ОБЩИНА СМОЛЯН
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бул. България 12, 4700 Смолян, България
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ПРОТОКОЛ № 3
за разглеждането и проверка за съответствие с изискванията на възложителя на
документите в Плик № 2 от офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане на
обществена поръчка за „услуга” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки
/ЗОП/ с наименование: „УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА
СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с Решение №
14 от 12.04.2016г., обявлението за която обществена поръчка е вписано в Регистъра на
обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен
номер 00092-2016-0008
Днес, 12.10.2016 г., в 15:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на
административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в изпълнение
на заповед № ОП-25/27.05.2016г. на кмета на община Смолян се събра комисия в следния състав:
Председател: инж. Йордан Щонов – директор на дирекция УТОС;
Членове:
инж. Васка Караджова – директор на дирекция СИОС;
Розета Буйкова – гл. специалист в дирекция СИОС;
Милена Пенчева – гл. експерт в дирекция СИОС;
Симеон Велинов – ст. юрисконсулт в дирекция ПНО
На основание §18 от ПЗР към ЗОП (Обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.) възлагането на настоящата
обществена поръчка се приключва по досегашния ред, тъй като решението за откриване на
процедурата е взето до влизането в сила на този закон. Приложими са процедурните правила на ЗОП
(Обн. ДВ. бр. 28 от 06 Април 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 79 от 13.10.2015 г., отм. ДВ. бр. 13 от
16.02.2016 г.).
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 68, ал. 10, изр. 2
от ЗОП.
1. След като по обособени позиции беше установена формалната допустимост на
предложенията на участниците и съответствието на документите и информацията в Плик № 1 „Документи за подбор“ включително и допълнително представените с критериите за подбор и
минималните технически изисквания за допустимост комисията пристъпи към разглеждане на
документите в Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” на допуснатите участници и
проверка на съответствието им с изискванията на възложителя.

Обособена позиция № 1
Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по
отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. Извора 3, бл. 5 и бл. 6.

1.

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от
офертата на участника ЕТ „ИНЖ. ИВАН СТОЯНОВ“ е, както следва:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно
приложение № 2.
В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице
липси и несъответствия с изискванията на възложителя.
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и
информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.14 от
раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.14 на раздел III „Указания
за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и
същите са редовни.
При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от
възложителя условия. Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията
както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.
Обособена позиция № 2
Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по
отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. Ела, бл. 1 и бл. 3.

1.

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от
офертата на участника „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ/БСК
ИНЖЕНЕРИНГ“ АД е, както следва:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно
приложение № 2.
В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице
липси и несъответствия с изискванията на възложителя.
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и
информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.14 от
раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.14 на раздел III „Указания
за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и
същите са редовни.
При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от
възложителя условия. Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията
както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.
Обособена позиция № 3
Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по
отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. 49, бл. Б-4 и бл. 18.

1.

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от
офертата на участника „СПИРИД 96“ ЕООД е, както следва:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно
приложение № 2.
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В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице
липси и несъответствия с изискванията на възложителя.
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и
информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.14 от
раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.14 на раздел III „Указания
за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и
същите са редовни.
При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от
възложителя условия. Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията
както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.
Обособена позиция № 4
Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по
отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. 44, бл. 17 и бл. 51.

1.

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от
офертата на участника „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД е, както следва:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно
приложение № 2.
В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице
липси и несъответствия с изискванията на възложителя.
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и
информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.14 от
раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.14 на раздел III „Указания
за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и
същите са редовни.
При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от
възложителя условия. Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията
както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.
Обособена позиция № 5
Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по
отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. 11, бл. Прогрес 3 и бл. 15.

1.

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от
офертата на участника „ДАРА - КОНТРОЛ“ ООД е, както следва:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно
приложение № 2.
В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице
липси и несъответствия с изискванията на възложителя.
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и
информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.14 от
раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.14 на раздел III „Указания
за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и
същите са редовни.
При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от
възложителя условия. Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията
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както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.
Обособена позиция № 6
Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по
отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. Прогрес Е-1 и Е-2, бл. Б-2 и
бл. Извор 1.

1.

