декларация за ангажираност (оригинал), копие от „Застраховка за професионална
отговорност на участниците в проектирането и строителството", съгласно чл. 171,
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ал. 1 от ЗУТ, както и копие от Удостоверение за пълна
правоспособност.

проектантска

За участник „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД - като доказателство
минимални технически възможности, определени от Възложителя
представени в съответствие с реквизитите:

за
са

I. Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за
ключови експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата
обществена поръчка (Образец №7), от който е видно:
1. арх. Тодорка Вълева - проектант по част „Архитектура",
квалификация- архитект, висше образование- степен „Магистър", Диплома за
висше образование Серия KB, с №241188/1984г. от ВИАС - гр. София, Белоруски
политехнически
институт,
Санкт-Петербургски
архитектурно-строителен
университет, от 2004г. до момента работи в „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ"
ЕООД, приложена е Декларация за ангажираност (оригинал), копие от
Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с №00966 на арх.
Тодорка Вълева валидно за 2015г.;
2. инж. Кънчо Паскалев - проектант по част „Конструктивна",
квалификация-строителен инженер по ПГС, висше образование- степен
„Магистър", Диплома за висше образование Серия А92, с №000981/21.10.1994г. от
УАСГ - гр. София, от 2003г. до момента работи на длъжност, катопроектант/управител във фирма „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД, приложена е
Декларация за ангажираност (оригинал), копие от Удостоверение за пълна
проектантска правоспособност с №01993 на инж. Кънчо Паскалев валидно за
2015 г.
3. инж. Иван Кръстев - проектант за упражняване на технически
контрол по част „Конструктивна", квалификация-строителен инженер по ПГС,
висше образование- степен „Магистър", Диплома за висше образование Серия Аа,
с №000822/1963г. от УАСГ - гр. София, от 1992г. до момента работи на длъжност,
като-проектант и упражняващ технически контрол по част „Конструктивна",
приложена е Декларация за ангажираност (оригинал), копие от Удостоверение
за пълна проектантска правоспособност с №00430 на инж. Иван Кръстев
валидно за 2015 г.
4. инж. Иванка Русевапроектант по част „ВИК"- квалификациястроителен инженер по водоснабдяване и канализация, висше образование- степен
„Магистър", Диплома за висше образование, Серия В, с №001993/06.04.1965г. от
УАСГ - гр. София, от 2006г. до настоящия момент работи, като проектант- ВИК
във фирма „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД, приложена е Декларация за ангажираност
(оригинал), копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с
№01527 на инж. Иванка Русева;
5. инж. Ангел Диков - проектант част „Електрически инсталации",
квалификация-електроинженер, висше образование- степен „Магистър", Диплома
за висше образование, Серия ОЯ, с №006944/06.12.1977 от Технически
университет - гр. София, от 2006г. до настоящия момент работи, като проектант
част „Електрически инсталации" във фирма „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД, приложена
е Декларация за ангажираност (оригинал), копие от Удостоверение за пълна
проектантска правоспособност с №01527 на инж. Ангел Диков валидно за 2015
г.
6. инж. Люба Шайлекова - проектант по част „ОВК", квалификациямашинен инженер, висше образование- степен „Магистър", Диплома за висше
образование с №103778/1992г., Серия ТУ, от Техническия университет, от 2012г.
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до настоящия момент работи, като проектант „ОВК" във фирма „ТЕРАКОНСУЛТ"
ЕООД, приложена е Декларация за ангажираност (оригинал), копие от
Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с №01244 на инж.
Люба Шайлекова валидно за 2015 г.;
7. инж. Илонка Петрова - проектант по част „Геодезия", квалификацияинженер-земеустроител, висше образование- степен „Магистър", Диплома за
висше образование, №009674 от 1977г., издадена от ВИАС- гр. София, от 2006г. до
настоящия
момент
работи,
като
проектант
„Геодезия"
във
фирма
„ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД, приложена е Декларация за ангажираност
(оригинал), но не е приложена копие от Удостоверение за пълна проектантска
правоспособност.
8. Копие от Застрахователна полица №212214220000054/03.10.2014г. на
„ДЗИ- Общо застраховане" ЕАД за „Професионална отговорност на
участниците в проектирането и строителството" на фирма „ТЕРАКОНСУЛТ"
ЕООД, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ валидно до 24.00 часа на 09.03.2016г.
От така приложените документи Комисията констатира, че участникът
„ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД не е изпълнил минималните изисквания за
технически възможности, определени от Възложителя по отношение на
квалифициран технически персонал (експерти) за отделните части проекти с
предоставени Декларация за ангажираност (оригинал), копие от „Застраховка за
професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството",
съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, както и копие от Удостоверение за пълна
проектантска правоспособност.
За участник „ДЕМЕТРА ПРОЕКТ" ООД - като доказателство
минимални технически възможности, определени от Възложителя
представени в съответствие с реквизитите:

