
СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”
1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73; 

http://so-slatina.org; е-mail: info@so-slatina.org

П Р О Т О К О Л № 3

на основание чл.103, ал.3 от Закона за обществените поръчки от дейността на 
комисия, назначена със Заповед № РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на СО-

район „Слатина”

Днес, 10.04.2017 година в 10.00 часа, комисия, назначена със Заповед № РСЛ16- 
РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на район „Слатина” в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. инж. Милчо Ангелов Михайлов -  заместник-кмет в район
„Слатина”;

И ЧЛЕНОВЕ: 2. арх. Елена Петрова Ахчиева -  главен архитект в район „Слатина”;
3. инж. Росица Христова Тодорова -  главен инженер в район 
„Слатина”;
4. Галинка Генова Ангелова -  началник на отдел „Финансово -  
счетоводни дейности” при район „Слатина”;
5. Венета Минчева Георгиева -  началник на отдел „Правно- 
нормативно обслужване” при район „Слатина” -  правоспособен 
юрист;
6. ланд. арх. Радка Ангелова Якимова -  главен експерт в отдел 
„Образование, култура, социални дейност и спорт” при район 
„Слатина”;
7. Евгений Кирилов Пепелянков - юрисконсулт в отдел „Правно- 
нормативно обслужване” при район „Слатина” -  правоспособен 
юрист;
8. инж. Диана Любомирова Тодорова -  главен експерт в отдел 
„Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, 
благоустройство и екология” при район „Слатина”;
9. арх. Анна Банкова Иванова - главен експерт в отдел „Устройство 
на територията, кадастър и регулация” при район „Слатина”;
10. Виолета Христова Спасова -  старши юрисконсулт в отдел 
„Правно-нормативно обслужване” при район „Слатина” -  
правоспособен юрист;
11. арх. Надежда Георгиева Футекова-Христова -  външен експерт 
съгласно чл. 51, ал. 2 от ППЗОП с професионална компетентност в 
съответствие с предмета на поръчката;

се събра в зала 308, находяща се на трети етаж в административната сграда на район 
„Слатина”, на бул. „Шипченски проход” № 67 за отваряне на ценовите предложения на 
участниците в открита процедура с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район 
„Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., открита с Решение 
№ РСЛ16-ВК08-1287 /5/ 30.09.2016г. и Обявление № РСЛ16-ВК08-1287 /6/ 30.09.2016г. 
на Кмета на Столична община - район „Слатина“, уникален номер на поръчката в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП № 01272-2016-0001, изменена с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № РСЛ16-ВК08- 
1287 /15/ 17.10.2016г. на Кмета на Столична община - район „Слатина“.
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На заседанието на комисията не присъстваха всички редовни членове и 
привличането на резервни членове от състава на комисията бе необходимо. Със Заповед 
№ РСЛ17-РД15-186/31.03.2017г. на Кмета на СО - район „Слатина” е разрешено ползване 
на пет дни платен годишен отпуск, считано от 10.04.2017г. до 18.04.2017г. включително на 
Венцислав Димитров Дъбов -  главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 
обслужване” при район „Слатина”. На негово място в състава на комисията се включва 
резервният член Евгений Кирилов Пепелянков -  юрисконсулт в отдел „ПНО” в район 
„Слатина” като лице с професионална квалификация на отсъстващия редовен член.

Комисията започна своята работа в 10.00 часа. На отварянето на ценовите 
предложения на участниците присъстваха лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП - 
упълномощени представители на участниците в процедурата:

1. Ренета Петрова Заркова -  упълномощен представител на „Престиж-Н.С.” ЕООД, с 
нотариално заверено пълномощно рег. № 3207/29.12.2016г. на нотариус рег. № 626, 
Марин Цветков;

2. Васил Петков Берковски - упълномощен представител на „Адванс - 2002” ЕООД, с 
писмено пълномощно от представляващия дружеството от 10.04.2017г.;

3. Теодора Димитрова Киризева - упълномощен представител на „Планекс Билд” 
ООД, с нотариално заверено пълномощно рег. № 36160/10.11.2016г. по описа на 
нотариус рег. № 274 Румен Димитров;

4. Кристина Фьодорова Беличева - упълномощен представител на Обединение 
„Слатина - ГВ”, със споразумение за създаване на обединение „Слатина-ГВ”, 
заверено с рег. № 11381/21.11.2016г. по описа на нотариус рег. № 074 Валентина 
Механджийска и рег. № 10780/22.11.2016г. на нотариус рег. № 362 Мариета 
Николова;