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от
офертата на участника „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД е, както следва:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно
приложение № 2.
В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице
липси и несъответствия с изискванията на възложителя.
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и
информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.14 от
раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.14 на раздел III „Указания
за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и
същите са редовни.
При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от
възложителя условия. Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията
както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.

Обособена позиция № 7
Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по отношение на 3
/три/ многофамилни жилищни сгради - бл. 6, бл. Изгрев и бл. 10

1.

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от
офертата на участника „НИКИ ДЕНЕВА“ ЕООД е, както следва:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно
приложение № 2.
В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице
липси и несъответствия с изискванията на възложителя.
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и
информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.14 от
раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.14 на раздел III „Указания
за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и
същите са редовни.
При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от
възложителя условия. Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията
както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.
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2.

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от
офертата на участника „РАДЕВ - 06“ ЕООД е, както следва:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно
приложение № 2.
В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице
липси и несъответствия с изискванията на възложителя.
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и
информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.14 от
раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.14 на раздел III „Указания
за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и
същите са редовни.
При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от
възложителя условия. Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията
както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.

Обособена позиция № 8
Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството по
отношение на 4 /четири/ многофамилни жилищни сгради - бл. А-1, бл. 2, бл. А-6, бл.
Острица 5.

1.

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от
офертата на участника „ДИ-2М“ ЕООД е, както следва:
Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно
приложение № 2.
В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице
липси и несъответствия с изискванията на възложителя.
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и
информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.14 от
раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.14 на раздел III „Указания
за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и
същите са редовни.
При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от
възложителя условия. Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията
както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя.

Въз основа на подадените оферти и извършените констатации комисията единодушно и
без особено мнение на членове от комисията

Р Е Ш И:
I. След като се установи формалната допустимост на предложенията на участниците и
съответствието на представените документи в Плик № 1 и 2 с изискванията на възложителя, комисията
допуска до отваряне на пликовете с предлагана цена следните участници, по обособени позиции, както
следва:
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I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ
ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - БЛ. ИЗВОРА 3, БЛ. 5 И БЛ. 6.
 ЕТ „ИНЖ. ИВАН СТОЯНОВ“;
II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ
ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - БЛ. ЕЛА, БЛ. 1 И БЛ. 3.


„БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ/БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД;

ІІІ. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ
ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - БЛ. 49, БЛ. Б-4 И БЛ. 18.


„СПИРИД 96“ ЕООД;

ІV. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ
ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - БЛ. 44, БЛ. 17 И БЛ. 51.


„ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД;

V. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ
ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - БЛ. 11, БЛ. ПРОГРЕС 3 И БЛ. 15.


„ДАРА - КОНТРОЛ“ ООД;

VІ. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ
ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - БЛ. ПРОГРЕС Е-1 И Е-2, БЛ. Б-2 И БЛ. ИЗВОР 1.


„АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД;

VІІ. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ
ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - БЛ. 6, БЛ. ИЗГРЕВ И БЛ. 10
 „НИКИ ДЕНЕВА“ ЕООД;
 „РАДЕВ - 06“ ЕООД;
VІІI.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8: УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ
ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА 4 /ЧЕТИРИ/ МНОГОФАМИЛНИ
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - БЛ. А-1, БЛ. 2, БЛ. А-6, БЛ. ОСТРИЦА 5.


„ДИ-2М“ ЕООД
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II. Ценовото предложение на допуснатите участници да бъде отворено на 17.10.2016 г.
/седемнадесети октомври две хиляди и шестнадесета година/ от 10:00 часа в заседателна зала № 343,
находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул.
България № 12, за която дата и час участниците да бъдат уведомени, чрез съобщение в профила на
купувача, съгласно разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.
Отварянето на ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на община
Смолян.
Настоящият протокол е технически съставен на 12.10.2016 г.
Председател:
инж. Йордан Щонов
/положен подпис/
/………………..................../
Членове:
инж. Васка Караджова
/положен подпис/
/………………..................../
Милена Пенчева
/положен подпис/
/………………..................../

Розета Буйкова
/положен подпис/
/………………..................../
Симеон Велинов
/положен подпис/
/………………..................../
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