за
са

I. Списък-Декларация на основание чл. 51, ал. 4 и ал. 7 от ЗОП за
ключови експерти, ангажирани в изпълнението на предмета на настоящата
обществена поръчка (Образец №7), от който е видно:
1. арх. Валентина
Мермерска-Колева
- проектант
по
част
„Архитектура", квалификация- архитект, висше образование- степен „Магистър",
Диплома за висше образование Серия Аб, с №006465/07.08.1973г. от ВИСИ - гр.
София, от 2007г. до момента работи в „ДЕМЕТРА ПРОЕКТ" ООД, като проектант
по част „Архитектура", приложена е Декларация за ангажираност (оригинал),
копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с №01158 на
арх. Валентина Мермерска-Колева валидно за 2015г.;
2. инж. Димитър Делчев - проектант по част „Конструктивна",
квалификация-строителен инженер по ПГС, висше образование- степен
„Магистър", Диплома за висше образование Серия СУ, с №003164/23.07.1970г. от
ВИСИ - гр. София, от 2007г. до момента работи на длъжност, катопроектант/управител „ДЕМЕТРА ПРОЕКТ" ООД, като проектант по част
„Конструктивна", приложена е Декларация за ангажираност (оригинал), копие
от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с №06444 на инж.
Димитър Делчев, валидно за 2015 г.
3. инж. Емилия Делчева - проектант за упражняване на технически
контрол по част „Конструктивна", квалификация-строителен инженер по ПГС,
висше образование- степен „Магистър", Диплома за висше образование Серия ИК,
с №004092/20.03.1971г. от ВИСИ - гр. София, от 2007г. до момента работи на
длъжност, като-проектант и упражняващ технически контрол по част
„Конструктивна" във фирма „ДЕМЕТРА ПРОЕКТ" ООД, приложена е Декларация
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за ангажираност (оригинал), копие от Удостоверение за упражняване на
технически контрол по част „Конструктивна" с №01216 на инж. Емилия
Делчева валидно за 2015 г.
4. инж. Аксения Мутафчиева-Тотевапроектант по част „ВИК"квалификация-строптелен инженер по водоснабдяване и канализация, висше
образование- степен „Магистър", Диплома за висше образование, Серия ОЯ, с
№012057/16.07.1976г. от ВИСИ - гр. София, от 2007г. до настоящия момент
работи, като проектант- ВИК във фирма „ДЕМЕТРА ПРОЕКТ" ООД, приложена е
Декларация за ангажираност (оригинал), копие от Удостоверение за пълна
проектантска правоспособност с №00870 на инж. Аксения МутафчиеваТотева, валидно за 2015 г.
5. инж. Ангел Диков - проектант част „Електрически инсталации",
квалификация-електроинженер, висше образование- степен „Магистър", Диплома
за висше образование, Серия ОЯ, с №006944/06.12.1977 от Технически
университет - гр. София, от 2005г. до настоящия момент работи, като проектант
част „Електрически инсталации" във фирма „Диков инженеринг" ЕООД,
приложена е Декларация за ангажираност (оригинал), копие от Удостоверение
за пълна проектантска правоспособност с №01527 на инж. Ангел Диков
валидно за 2015 г.
6. инж. Лидия Цоневска - проектант по част „ОВК", квалификациямашинен инженер, висше образование- степен „Магистър", Диплома за висше
образование с №01284/02.12.1969г., Серия СУ, от ВИММЕСС-гр. Русе, от 2002г.
до настоящия момент работи, като проектант „ОВК" на свободна практика,
приложена е Декларация за ангажираност (оригинал), копие от Удостоверение
за пълна проектантска правоспособност с №08132 на инж. Лидия Цоневска,
валидно за 2015 г.;
7. инж. Христо Божинов - проектант по част „Геодезия", квалификацияинженер по ГФК, висше образование- степен „Магистър", Диплома за висше
образование, Серия В82, с №006961/18.05.1983г., издадена от ВИАС- гр. София, от
1994г. до настоящия момент работи, като управител/проектант „Геодезия" във
фирма „Лобос 6" ЕООД, приложена е Декларация за ангажираност (оригинал),
копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с №00824 на
инж. Христо Божинов, валидно за 2015 г.
8. Копие от Застрахователна полица №0000476308 на ЗАД „АРМЕЕЦ" за
„Професионална
отговорност
на
участниците
в
проектирането
и
строителството" на фирма „ДЕМЕТРА ПРОЕКТ" ООД, валидно до 24.00 часа
на 05.05.2016г.
От така приложените документи Комисията констатира, че участникът
„ДЕМЕТРА ПРОЕКТ" ООД е изпълнил минималните изисквания за
технически възможности, определени от Възложителя по отношение на
квалифициран технически персонал (експерти) за отделните части проекти с
предоставени Декларация за ангажираност (оригинал), копие от „Застраховка за
професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството",
съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, както и копие от Удостоверение за пълна
проектантска правоспособност.

Комисията след като разгледа предоставените документи за подбор на
участниците в настоящата обществена поръчка и ги съпостави с минималните
изисквания за технически възможности, определени
от Възложителя, на
основание чл. 51, ал. 1, т. 7, т. 10, във връзка с чл.101г, ал.1 от ЗОП взе
следното:
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РЕШЕНИЕ:
1. Да се изиска от „ПЕЦИНСКИ" ЕООД:
- Документ, удостоверяващ пълна проектантска правоспособност,
вписан в КИИП или еквивалент на инж. Мими Славова- проектант за
упражняване на технически контрол по част „Конструктивна";
Документ, удостоверяващ валидна задължителна
застраховка
„Професионална
отговорност
на
участниците
в
проектирането
и
строителството", съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за инж. Мими Славовапроектант за упражняване на технически контрол по част „Конструктивна";
2. Да се изиска от „ЕВРО-ОФИС" ООД:
- Декларация за ангажираност - оригинал на инж. Росен Кръстев,
проектант на част „Геодезия";
- Декларация за ангажираност - оригинал на Стела Чамова, консултант
по част „Енергийна ефективност";
3. Да се изиска от „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД:
- Документ, удостоверяващ пълна проектантска правоспособност,
вписан в КИИП или еквивалент на инж. Илонка Петрова- проектант за част
„Геодезия";
4. Изискуемите документи да бъдат подадени в срок от 3 (три) работни дни, в
стая № 12 „Център за информация и обслужване на гражданите" на община
Костинброд;
5. Допуска до следващ етап от процедурата участника „ДЕМЕТРА
ПРОЕКТ" ООД - разглеждане и оценяване на Техническия показател (ТП)срок за изготвяне на работен проект;
С оглед изпълнението на поставените задачи със
Заповед № РД-0595/1 1.05.2015г., Комисията приключи на този етап своята работа, протоколирана
на правно основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП с Протокол № 1, съдържащ 17
(седемнадесет) страници и подписан от членовете на комисията.

Председател: Ангел Милчев:
п
/юрисконсулт, правоспособен юрист/
Членове:
1. Пламен Боев:
п
/главен инженер на община Костинброд/
2. Габриела Георгиева:
п
/ачалник отдел „УТ" и „УС'7
гр. Костинброд
11.05.2015 г.