5. Николай Руменов Нейков - упълномощен представител на „Аля-Строй” ЕООД -  
като участник в ДЗЗД „Консулт Строй”, с нотариално заверено пълномощно рег. № 
12332/29.09.2016г. по описа на нотариус рег. № 140 Мила Енева;

6. Петър Бойков Танчев - упълномощен представител на ДЗЗД „Елит-Арх”, с писмено 
пълномощно от представляващия ДЗЗД от 10.04.2017г.;

7. Михаила Огнянова Христова -  упълномощен представител на „Главболгарстрой” 
АД, с нотариално заверено пълномощно рег. № 6456/14.10.2016г. по описа на 
нотариус рег. № 515 Богдана Бъчварова;

8. Румяна Ненчева Деркс - упълномощен представител на „Примастрой 21” ООД, с 
писмено пълномощно от представляващия дружеството с изх. № 007/2017г.;

Съгласно чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, комисията обяви на всички присъстващи 
резултатите от оценките на офертите по технически показатели, както следва:

1. ОФЕРТА № 19, подадена от „АДВАНС-2002“ ЕООД, за участие по обособена
позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А -  36 точки

2. ОФЕРТА № 21, подадена от „ПИ ЕС АИ” АД, за участие по обособена позиция № 
4 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес 
гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл. 218 -  36 точки

3. ОФЕРТА № 23, подадена от „Д § Д” ООД, за участие по обособена позиция № 2 - 
Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 
София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А- 36 точки

4. ОФЕРТА № 24, подадена от ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОИ”, за участие по обособена
позиция № 3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина“, бл.54 -  36 точки.
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5. ОФЕРТА № 26, подадена от ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ”, за участие по обособена
позиция № 5 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.33 -  25.5 точки

6. ОФЕРТА № 27, подадена от „ТРЕЙС-СОФИЯ” ЕАД, за участие по обособена
позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А -  36 точки

7. Оферта№ 28, подадена от „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, за участие по обособена
позиция № 6 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А -36 точки

8. ОФЕРТА № 37, подадена от ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ”, за участие по 
обособена позиция № 6 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А -  36 точки

9. ОФЕРТА № 39, подадена от ДЗЗД „ЕЛИТ-АРХ”, за участие по обособена позиция 
№ 6 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 
адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А -  28,50 точки

10. ОФЕРТА № 40, подадена от „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, за участие по 
обособена позиция № 4 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9, бл. 
218 -  36 точки

11. ОФЕРТА № 41, подадена от „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, за участие по обособена
позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А -  36 точки

12. ОФЕРТА № 43, подадена от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, за участие по обособена
позиция № 6 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А -  36 точки

13. ОФЕРТА № 45, подадена от „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД, за участие по обособена
позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Мъдрен“, бл. 27 
-  28.5 точки

14. ОФЕРТА № 47, подадена от „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД, за участие по обособена
позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с
административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А -  36 точки

15. ОФЕРТА № 53, подадена от ДЗЗД „РЕСТИНИ”, за участие по обособена позиция 
№ 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 
адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А -  34 точки

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри” от офертите на участниците по обособени позиции и по реда на постъпване на 
офертите в процедурата и обяви предложените от тях стойности.

След изчисляване на осреднената цена за авторски надзор на час (формирана като 
осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния обект в обособената 
позиция части - част „Архитектурна”,част „Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част 
„Енергийна ефективност” и част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) на всеки един участник, 
същата се публикува в настоящия Протокол №3 за информация на участниците.

1.ОФЕРТА № 1, подадена от „БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД по обособена позиция № 8 - 
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на
строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо
Смирненски“, бл.27 А (по обособена позиция 2) -  предложена цена 20610, 00 лева без
ДДС.

2. ОФЕРТА № 2, подадена от „ИКАР КОНСУЛТ“ АД по обособена позиция № 11 
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на
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строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо 
Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5) -  предложена цена 29750,00 лева без ДДС.

3. ОФЕРТА № 3, подадена от „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД по обособена 
позиция № 14 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на 
„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к.“Христо Смирненски“, бл.27 А (по 
обособена позиция 2) -предложена цена 7985,00 лева без ДДС.