Протоколът е съставен от:
Ангел Милчев, юрисконсулт

п

УТВЪРДИЛ :
гп. п.
МИЛЕН ДИМИТРОВ
Кмет па Общината
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П Р О Т О К О Л

№2

ОТНОСНО: Дейността на комисия назначена със Заповед № РД-05-95/11,05.2015г. на
Кмета на Община Костинброд за разглеждане, оценка и класиране на оферти в
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
„ И з г о т в я и е на технически (работен) проект за реконструкция, преустройство,
надстрояване и разширяване на строеж в УПИ I 2757, 3819 от кв. 100 по плана на
община Костинброд", публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП,
раздел „Публични покани" с Ю № 9041118/23.04.2015г.
Днес, 18.05.2015г. комисия, назначена със Заповед № РД-05-95/11.05.2015г. на
Кмета на Община Костинброд, в състав:
Председател: Ангел Милчев - юрисконсулт, правоспособен юрист;
Членове:
1. Пламен Боев - главен инженер на община Костинброд, притежаващ
професионална компетентност, свързана с предмета на обществената
поръчка, съгласно длъжностна характеристика;
2. Габриела Георгиева - началник отдел „УТ" и „ОС", притежаваща
професионална компетентност, свързана с предмета на обществената
поръчка, съгласно длъжностна характеристика,
се събра на заседание на процедурата по реда и условията на чл. 101а от ЗОП в 09.00
часа в стая 1, ет.1 в сградата на Община Костинброд на адрес ул.„Охрид", №1, за
разглеждане на допълнително изисканите документи от „ПЕЦИНСКИ" ЕООД,
„ЕВРО-ОФИС" ООД, „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД, участващи в процедура за
възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изготвяне на
технически (работен) проект за реконструкция, преустройство, надстрояване и
разширяване на строеж в УПИ I 2757, 3819 от кв. 100 по плана на община
Костинброд" публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП, раздел
„Публични покани" с ID № 9041118/23.04.2015г.
Присъстват всички редовни членове на комисията. Налице е кворум и
мнозинство за вземане на валидни решения, следователно няма пречка за провеждане
на заседанието.
След получаване на справка от Входящия регистър председателя на комисията
установи, че в указания срок от Възложителя до 17.00 часа на 18.05.2015г. са получени
следните допълнителни документи:
1. „ПЕЦИНСКИ" ЕООД подава изискуемите документи, по официалния
e-mail на община Костинброд на 14.05.2015г., с входящ №08-00-59/1/ 15.05.2015г.,
както и по пощата с дата на приемане - 15.05.2015г. в Община Костинброд, гр.
Костинброд, ул."Охрид" №1, ет. 1, стая № 12 „Център за информация и обслужване
на гражданите" на община Костинброд (деловодство) с входящ №08-0059/1/15.05.2015г., т.е. в определения от комисията срок.
2„ЕВРО-ОФИС" ООД подава изискуемите документи в 14:21 часа на
14.05.2015 г. в Община Костинброд, гр. Костинброд, ул."Охрид" №1, ет. 1, стая № 12
„Център за информация и обслужване на гражданите" на община Костинброд
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(деловодство) с входящ №08-00-59/2/14.05.2015г., т.е. в определения от комисията
срок.
2. „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД подава изискуемите документи в 12:38 часа
на 15.05.2015 г. в Община Костинброд, гр. Костинброд, ул."Охрид" №1, ет. 1, стая
№ 12 „Център за информация и обслужване на гражданите" на община Костинброд
(деловодство) с входящ №08-00-59/3/15.05.2015г., т.е. в определения от комисията
срок.
Предвид гореизложеното, членовете на комисията единодушно взеха:
РЕШЕНИЕ:
1. Да разгледа и прецени получените допълнително изисканите
документи от тримата участника- „ПЕЦИНСКИ" ЕООД, „ЕВРО-ОФИС"
ООД, „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД.
Комисията пристъпи към разглеждане на предоставените от „ПЕЦИНСКИ"
ЕООД изискуеми документи, като членовете на комисията разписаха, както
плика, така и всеки един документ приложен в него.
Предоставени са следните допълнителни документи към офертата на
фирма „ПЕЦИНСКИ" ЕООД, както следва:
1. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с per.
№05091, на инж. Мими Славова- проектант за упражняване на технически контрол
по част „Конструктивна"- валидна за 2015г., с подпис и печат „Вярно с
оригинала";
2. Копие от Удостоверение за упражняване на технически контрол по част
„Конструктивна" с per. №00958, на инж. Мими Славова- проектант за упражняване
на технически контрол по част „Конструктивна"- валидна за 2015г., с подпис и печат
„Вярно с оригинала";
3. Копие от Застрахователна полица №1313013170000452702 на ЗАД
„АРМЕЕЦ" за „Професионална отговорност на участниците в проектирането и
строителството" на инж. Мими Славова, валидно до 24.00 часа на 13.10.2014г.
4. Копие от Добавък №1 към Застрахователна полица №13 130 1317
0000452702 на ЗАД „АРМЕЕЦ" за „Професионална отговорност на участниците в
проектирането и строителството" на инж. Мими Славова, валидно до 24.00 часа
на 13.10.2015г.
5. Копие от Свидетелство за съдимост на Иван Пецински, издадено на
13.05.2015г.
Комисията пристъпи към разглеждане на предоставените от „ЕВРООФИС" ООД изискуеми документи, като членовете на комисията разписаха, както
плика, така и всеки един документ приложен в него.
Предоставени са следните допълнителни документи към офертата на
фирма „ЕВРО-ОФИС" ООД, както следва:
1. Придружително писмо, подписано и подпечатано от арх. Климент
Мечкуев от 14.05.2015г.
2. Декларация за ангажираност (оригинал-образец №8) на инж. Росен
Кръстев, подписана от експерта;
3. Декларация за ангажираност (оригинал-образец №8) на Стела Чамова,
подписана от експерта;
4. Копие от Уведомителното писмо но община Костинброд за изискване на
допълнителни документи;
Комисията
пристъпи
към
разглеждане
на
предоставените
от
„ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД изискуеми документи, като членовете на комисията
разписаха, както плика, така и всеки един документ приложен в него.
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Предоставени са следните допълнителни
фирма „ Т Е Р А К О Н С У Л Т " ЕООД, както следва:

документи към офертата на

1. Придружително писмо, подписано и подпечатано от инж. Кънчо Паскалев
от 14.05.2015г.
2. Копие от Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с per.
№09690, на инж. Илонка Петрова- проектант по част „Геодезия"- валидна за
2015г., с подпис и печат „Вярно с оригинала";
Във връзка с така предоставените изискани допълнителни документи от
„ П Е Ц И Н С К И " ЕООД, „ЕВРО-ОФИС" ООД, „ Т Е Р А К О Н С У Л Т " ЕООД и на
основание чл. 51, ал. 1, т. 5, т. 7, т. 10, във връзка с чл.101г, ал.1 от ЗОП, комисията
взе единодушно следното:
РЕШЕНИЕ:
1. Допуска до следващ етап от процедурата участниците „ПЕЦИНСКИ"
ЕООД, „ЕВРО-ОФИС" ООД, „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД - разглеждане и
оценяване на Техническия показател (ТП)- срок за изготвяне на работен
проект;
Комисията пристъпи към оценка на Техническото предложение (Образец
№2) на всички участници в настоящата обществена поръчка.
„ПЕЦИНСКИ" ЕООД предлага следното Техническо предложение:
Проектната документация ще съдържаща следните проектни части:
1. Геодезическо заснемане на територията на УПИ 12757,3819 от кв.100 по плана на
община Костинброд
2. Част „Архитектура"
3. Част „Конструктивна"
4. Част „Електрическа"
5. Част „ВиК"
6. Част „ОВК"
7. Част "Енергийна ефективност"
8. Част "Противопожарна безопасност"
9. Част "Вертикална планировка"
10. Част "ПБЗ"
11. Част " Управление на строителните отпадъци"
Към всяка от отделните части ще бъдат приложени:
• Обяснителна записка към всяка от гореописаните части;
• Обща обяснителна записка резюмираща приетите решения в проекта;
• Спецификация на предложените за влагане материали;
Във всички отделни проектни части се предвиждяат всички необходими детайли.
• Количествена сметка към всяка от гореописаните части;
• Обща количествена сметка.
ш Проектните решения ще бъдат съгласувани от всички специалисти участвали в
проектирането.
• Предлаганият срок за изготвяне на работния проект за реконструкция,
преустройство, надстрояване и разширяване на строеж находящ се в УПИ
12757,3819 от кв.100 по плана на община Костинброд, е 25 /двадесет и пет /
календарни дни.
„ПЕЦИНСКИ" ЕООД поемат ангажимент да изпълнят обекта на поръчката в
съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в части "Указания за подаване на
оферта" и "Техническо задание" за настоящата поръчка.
Фирмата предлага екип от ключови експерти за изпълнение на поръчката,
съгласно Образец № 7 от документацията за участие.
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Приемат, че се считат за обвързани от задълженията и условията, поети с офертата
им до изтичане на 60 /шестдесет/ календарни дни, включително от крайния срок за
получаване на офертите.
„ПЕЦИНСКИ" ЕООД гарантира, че са в състояние да изпълнят качествено
поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.
„ЕВРО-ОФИС" ООД предлага следното Техническо предложение:
•

Предлаганият срок за изготвяне на работния проект за реконструкция,
преустройство, надстрояване и разширяване на строеж находящ се в УПИ
12757,3819 от кв.100 по плана на община Костинброд, е 9 /девет / календарни
Дни.
„ЕВРО-ОФИС" ООД поемат ангажимент да изпълнят обекта на поръчката в
съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в части "Указания за подаване на
оферта" и "Техническо задание" за настоящата поръчка.
Фирмата предлага екип от ключови експерти за изпълнение на поръчката,
съгласно Образец № 7 от документацията за участие.
Приемат, че се считат за обвързани от задълженията и условията, поети с офертата
им до изтичане на 60 /шестдесет/ календарни дни, включително от крайния срок за
получаване на офертите.
„ЕВРО-ОФИС" ООД гарантира, че са в състояние да изпълнят качествено
поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.
„ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД предлага следното Техническо предложение:
•

Предлаганият срок за изготвяне на работния проект за реконструкция,
преустройство, надстрояване и разширяване на строеж находящ се в УПИ
12757,3819 от кв.100 по плана на община Костинброд, е 20 /двадесет/
календарни дни.
„ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД поемат ангажимент да изпълнят обекта на поръчката
в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в части "Указания за подаване
на оферта" и "Техническо задание" за настоящата поръчка.
Фирмата предлага екип от ключови експерти за изпълнение на поръчката,
съгласно Образец № 7 от документацията за участие.
Приемат, че се считат за обвързани от задълженията и условията, поети с офертата
им до изтичане на 60 /шестдесет/ календарни дни, включително от крайния срок за
получаване на офертите.
„ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД гарантира, че са в състояние да изпълнят качествено
поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.
„ДЕМЕТРА ПРОЕКТ" ООД предлага следното Техническо предложение:
•

Предлаганият срок за изготвяне на работния проект за реконструкция,
преустройство, надстрояване и разширяване на строеж находящ се в УПИ
12757,3819 от кв.100 по плана на община Костинброд, е 21 /двадесет и един/
календарни дни.
„ДЕМЕТРА ПРОЕКТ" ООД поемат ангажимент да изпълнят обекта на
поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в части "Указания за
подаване на оферта" и "Техническо задание" за настоящата поръчка.
Фирмата предлага екип от ключови експерти за изпълнение на поръчката,
съгласно Образец № 7 от документацията за участие.
Приемат, че се считат за обвързани от задълженията и условията, поети с офертата
им до изтичане на 60 /шестдесет/ календарни дни, включително от крайния срок за
получаване на офертите.
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„ДЕМЕТРА ПРОЕКТ" ООД гарантира, че са в състояние да изпълнят
качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.
Съгласно критерия за оценка на предложенията, който е „икономически
най-изгодна оферта", показателите и относителната им тежест при определяне на
комплексната оценка са следните: Предлагана цена- 60 %, Срок за изработване на
технически проект- 40 % (комисията се съобразява с изискването на Възложителя, че
срокът на изпълнение не може да бъде по-кратък от 5 (пет) календарни дни).
Съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗОП, щом има предложение с числово изражение,
което подлежи на оценяване трябва да се направи сравнителен анализ на техническите
предложения на участниците в настоящата обществена поръчка, за да се провери дали
няма техническо предложение по-благоприятно с повече от 20% от средната
стойност на техническите предложенията на останалите участници по същия
показател за оценка.
Комисията констатира на базата на сравнителния анализ, обективиран
по-долу в табличен формат, че при техническия показател срок на изготвяне
на работния проект при съпоставка със средната стойност за всички
участници „ПЕЦИНСКИ" ЕООД, „ЕВРО-ОФИС" ООД, „ТЕРАКОНСУЛТ"
ЕООД и „ДЕМЕТРА ПРОЕКТ" ООД при „ЕВРО-ОФИС" ООД се констатира
отклонение по-благоприятно с повече от 20% от средната стойност на
техническите предложенията на останалите участници по същия показател за
оценка, което дава основание на Комисията за прилагане на чл.70, алЛ от
ЗОП.
Участници

срок- дни средна стойност

Резултат

„ПЕЦИНСКИ" ЕООД

25

16,68

16,68<25

„ЕВРО-ОФИС" О О Д

9

22

22>9- поблагоприятно с
повече от 20%
(писмена обосновка)

„ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД

20

15

15<20

„ДЕМЕТРА
ООД

21

18

18<21

ПРОЕКТ"