4. ОФЕРТА № 4, подадена от „СОФИНВЕСТ“ ЕООД по обособена позиция № 12 - 
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 
строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Христо Смирненски, 
бл.32А (по обособена позиция 6) -  предложена цена 26949,30 лева без ДДС

5. ОФЕРТА № 5, подадена от ДЗЗД „ЕТА-КОНСУЛТ“ по обособена позиция № 16 - 
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к.“Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл.218 (по 
обособена позиция 4) -  предложена цена 2350,00 лева без ДДС.

6. ОФЕРТА № 6, подадена от ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ КОНТРОЛ“ по обособена позиция №
12 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на
строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Христо Смирненски,
бл.32А (по обособена позиция 6) -  предложена цена 14777,00 лева без ДДС.

7. ОФЕРТА № 7, подадена от „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД по обособена позиция № 11 -
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на
строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо
Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5) -  предложена цена 17970,00 лева без ДДС.

8. ОФЕРТА № 8, подадена от ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ -  
ЛАЙФ ЕНЕРЖИ“ по обособена позиция № 8 - Изготвяне оценка на съответствие на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на 
строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. 
София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А (по обособена позиция 2) -  предложена цена 
13043,00 лева без ДДС.

9. ОФЕРТА №11, подадена от „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД по обособена позиция № 12 -
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на
строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Христо Смирненски, 
бл.32А (по обособена позиция 6) -  комисията констатира, разлика между изписаната цена 
с цифри и словом. Съгласно подточка 13.1.6 от точка 13 „Съдържание на офертите и 
изисквания” от раздел IV „Критерии за подбор” от документацията на възложителя, а 
именно.. . „При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема 
предвид изписаната с думи”, комисията взема предвид цената от ценовото предложение 
на участника изписана с думи, а именно: „двадесет и седем хиляди лева без ДДС”.

10. ОФЕРТА №12, подадена от „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД по обособена позиция № 12 -
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на
строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Христо Смирненски, 
бл.32А (по обособена позиция 6) -  предложена цена 22072,76 лева без ДДС.
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11. ОФЕРТА №13, подадена от „ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД по обособена позиция № 9
- Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 
строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина“, бл.54 (по 
обособена позиция 3) -  предложена цена 12000,00 лева без ДДС.

12. ОФЕРТА №14, подадена от „БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА КОНСУЛТАНСКА 
КОМПАНИЯ“ АД по обособена позиция №17 - Инвеститорски контрол по време на 
проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, 
ж.к.“Христо Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5) -  предложена цена 7757,37 
лева без ДДС.

13. ОФЕРТА №15, подадена от „ЕП КОНСУЛТ“ ЕООД по обособена позиция №16 - 
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к.“Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл.218 (по 
обособена позиция 4) -  предложена цена 4638,87 лева без ДДС.

14. ОФЕРТА №16, подадена от „ТЕХНОСТРОЙ-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД по 
обособена позиция № 7 -  Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти 
със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по 
време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо 
Смирненски“, ул. „Мъдрен“, бл. 27 (по обособена позиция 1) -  предложена цена 12600,00 
лева без ДДС.

15. Оферта № 17, подадена от „ЕРОУ“ ООД по обособена позиция № 10 - Изготвяне 
оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 
строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл.218 (по 
обособена позиция 4)- предложена цена 5400,00 лева без ДДС.

16. ОФЕРТА № 19, подадена от „АДВАНС-2002“ ЕООД по обособена позиция № 2 - 
Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 
ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А цената е както следва:
- Стойност за проектиране -  52600,00 лева без ДДС;
- Стойност за изпълнение на СМР -  1082773,28 лева без ДДС;
- Авторски надзор -  13800,00 лева без ДДС

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:
Част „Архитектурна” -
Част „Конструкции” -
Част „Електро” -
Част „ВиК” -
Част „ОВК” -
Част „Вертикална планировка” - 
Част „Енергийна ефективност” - 
Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”

7.50 лв./час без ДДС
7.50 лв./час без ДДС
7.50 лв./час без ДДС
7.50 лв./час без ДДС
7.50 лв./час без ДДС
7.50 лв./час без ДДС
7.50 лв./час без ДДС
7.50 лв./час без ДДС

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 
приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”,част 
„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част 
„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) - 7,50 лв/час.
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17. ОФЕРТА № 21 от „ПИ ЕС АЙ” АД, за участие по обособена позиция № 4 - 
Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 
ж.к. „Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 бл. 218 цената е както следва:
- Стойност за проектиране -  24431,56 лева без ДДС;
- Стойност за изпълнение на СМР -  768141,00 лева без ДДС;
- Авторски надзор -  8380,00 лева без ДДС

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:
Част „Архитектурна” -
Част „Конструкции” -
Част „Електро” -
Част „ВиК” -
Част „Енергийна ефективност” - 
Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”

20.95 лв./час без ДДС
20.95 лв./час без ДДС
20.95 лв./час без ДДС
20.95 лв./час без ДДС
20.95 лв./час без ДДС
20.95 лв./час без ДДС

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 
приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”,част 
„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част 
„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) - 20,95 лв/час.

18. ОФЕРТА № 23 от „Д § Д” ООД, за участие по обособена позиция № 2 - Инженеринг 
(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо 
Смирненски“, бл.27 А цената е както следва:
- Стойност за проектиране -  10000,00 лева без ДДС;
- Стойност за изпълнение на СМР -  1275730,38 лева без ДДС;
- Авторски надзор -  46000,00 лева без ДДС

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:
Част „Архитектурна” -
Част „Конструкции” -
Част „Електро” -
Част „ВиК” -
Част „ОВК” -
Част „Вертикална планировка” - 
Част „Енергийна ефективност” - 
Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”

14.00 лв./час без ДДС
16.00 лв./час без ДДС
14.00 лв./час без ДДС 
8.50 лв./час без ДДС

10.00 лв./час без ДДС
10.00 лв./час без ДДС
10.00 лв./час без ДДС
10.00 лв./час без ДДС

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 
приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”,част 
„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част 
„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) - 12,08 лв/час.

19. ОФЕРТА № 24 от ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, за участие по обособена позиция № 3 - 
Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 
ж.к. „Слатина“, бл.54 цената е както следва:
- Стойност за проектиране -  23500,00 лева без ДДС;
- Стойност за изпълнение на СМР -  602166,82 лева без ДДС;
- Авторски надзор -  2500,00 лева без ДДС

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:
• Част „Архитектурна” - 20.00 лв./час без ДДС
• Част „Конструкции” - 20.00 лв./час без ДДС
• Част „Електро” - 20.00 лв./час без ДДС
• Част „ВиК” - 20.00 лв./час без ДДС
• Част „ОВК” - 20.00 лв./час без ДДС
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• Част „Вертикална планировка” - 20.00 лв./час без ДДС
• Част „Енергийна ефективност” - 20.00 лв./час без ДДС
• Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” - 20.00 лв./час без ДДС

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички
приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”,част 
„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част 
„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) - 20,00 лв/час.

20. ОФЕРТА № 26 от ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ”, за участие по обособена позиция № 5 - 
Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 
ж.к. „Христо Смирненски“, бл.33 цената е както следва:
- Стойност за проектиране -  59800,00 лева без ДДС;
- Стойност за изпълнение на СМР -  1595350,00 лева без ДДС;
- Авторски надзор -  1600,00 лева без ДДС

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:
Част „Архитектурна” -
Част „Конструкции” -
Част „Електро” -
Част „ВиК” -
Част „ОВК” -
Част „Вертикална планировка” - 
Част „Енергийна ефективност” - 
Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”

28.00 лв./час без ДДС
28.00 лв./час без ДДС
28.00 лв./час без ДДС
28.00 лв./час без ДДС
28.00 лв./час без ДДС
28.00 лв./час без ДДС
28.00 лв./час без ДДС
28.00 лв./час без ДДС

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 
приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”,част 
„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част 
„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) - 28,00 лв/час.

21. ОФЕРТА № 27 от „ТРЕЙС-СОФИЯ” ЕАД, за участие по обособена позиция № 2 - 
Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 
ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А цената е както следва:
- Стойност за проектиране -  53856,00 лева без ДДС;
- Стойност за изпълнение на СМР -  1271226,00 лева без ДДС;
- Авторски надзор -  1680,00 лева без ДДС

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:
Част „Архитектурна” -
Част „Конструкции” -
Част „Електро” -
Част „ВиК” -
Част „ОВК” -
Част „Вертикална планировка” - 
Част „Енергийна ефективност” - 
Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”

40.00 лв./час без ДДС
40.00 лв./час без ДДС
40.00 лв./час без ДДС
40.00 лв./час без ДДС
40.00 лв./час без ДДС
40.00 лв./час без ДДС
40.00 лв./час без ДДС
40.00 лв./час без ДДС

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 
приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”,част 
„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част 
„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) - 40,00 лв/час.
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22. Оферта№ 28 от „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, за участие по обособена позиция № 6 - 
Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 
ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А цената е както следва:
- Стойност за проектиране -  33300,00 лева без ДДС;
- Стойност за изпълнение на СМР -  1649590,93 лева без ДДС;
- Авторски надзор -  3250,00 лева без ДДС