Водена от горното, комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Да се изиска подробна писмена обосновка от фирма „ЕВРО-ОФИС"
ООД за начина на образуване на Техническия показател (ТП)- срок за
изготвяне на работен проект, предложено в Техническото предложение
(образец №2), част от офертата на участника, подкрепени със съответни
факти, обстоятелства и доказателства в срок от 3 /три/ работни дни от
получаване на уведомителното писмо.
Комисията пристъпи към разглеждане на предоставените от участниците
„ПЕЦИНСКИ" ЕООД, „ЕВРО-ОФИС" ООД, „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД
„ДЕМЕТРА ПРОЕКТ" ООД - ценови предложения (Образец №3).
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„ПЕЦИНСКИ" ЕООД предлага следното Ценово предложение:
Участникът предлага да извърши услугата, съобразно условията на
документацията за участие, за цена от 18 900, 00 лв (осемнадесет хиляди и
деветстотин лева) лева без вкл. ДДС или 22 680, 00 (двадесет и две хиляди
шестстотин и осемдесет ) лева с вкл.ДДС.
„ПЕЦИНСКИ" ЕООД декларира, че в цената са включени всички възможни
разходи за извършване на дейностите, съгласно условията на техническото задание,
както е че започват изпълнението на поръчката от датата на подписването от двете
страни на Договора за изпълнение.
„ЕВРО-ОФИС" ООД предлага следното Ценово предложение:
Участникът предлага да извърши услугата, съобразно условията на
документацията за участие, за цена от 14 950, 00 лв (четиринадесет
хиляди
деветстотин и петдесет лева) лева без вкл. ДДС или 17 940, 00 (седемнадесет
хиляди деветстотин и четиридесет ) лева с вкл.ДДС.
„ЕВРО-ОФИС" ООД декларира, че в цената са включени всички възможни
разходи за извършване на дейностите, съгласно условията на техническото задание,
както е че започват изпълнението на поръчката от датата на подписването от двете
страни на Договора за изпълнение.
„ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД предлага следното Ценово предложение:
Участникът предлага да извърши услугата, съобразно условията на
документацията за участие, за цена от 9 850, 00 лв (девет хиляди и осемстотин и
петдесет лева) лева без вкл. ДДС или 11 820, 00 (единадесет хиляди осемстотин и
двадесет ) лева с вкл.ДДС.
„ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД декларира, че в цената са включени всички възможни
разходи за извършване на дейностите, съгласно условията на техническото задание,
както е че започват изпълнението на поръчката от датата на подписването от двете
страни на Договора за изпълнение.
„ДЕМЕТРА ПРОЕКТ" ООД предлага следното Ценово предложение:
Участникът предлага да извърши услугата, съобразно условията на
документацията за участие, за цена от 17 880, 00 лв (седемнадесет хиляди осемстотин
и осемдесет лева) лева без вкл. ДДС или 21 456, 00 (двадесет и една хиляди
четиристотин петдесет и шест) лева с вкл.ДДС.
„ДЕМЕТРА ПРОЕКТ" ООД декларира, че в цената са включени всички
възможни разходи за извършване на дейностите, съгласно условията на техническото
задание, както е че започват изпълнението на поръчката от датата на подписването от
двете страни на Договора за изпълнение.
Съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗОП, щом има предложение с числово изражение, което
подлежи на оценяване трябва да се направи сравнителен анализ на ценовите
предложения на участниците в настоящата обществена поръчка, за да се провери дали
няма ценово предложение по-благоприятно с повече от 20% от средната стойност на
ценовите предложения на останалите участници по същия показател за оценка.
Комисията констатира на базата на сравнителния анализ, обективиран
по-долу в табличен формат, че при съпоставка на ценовия показател предлагана цена със средната стойност за всички участници „ПЕЦИНСКИ"
ЕООД, „ЕВРО-ОФИС" ООД, „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД и „ДЕМЕТРА
ПРОЕКТ" ООД при „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД се констатира отклонение поблагоприятно с повече от 20% от средната стойност на ценовите
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, което
дава основание на Комисията за прилагане на чл.70, ал.1 от ЗОП.
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Участници

Цена лв. средна стойност
без ДДС

Резултат

„ПЕЦИНСКИ" ЕООД

18 900,00

14 226,67

14 226,67<18 900,00

„ЕВРО-ОФИС" О О Д

14 950,00

15 543,33

15 543,33>14 950, 00по-благоприятно с
3,8%

„ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД

9 850, 00

17 243,33

17 243,33>9 850, 00по-благоприятно с
повече от 20 % (42%)

„ДЕМЕТРА
ООД

ПРОЕКТ"

17 880, 00

14 566,66

14 566,66<17 880, 00

Водена от горното, комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Да
се
изиска
подробна
писмена
обосновка
от
фирма
„ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД за начина на образуване на ценовия показател предлагана цена, предложено в Ценово предложение (образец №3), част от
офертата на участника, подкрепени със съответни факти, обстоятелства и
доказателства в срок от 3 /три/ работни дни от получаване на уведомителното
писмо.
2. Комисията ще продължи своята работа след получаване в указания
срок на писмените обосновки на „ЕВРО-ОФИС" ООД за начина на образуване
на Техническия показател (ТИ)- срок за изготвяне на работен проект и на
„ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД за начина на образуване на ценовия показател предлагана цена.
С оглед изпълнението на поставените задачи със
Заповед № РД-0595/1 1.05.2015г., Комисията приключи на този етап своята работа, протоколирана
на правно основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП с Протокол № 2, съдържащ 7 (седем)
страници и подписан от членовете на комисията.

Председател: Ангел Милчев:
п
/юрисконсулт, правоспособен юрист/
Членове:
1. Пламен Боев:
п
/главен инженер на община Костинброд/
2. Габриела Георгиева:
п
/началник отдел „УТ" и „УС"/
гр. Костинброд
18.05.2015 г.