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:
Част „Архитектурна” -
Част „Конструкции” -
Част „Електро” -
Част „ВиК” -
Част „ОВК” -
Част „Вертикална планировка” - 
Част „Енергийна ефективност” - 
Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”

20.00 лв./час без ДДС
20.00 лв./час без ДДС
20.00 лв./час без ДДС
20.00 лв./час без ДДС
20.00 лв./час без ДДС
20.00 лв./час без ДДС
20.00 лв./час без ДДС
20.00 лв./час без ДДС

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 
приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”,част 
„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част 
„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) - 20,00 лв/час

23. ОФЕРТА № 33, подадена от „ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД по обособена позиция № 11 -  
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 
строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо 
Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5) -предложена цена 13477,75 лева без ДДС.

24. ОФЕРТА № 34, подадена от „ЕН ЕКИП“ ЕООД по обособена позиция № 8 -  
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 
строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо 
Смирненски“, бл.27 А (по обособена позиция 2) -  предложена цена 24684,00 лева без
ДДС.

25. ОФЕРТА № 35, подадена от „ИНТКОНС“ ЕООД по обособена позиция № 12 -  
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 
строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. Христо Смирненски, 
бл.32А (по обособена позиция 6) -  предлажена цена 13368,70 лева без ДДС.

26. ОФЕРТА № 37 от ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ” , за участие по обособена позиция 
№ 6 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 
София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А цената е както следва:
- Стойност за проектиране -  58687,88 лева без ДДС;
- Стойност за изпълнение на СМР -  1671267,52 лева без ДДС;
- Авторски надзор -  2060,00 лева без ДДС

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки: 
Част „Архитектурна” - 50.00 лв./час без ДДС
Част „Конструкции” - 30.00 лв./час без ДДС
Част „Електро” - 20.00 лв./час без ДДС
Част „ВиК” - 10.00 лв./час без ДДС
Част „ОВК” - 15.00 лв./час без ДДС
Част „Вертикална планировка” - 15.00 лв./час без ДДС
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• Част „Енергийна ефективност” - 10.00 лв./час без ДДС
• Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” - 10.00 лв./час без ДДС

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 
приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”,част 
„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част 
„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) - 21,67 лв/час.

27. ОФЕРТА № 39 от ДЗЗД „ЕЛИТ-АРХ”, за участие по обособена позиция № 6 - 
Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 
ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А цената е както следва:
- Стойност за проектиране -  60200,00 лева без ДДС;
- Стойност за изпълнение на СМР -  1604894,50 лева без ДДС;
- Авторски надзор -  1500,00 лева без ДДС

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:
Част „Архитектурна” -
Част „Конструкции” -
Част „Електро” -
Част „ВиК” -
Част „ОВК” -
Част „Вертикална планировка” - 
Част „Енергийна ефективност” - 
Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”

25.00 лв./час без ДДС
25.00 лв./час без ДДС
25.00 лв./час без ДДС
25.00 лв./час без ДДС
25.00 лв./час без ДДС
25.00 лв./час без ДДС
25.00 лв./час без ДДС
25.00 лв./час без ДДС

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 
приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”,част 
„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част 
„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) - 25,00 лв/час.

28. ОФЕРТА № 40 от „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, за участие по обособена 
позиция № 4 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 
адрес: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9, бл. 218 цената е както 
следва:
- Стойност за проектиране -  25900,00 лева без ДДС;
- Стойност за изпълнение на СМР -  759000,00 лева без ДДС;
- Авторски надзор -  280,00 лева без ДДС

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки: 
Част „Архитектурна” - 10.00 лв./час без ДДС
Част „Конструкции” - 10.00 лв./час без ДДС
Част „Електро” - 10.00 лв./час без ДДС
Част „ВиК” - 10.00 лв./час без ДДС
Част „ОВК” - 10.00 лв./час без ДДС
Част „Вертикална планировка” - 10.00 лв./час без ДДС
Част „Енергийна ефективност” - 10.00 лв./час без ДДС
Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” - 10.00 лв./час без ДДС

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 
приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”,част 
„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част 
„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) - 10,00 лв/час

29. ОФЕРТА № 41 от „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, за участие по обособена позиция № 2 - 
Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 
ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А цената е както следва:
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- Стойност за проектиране -  22122,11 лева без ДДС;
- Стойност за изпълнение на СМР -  1119810,91 лева без ДДС;
- Авторски надзор -  2211,12 лева без ДДС

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:
Част „Архитектурна” -
Част „Конструкции” -
Част „Електро” -
Част „ВиК” -
Част „ОВК” -
Част „Вертикална планировка” - 
Част „Енергийна ефективност” - 
Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”

35.00 лв./час без ДДС
35.00 лв./час без ДДС
35.00 лв./час без ДДС
35.00 лв./час без ДДС
35.00 лв./час без ДДС
35.00 лв./час без ДДС
35.00 лв./час без ДДС
35.00 лв./час без ДДС

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 
приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”,част 
„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част 
„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) - 35,00 лв/час.

30. ОФЕРТА № 43 от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, за участие по обособена позиция № 6 - 
Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 
ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А цената е както следва:
- Стойност за проектиране -  25666,00 лева без ДДС;
- Стойност за изпълнение на СМР -  1657951,26 лева без ДДС;
- Авторски надзор -  34499,00 лева без ДДС

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:
Част „Архитектурна” -
Част „Конструкции” -
Част „Електро” -
Част „ВиК” -
Част „ОВК” -
Част „Вертикална планировка” - 
Част „Енергийна ефективност” - 
Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”

45.00 лв./час без ДДС
45.00 лв./час без ДДС
45.00 лв./час без ДДС
45.00 лв./час без ДДС
45.00 лв./час без ДДС
45.00 лв./час без ДДС
45.00 лв./час без ДДС
45.00 лв./час без ДДС

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 
приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”,част 
„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част 
„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) - 45,00 лв/час.

31. ОФЕРТА № 44, подадена от „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, за участие по обособена 
позиция № 9 -  Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 
строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина“, бл.54 (по 
обособена позиция 3) предложена цена 5800,00 лева без ДДС.

32. ОФЕРТА № 45 от „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД, за участие по обособена позиция № 1 - 
Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 
ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Мъдрен“, бл. 27 цената е както следва:
- Стойност за проектиране -  26400,00 лева без ДДС;
- Стойност за изпълнение на СМР -  861800,36 лева без ДДС;
- Авторски надзор -  2600,00 лева без ДДС

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:
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Част „Архитектурна' 
Част „Конструкции” 
Част „Електро”
Част „ВиК”

26.00 лв./час без ДДС
26.00 лв./час без ДДС
24.00 лв./час без ДДС
24.00 лв./час без ДДС
24.00 лв./час без ДДС
00.00 лв./час без ДДС
26.00 лв./час без ДДС
24.00 лв./час без ДДС

Част „ОВК” -
Част „Вертикална планировка” - 
Част „Енергийна ефективност” - 
Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 
приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”,част 
„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част 
„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) - 25,00 лв/час.

33. ОФЕРТА № 47 от „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД, за участие по обособена позиция № 2 - 
Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 
ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А цената е както следва:
- Стойност за проектиране -  30630,60 лева без ДДС;
- Стойност за изпълнение на СМР -  1279518,46 лева без ДДС;
- Авторски надзор -  8639,40 лева без ДДС

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:
Част „Архитектурна” -
Част „Конструкции” -
Част „Електро” -
Част „ВиК” -
Част „ОВК” -
Част „Вертикална планировка” - 
Част „Енергийна ефективност” - 
Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”

4.14 лв./час без ДДС
4.14 лв./час без ДДС
4.14 лв./час без ДДС
4.14 лв./час без ДДС
4.14 лв./час без ДДС
4.14 лв./час без ДДС
4.14 лв./час без ДДС
4.14 лв./час без ДДС

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 
приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”,част 
„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част 
„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) - 4,14 лв/час.

34. ОФЕРТА № 50, подадена от „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И 
ПРОЕКТИРАНЕ“ ЕООД, за участие по обособена позиция №17 - Инвеститорски контрол 
по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. 
София, ж.к.“Христо Смирненски“, бл.33 (по обособена позиция 5) предложена цена 
10787,14 лева без ДДС.

35. ОФЕРТА № 51, подадена от „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД по обособена позиция 
№18 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А (по обособена 
позиция 6) -  предложена цена 10888,88 лева без ДДС.