Протоколът е съставен от:
Ангел Милчев, юрисконсулт

п

УТВЪРДИЛ :
и. и.
МИЛЕН ДИМИТРОВ
Кмет на Общината
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П Р О Т О К О Л

№3

ОТНОСНО: Дейността на комисия назначена със Заповед № РД-05-95/11.05.2015г. на
Кмета на Община Костинброд за разглеждане, оценка и класиране на оферти в
процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет:
„Изготвяне на технически (работен) проект за реконструкция, преустройство,
надстрояване и разширяване на строеж в УПИ I 2757, 3819 от кв. 100 по плана на
община Костинброд", публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП,
раздел „Публични покани" с ID № 9041118/23.04.2015г.
Днес, 22.05.2015г. комисия, назначена със Заповед № РД-05-95/11.05.2015г. на
Кмета на Община Костинброд, в състав:
Председател: Ангел Милчев - юрисконсулт, правоспособен юрист;
Членове:
1. Пламен Боев - главен инженер на община Костинброд, притежаващ
професионална компетентност, свързана с предмета на обществената
поръчка, съгласно длъжностна характеристика;
2. Габриела Георгиева - началник отдел „УТ" и „ОС", притежаваща
професионална компетентност, свързана с предмета на обществената
поръчка, съгласно длъжностна характеристика,
се събра на заседание на процедурата по реда и условията на чл. 101а от ЗОП в 09.00
часа в стая 1, ет.1 в сградата на Община Костинброд на адрес ул. „Охрид", №1, за
разглеждане на подробна писмена обосновка от фирма „ЕВРО-ОФИС" ООД за
начина на образуване на Техническия показател (ТП)- срок за изготвяне на
работен проект, предложено в Техническото предложение (образец №2) и
подробна писмена обосновка от фирма „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД за начина на
образуване на ценовия показател - предлагана цена, предложено в Ценово
предложение (образец №3), участващи в процедура за възлагане на обществена
поръчка чрез публична покана с предмет: „Изготвяне на технически (работен)
проект за реконструкция, преустройство, надстрояване и разширяване на строеж
в УПИ I 2757, 3819 от кв. 100 по плана на община Костинброд", публикувана в
Регистъра на обществените поръчки на АОП, раздел „Публични покани" с ID №
9041118/23.04.2015г.
Присъстват всички редовни членове на комисията. Налице е кворум и
мнозинство за вземане на валидни решения, следователно няма пречка за провеждане
на заседанието.
След получаване на справка от Входящия регистър, председателя на комисията
установи, че в указания срок от Възложителя до 17.00 часа на 21.05.2015г. са получени
две писмени обосновки:
1. „ЕВРО-ОФИС" ООД е подал изискуемата писмена обосновка на
19.05.2015г. в 11:59 часа в сградата на Община Костинброд, гр. Костинброд,
ул."Охрид" №1, ет. 1, стая № 12 „Център за информация и обслужване на
гражданите" на община Костинброд (деловодство) с входящ №08-0059/2/19.05.2015г., т.е. в определения от комисията срок.
2. „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД е подал изискуемата писмена обосновка на
21.05.2015г. в 15:41 часа в сградата на Община Костинброд, гр. Костинброд, ул.
„Охрид" №1, ет. 1, стая № 12 „Център за информация и обслужване на гражданите"
1