36. ОФЕРТА № 53 от ДЗЗД „РЕСТИНИ”, за участие по обособена позиция № 2 - 
Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 
ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А цената е както следва:
- Стойност за проектиране -  25100,00 лева без ДДС;
- Стойност за изпълнение на СМР -  831358,60 лева без ДДС;
- Авторски надзор -  1400,00 лева без ДДС

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:
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Част „Архитектурна” -
Част „Конструкции” -
Част „Електро” -
Част „ВиК” -
Част „ОВК” -
Част „Вертикална планировка” - 
Част „Енергийна ефективност” - 
Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” -

35.00 лв./час без ДДС
35.00 лв./час без ДДС
35.00 лв./час без ДДС
35.00 лв./час без ДДС
35.00 лв./час без ДДС
35.00 лв./час без ДДС
35.00 лв./час без ДДС
35.00 лв./час без ДДС

Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 
приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”,част 
„Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част 
„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) - 35,00 лв/час.

37. ОФЕРТА № 54, подадена от „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД, за участие по обособена 
позиция № 8 -  Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 
строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо 
Смирненски“, бл.27 А (по обособена позиция 2) предложена цена 18200,00 лева без ДДС.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието 
на комисията.
След което Комисията продължи своята работа в закрито заседание.
След допълнителен преглед на предложените ценови предложения на участниците, 
комисията констатира следното:

1. По обособена позиция 2 - Участникът „Д и Д”ООД е предложил стойност за 
проектиране 10000,00 лева без ДДС и цена за авторски надзор на час ( формирана 
като осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния обект в 
обособената позиция части - част „Архитектурна”,част „Конструкции”,част 
„Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част „Пожарна 
безопасност” и „ПБЗ”) - 12,08 лева за час.
След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на 
сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите 
участници по същите показатели за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 
72, ал.1 от ЗОП реши да изиска от участника подробна писмена обосновка за 
начина на образуване на предложените от него цени.

2. По обособена позиция 2 - Участникът „Главболгарстрой”АД е предложил стойност 
за проектиране 22122,11 лева без ДДС.
След обстоен анализ се установи, че така предложената цена е с повече от 20 на сто 
по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници 
по същите показатели за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 72, ал.1 от 
ЗОП реши да изиска от участника подробна писмена обосновка за начина на 
образуване на предложената от него цена.

3. По обособена позиция 2 - Участникът ДЗЗД „Рестини” е предложил стойност за 
проектиране 25100,00 лева без ДДС и стойност за изпълнение на СМР 831358,60 
лева без ДДС.
След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на 
сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите 
участници по същите показатели за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 
72, ал.1 от ЗОП реши да изиска от участника подробна писмена обосновка за 
начина на образуване на предложените от него цени.

4. По обособена позиция 2 - Участникът „Адванс 2002” ЕООД е предложил Цена за 
авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички
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приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част
„Архитектурна”,част „Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна 
ефективност” и част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) - 7,5 лева за час.
След обстоен анализ се установи, че така предложената цена е с повече от 20 на сто 
по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници 
по същия показател за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 72, ал.1 от 
ЗОП реши да изиска от участника подробна писмена обосновка за начина на 
образуване на предложената от него цена.

5. По обособена позиция 2 - Участникът „Капитол груп” ЕООД е предложил Цена за
авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по всички 
приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част
„Архитектурна”,част „Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна 
ефективност” и част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) - 4,14 лева на час.
След обстоен анализ се установи, че така предложената цена е с повече от 20 на сто 
по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници 
по същия показател за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 72, ал.1 от 
ЗОП реши да изиска от участника подробна писмена обосновка за начина на 
образуване на предложената от него цена.

6. По обособена позиция 6 -Участникът „Ивелинстрой” ЕООД е предложил стойност 
за проектиране 33300,00 лева без ДДС и цена за авторски надзор на час (формирана 
като осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния обект в 
обособената позиция части - част „Архитектурна”,част „Конструкции”,част 
„Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна ефективност” и част „Пожарна 
безопасност” и „ПБЗ”) - 20,00 лева на час.
След обстоен анализ се установи, че така предложените цени е с повече от 20 на 
сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите 
участници по същите показатели за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 
72, ал.1 от ЗОП реши да изиска от участника подробна писмена обосновка за 
начина на образуване на предложените от него цени.

7. По обособена позиция 6 - Участникът „Интерхолд” ЕООД е предложил стойност за 
проектиране 25666,00 лева без ДДС.
След обстоен анализ се установи, че така предложената цена е с повече от 20 на сто 
по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници 
по същия показател за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 72, ал.1 от 
ЗОП реши да изиска от участника подробна писмена обосновка за начина на 
образуване на предложената от него цена.

8. По обособена позиция 6 - Участникът Обединение „Слатина- ГВ”е предложил 
Цена за авторски надзор на час ( формирана като осреднена часова ставка по 
всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част 
„Архитектурна”,част „Конструкции”,част „Електро”,част „ВиК”,част „Енергийна 
ефективност” и част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) - 21,67 лева на час.
След обстоен анализ се установи, че така предложената цена е с повече от 20 на сто 
по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници 
по същия показател за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 72, ал.1 от 
ЗОП реши да изиска от участника подробна писмена обосновка за начина на 
образуване на предложената от него цена.

9. По обособена позиция 8 - Участникът ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс
инженеринг- лайф енерджи” е предложил обща стойност на поръчката 13043,00 
лева без ДДС.
След обстоен анализ се установи, че така предложената цена е с повече от 20 на сто 
по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници 
по същия показател за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 72, ал.1 от 
ЗОП реши да изиска от участника подробна писмена обосновка за начина на 
образуване на предложената от него цена.
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10. По обособена позиция 11 - Участникът „ИВТ Консулт” ЕООД е предложил обща 
стойност на поръчката 13477,75 лева без ДДС.
След обстоен анализ се установи, че така предложената цена е с повече от 20 на сто 
по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници 
по същия показател за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 72, ал.1 от 
ЗОП реши да изиска от участника подробна писмена обосновка за начина на 
образуване на предложената от него цена.

11. По обособена позиция 12 - Участникът Обединение „ДВЖ Контрол” е предложил 
обща стойност на поръчката 14777,00 лева без ДДС.
След обстоен анализ се установи, че така предложената цена е с повече от 20 на сто 
по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници 
по същия показател за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 72, ал.1 от 
ЗОП реши да изиска от участника подробна писмена обосновка за начина на 
образуване на предложената от него цена.

12. По обособена позиция 12 - Участникът „Интконс” ЕООД е предложил обща 
стойност на поръчката 13368,70 лева без ДДС.
След обстоен анализ се установи, че така предложената цена е с повече от 20 на сто 
по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници 
по същия показател за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 72, ал.1 от 
ЗОП реши да изиска от участника подробна писмена обосновка за начина на 
образуване на предложената от него цена.

С извършването на гореописаните действия работата на Комисията в настоящето 
заседание приключи.
Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и решения не 
бяха заявени особени мнения.

Комисията приключи работа на 19.04.2017г. в 09,05ч. 
Настоящият протокол е изготвен в два еднообразни екземпляра.

КОМИСИЯ :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. инж. Милчо Ангелов Михайлов - заместник-кмет в район„Слатина”: - г/Д. 2  &лA  о г  33  АЛ

ЧЛЕНОВЕ: '
2. арх. Елена Петрова Ахчиева - главен архитект в район „Слатина” 4 от З з А  fA
3. инж. Росица Христова Тодорова - главен инженер в район „Слатина"; ^д Z, <2л А от 3 3 h
4. Галинка Генова Ангелова - нахалник на отдел „Финансово - счетоводни дейности” 

при район „Слатина”; 9л. 2, (2<г 4 or 3 3  ЛР
5. Венета Минчева Георгиев^/началник на отдел Правно- нормативно обслужване”

при район „Слатина” - правоспособен юрист; £ o r  3 3 Ар
6. ланд. арх. Радка Ангелова Якимова - главен ексшерт в отдел^ОбразщйШие,

култура, социални дейност и спорт” при район „Слатина”; /  от 3 3  А А
7. Евгений Кирилова Пепелянков - юрисконсулт в отдел „Правно- нормативни 

обслужване” при район „Слатина” - правоспособен юрист; !//, В { аю 33>РЛ
8. Диана Любомирова Тодорова - главен експерт в отдел „Контрея-nu 

инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” при район „Слатина
9. арх. Анна Банкова Иванова - главен експерт в отдел ..Уетпойство на територията,

кадастър и регулация” при район „Слатина”; f/?. 3, /  отп 3 3  А $
10. Виолета Христова Спасова - старши юрисконсулт в отдел „1 шаййО-нормативно

обслужване” при район „Слатина” - правоспособен юрист; V4 ОТ 3 3  А А
11. арх. Надежда Георгиева Футекова-Христова - външен ексЩбщ^агьгласно чл. л ,  ал. 7 

от ППЗОП с професионална компетентност в съответстви^^предмета на 
поръчката;

/7<?/?т/Г0У/Г)£ мгг ///<?//£> //<2 /3<?А///'////?Ю 2
<32 3 2 /2  (/е//гг //<2 бС22р>с2//<^2 В <2/г 3  бгп 3332;4 , 14