на община Костинброд (деловодство) с входящ №08-00-59/3/21.05.2015г., т.е. в
определения от комисията срок.
Предвид гореизложеното, членовете на комисията единодушно взеха:
РЕШЕНИЕ:
1. Да разгледат и преценят получените писмени обосновки от
участниците „ЕВРО-ОФИС" ООД и „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД.
Комисията пристъпи към разглеждане на предоставената от „ЕВРО-ОФИС"
ООД писмена обосновка за начина на образуване на Техническия показател (ТП)срок за изготвяне на работен проект, предложено в Техническото предложение
(образец №2), като членовете на комисията разписаха, както плика, така и всеки
един документ приложен в него.
Предоставена е следната писмена обосновка от участника „ЕВРО-ОФИС"
ООД, както следва:
1. Голям брой участници в екипа. Дружеството посочва, че е ангажирало екип
от 12 експерти, в който са включени допълнително 6 експерта, извън състава на
минимално изискуемия брой - 6 (шест), посочен в указанията за участие в процедурата.
Така посоченият екип, е два пъти по многоброен от минимално необходимия и по този
начин се гарантира изпълнението на поръчката в рамките на предложения срок.
2. Свобода при определяне на срокове. Участникът акцентира чл.29, ал.1 от
Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, а
именно: „Архитектите, ландшафтните архитекти, урбанистите и инженерите,
регистрирани в съответната камара, получават възнаграждение за предоставяне на
проектантски услуги, определено в писмен договор с възложителя на проектантска
услуга, въз основа на свободно договаряне." Във връзка с цитираната норма
дружеството подчертава, че има свободата за преценка относно договорните
отношения с експертите, в това число - организация, срокове и натовареност на
работата, с оглед изпълнението на обема проектиране, свързан с подготовката на
проекта. Също така дружеството уточнява, че в нормативната уредба на Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране, липсва времево лимитиране на
определени обеми проектиране, дефинирани с конкретни срокове за всеки
проектантски труд, което още веднъж потвърждава, че предложения от участника
срок е меродавна тяхна преценка за начина и сроковете на изпълнение на
проектантската дейност.
3. Наличие на изключително благоприятни условия за изпълнение на
поръчката.
Евро-офис ООД подчертава, че дружеството има сериозен опит в сферата на
проектирането, особено подходящ при конкретния проект:, както следва:
• Опит в проектиране на сгради с аналогична конструктивна схема.
Дружеството посочва, че Арх. Климент Мечкуев, управител на Евро-офис ООД и
част от проектантския колектив е от малкото експерти, разработвали и използвали
„Строително-конструктивна система СКС-УС-73" в своя професионален опит като
проектант в „КНИПИТИС" и „ГЛАВПРОЕКТ", включително и в проектите за
детски градини, като този който се преустройва. „ЕВРО-ОФИС" подчертава, че
този факт дава значително времево предимство пред други колективи, които имат
нужда от запознаване с особеностите на системата.
• Опит в проектиране на административни площи. Участникът посочва, че
има сериозен опит в проектирането на административни площи. През годините
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дружеството е бил основен проектант на Сибанк АД и БАКБ АД като в страната е
проектирало голям брой техни офиси, от тази гледна точка, всички характерни
особености на съответния обект са обозрими за техния екип, което ще спести
много време спрямо техни конкуренти.
• Сотфуерна компетентност. Дружеството подчертава, че е от особена важност
факта, че фирмата разполага с ерудиран и добре работещ екип от ключови и
допълнителни експерти. Комбинацията от сериозния опит на проектантите и
техническата им грамотност за използваните от тях голям брой специализирани
високопроизводителни софтуерни продукти позволяват да се автоматизира голяма
част от техническата работа, което гарантира съществено съкращаване на
сроковете за проектиране, без това да се отразява на качеството. Екипът им имал
опит в така нареченото „В1М" проектиране, при което всички експерти по
съответните части работят в среда на общ проект и тяхните разработки се
актуализират автоматично, без нуждата от трудоемко и бавно съгласуване.
4. Възможност за подготовка за участие. Дружеството посочва факта, че
заданието за проектиране, неизменна част от публичната покана за участие в
процедурата, е общодостъпно. Това дава възможност на техния екип да се запознае
в детайли с техническите условия за участие. Евро-офис посочва, че има сериозен
опит в участия на международни конкурси, и че предпроектната подготовка винаги
е била техен приоритет. Дружеството, както и външните експерти, са наясно с
всички бъдещи проектни дейности, които биха следвали при успешно класиране на
тяхната оферта. По този начин техния екип няма да губи време за предварителни
проучвателни дейности.
5. Материална обезпеченост. Дружеството уточнява, че разполага с оборудван
офис в София, в близост до Околовръстно Шосе- на 3 0 мин. път от обекта, който е
напълно обзаведен и позволява работа едновременно на голям брой експерти. При
необходимост, участникът ще наеме офис в Костинброд с цел по-бърз достъп до
информация, координиране на дейностите и поддържане на постоянен контакт с
възложителя. На разположение на дружеството са и няколко автомобила, които
гарантират на експертите постоянна възможност за пътуване до гр. Костинброд.
6. Ефективност при изпълнение на поръчката. „ЕВРО-ОФИС" ООД посочва,
че ефикасността е свързана с наличието на достатъчен брой добри специалисти по
съответните части, които могат да работят едновременно в екип, така както са
доказали през дълги години съвместна работа.
7. Гаранция. Дружеството гарантира за изпълнение на сроковете посочени в
тяхната оферта и изявява готовност тази гаранция да бъде оформена в договорни
неустойки при забава от тяхна страна.
Комисията обсъди предоставената информация от участника „ЕВРО-ОФИС"
ООД и счита, че са изложени обективни обстоятелства относими кьм чл.70.,
ал.2 от ЗОП.
На основание чл. 70, ал. 2, т.1 от ЗОП и направените констатации,
Комисията единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:
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1. Приема писмената обосновка на „ЕВРО-ОФИС" ООД и счита че са
изложени обективни обстоятелства, които водят до оригинално решение при
изпълнение на поръчката.
Комисията
пристъпи
към
разглеждане
на
предоставената
от
„ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД писмена обосновка за начина на образуване на ценовия
показател - предлагана цена, предложено в Ценово предложение (образец №3),
като членовете на комисията разписаха, както плика, така и всеки един документ
приложен в него.
Предоставена
е
следната
писмена
обосновка
от
участника
„ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД, както следва:
1.„Тераконсулт" ЕООД посочва, че печалбата им е - % лв.
2. Разходи - 33 ^ лв. От тази сума участникът предвижда следните разходи:
- Получаване от Възложителя на всички документи, с които разполага и
запознаване с тях. В техническото задание е указано, че е изготвено
архитектурно заснемане и конструктивна експертиза. Предвид горното дружеството не предвижда средства за заснемане (разходи за транспорт, дневни
, храна, хотелско настаняване и др.)
-Възнаграждение на екипа, назначен по граждански договори за извършване на
проектирането на сградата - 3 3 £ лв.
-Разходи за ДОО, ДЗПО и 3 0 ще бъдат за тяхна сметка - 33К % върху
изплатеното възнаграждение - 33< 1В -Транспортни разходи пш
-Административно-управленски разходи (вкл. плотиране със собствен плотер
размножаване, сгъване и др.) ЗЗК лв.
3. „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД акцентира, че предложената от тях цена произтича
от следните обективни обстоятелства, съгласно чл.70, ал.2 от ЗОП:
1. Оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка
• Дружеството подчертава, че разполага с богат обем от предходни разработки,
сходни с предмета на настоящата поръчка, като допълнително прилагат още 7 бр.
референции.
• Главният инженер на дружеството, който ще упражнява и технически контрол
по част „Конструктивна" има голям практически опит /видно от представените в
офертата документи/ и пряко е участвал в проектирането, изграждането и въвеждането
в експлоатация на този тип сгради. Допълнително са приложили Референция на инж.
Иван Кръстев от Българската строителна камара, копие от трудова книжка, списък на
проектирани и изградени обекти от инж. Иван Кръстев.
2. Техническо решение
• Дружеството споменава факта, че притежава собствен лицензиран софтуер за
триизмерно конструктивно моделиране TOWER 7 и ArmCad, както и AutoCad, които му
позволяват скоростно и ефективно изготвяне на проекти. Участникът подчертава, че е
закупил и собствен плотер HP DesignJet Т520, като са приложили банково извлечение
за платен плотер.
3. Икономичност при изпълнение на обществената поръчка
• „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД подчертава факта, че сградите, изпълнявани по
способ сглобяемо строителство, имат пълна повтаряемост в разпределенията по нива,
което позволява прилагане. Тази повтаряемост, за разлика от индивидуалното
строителство, позволява минимизиране на разходите за проектиране. Имайки предвид
унифицирането и еднотипността на проектите, се свеждат до минимум разходите за
възнаграждение на екипа.
• Участника изтъква факта, че заложената в оферираните цени минимална
печалба е свързана с неблагоприятната икономическа обстановка в страната,
желанието им да осигурят по-добра натовареност на квалифицирания си персонал с
цел да го задържат, която мотивира мениджмънта на „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД да
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вземе решение още от началото на 2011 г. при формирането на цените да работи с
минимална печалба, с цел да подобри конкурентноспособността не само при участие в
процедури по ЗОП, но и във всички пазарни взаимоотношения.
• „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД уточнава , че е създадена оптимална организация,
която позволява свеждане на административните-управленските разходи до минимум.
• Учасникът посочва, че разполага със собствено транспортно средство, която
позволява минимизиране на разходите за транспорт, като са приложили Талон на МПС
Пежо Партнер с per. № СА 6430 АК.
• „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД се мотивира, че предложената цена от тях се
обосновава от обстоятелство, че определените проектанти от екипа, които ще
изпълняват поръчката, са наети по граждански договори при рамкови условия, което
позволява на участника да направи конкретното възлагане при най-благоприятните
цени /свобода при договаряне на възнаграждението/ и срокове при договорените
рамкови условия /гъвкаво работно време/.
Комисията обсьди предоставената информация от участника „ТЕРАКОНСУЛТ"
ЕООД и счита, че са изложени обективни обстоятелства относими кьм чл.70, ал.2
от ЗОП.
На основание чл. 70, ал. 2, от ЗОП и направените констатации, Комисията
единодушно взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема писмената обосновка на „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД и счита че са
изложени обективни обстоятелства, които водят до икономичност, техническо
и оригинално решение при изпълнение на поръчката.
С оглед взетите по-горе решения за приемане на представените обосновки и
на основание чл. 71, ал. 1 от ЗОП , Комисията взе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Допуска до оценяване офертите на „ПЕЦИНСКИ" ЕООД, „ЕВРООФИС" ООД, „ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД „ДЕМЕТРА ПРОЕКТ" ООД на
обществената поръчка с предмет: „Изготвяне на технически (работен) проект за
реконструкция, преустройство, надстрояване и разширяване на строеж в УПИ I
2757, 3819 от кв. 100 по плана на община Костинброд", съгласно предварително
обявените Указания за участие.
Комисията пристъпи към оценяване на показателите и относителната им
тежест при определяне на комплексната оценка за всеки един от участниците
според Указанията за участие, раздел IV. „Критерий за оценка на офертите":
Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната
оценка са следните: Предлагана цена- 60 %, Срок за изработване на технически
проект- 40 % (комисията се съобразява с изискването на Възложителя, че срокът на
изпълнение не може да бъде по-кратък от 5 (пет) календарни дни).
Комплексната оценка (Ко) на офертите се получава като сбор от оценките по
отделните показатели, по следната формула (максимален брой точки 100): Ко =К1+ К2
Показател К1 - Предлагана цена, Тежест на показателя 60 %
Предложенията на участниците се оценяват по формулата:
К1 = ПЦ(минимум лева)х60 ,
ПЦ(участник)
където ПЦ (минимум лева) е най-ниската предложена обща стойност за
изпълнение на поръчката, а ПЦ (участник) е предложената обща стойност от
оценявания участник по този показател. Участникът с най-ниска предложена обща
стойност получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се
намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула.
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Показател К2 - Срок за изпълнение по предложение на участника в календарни
дни.
Тежест на показателя 40 %
Офертата се оценява по формулата:
К2 = Срок (МИН, брой календарни дни) х 40
Срок (участник)
Където: Срок (мин. брой календарни дни) е най-краткият предложен срок в
календарни дни за изпълнение на услугата, а Срок (участник) е предложеният срок в
календарни дни за изпълнение на поръчката от оценявания участник. Участникът,
предложил минимален срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, получава
максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя
съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула.
Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност
до третия знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може
да получи една оферта, е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ
ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът,
който е получил най-висока комплексна оценка (Ко) на офертата. В случай че
комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна
се приема тази оферта, в която се предлага най- ниска цена.
Изчислението на Комплексната оценка (Ко) на офертата на „ПЕЦИНСКИ"
ЕООД, е както следва:
К1 = ПЩминимум лева)хб0 = 9 850, 00 х 60 = 31,269
ПЩучастник)
18 900, 00
К2 = Срок (мин, брой календарни дни) х 40 = 9 х 40 = 14,400
Срок (участник)
25
Ко = К1+ К2 = 31,269 + 14,400 = 45,669 точки
Изчислението на Комплексната оценка (Ко) на офертата на „ЕВРО-ОФИС"
ООД, е както следва:
К1 = ПЦ(минимум лева)х60 = 9 850, 00 х 60 = 39,531
ПЩучастник)
14 950, 00
К2 = Срок (МИН, брой календарни дни) х 40 = 9 х 40 = 40,000
Срок (участник)
9
Ко = К1+ К2 = 39,531 + 40,000= 79,531 точки
Изчислението
на
Комплексната
оценка
„ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД, е както следва:

(Ко)

на

офертата

на

К1 = ПЦ(минимум лева)хб0 = 9 850, 00 х 60 = 60,000
ПЩучастник)
9 850, 00
К2 = Срок (МИН, брой календарни дни) х 40 = 9 х 40 = 18,000
Срок (участник)
20
Ко = К1+ К2 = 60,000 + 18,000= 78,000 точки
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Изчислението на Комплексната оценка (Ко) на офертата на „ДЕМЕТРА
ПРОЕКТ" ООД, е както следва:
К1 = ПЩминимум лева)х60 = 9 850, 00 х 60 = 33,053
ПЩучастник)
17 880, 00
К2 = Срок (МИН, брой календарни дни) х 40 = 9 х 40 = 17,142
Срок (участник)
21
Ко = К1+ К2 = 33,053+ 17,142= 50,195 точки
Въз основа на така направените изчисления от членовете на комисията, беше
определена комплексна оценка на офертите на участниците в настоящата
обществена поръчка и на основание чл. 71, ал. 3 от ЗОП комисията единодушно взе
следното
РЕШЕНИЕ:
1. Класира участниците в процедура, чрез публична покана на обществена
поръчка с предмет: „Изготвяне на технически (работен) проект за
реконструкция, преустройство, надстрояване и разширяване на строеж в
УПИ I 2757, 3819 от кв. 100 по плана на община Костинброд", както следва:
Първо място:
Второ място:
Трето място:
Четвърто място:

„ЕВРО-ОФИС" ООД
„ТЕРАКОНСУЛТ" ЕООД
„ДЕМЕТРА ПРОЕКТ" ООД
„ПЕЦИНСКИ" ЕООД

- 79,531 точки;
- 78,000 точки;
- 50,195 точки;
- 45,669 точки;

2. С оглед на така извършеното класиране, комисията предлага на Кмета на община
Костинброд да възложи изпълнението по горецитираната обществената поръчка на
фирма „ЕВРО-ОФИС" ООД, класирана на първо място с 79,531 точки, при
условията на приетата оферта и протокола на комисията.
Комисията приключи работата си по разглеждане, оценяване и класиране на
офертите на участниците в обществената поръчка.
Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията и на
основание чл.101г, ал.4 от ЗОП, заедно с цялата документация в процедурата се
предава на Кмета на общината за вземане на Решение.
Председател: Ангел Милчев:
п
/юрисконсулт, правоспособен юрист/
Членове:
1. Пламен Боев:
п
/главен инженер на община Костинброд/
2. Габриела Георгиева:
п
/началник отдел „УТ" и „УС"/
гр. Костинброд
22.05.2015г.

Протоколът е съставен от: — п —
Ангел Милчев, юрисконсулт

УТВЪРДИЛ :
п. п.
МИЛЕН ДИМИТРОВ
Кмет на Общината
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