
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 № 4

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, 26.04.2017 година в 08.40 часа, в зала 308, находяща се на трети етаж в 
административната сграда на район „Слатина”, на бул. „Шипченски проход” № 67, на 
закрито заседание се събра 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. Венцислав Димитров Дъбов -  главен 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;

Във връзка с подадени оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка 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 № 
18/02.02.2015 г.” по осемнадесет обособени позиции, открита с Решение №
РСЛ16-ВК08-1287 /5/ 30.09.2016 г., и наличие на необичайно благоприятни оферти, по
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смисъла на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, констатирани в Протокол № 3/ 10.04.2017г., комисията е 
изискала от следните участници подробна писмена обосновка за начина на образуване на 
оферираните стойности на поръчката, съгласно чл.72, ал. 1 от ЗОП, а именно:

1. С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [41]/19.04.2017 г. от участника „Адванс - 
2002” ЕООД, е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП за начина на 
формиране на оферираната цена за упражняване на авторски надзор на час по съответните 
части, приложими за конкретния обект в обособената позиция в образец 6 на Възложителя 
-  Ценово предложение, по показателя за оценка „Цена за авторски надзор на час”.

Искането е получено от управителя на дружеството участник на 20.04.2017 г. 
съгласно обратна разписка и приложен входящ номер от деловодството на участника.

В определения срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [63]/25.04.2017г. участникът е 
представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена.

2. С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [42]/19.04.2017 г. от участника 
Обединение „ДВЖ Контрол”, е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 от 
ЗОП за начина на образуване на оферираната обща стойност на поръчката без ДДС в 
образец 6А на Възложителя -  Ценово предложение.

Искането е получено от представител на обединението участник на 20.04.2017г. 
съгласно обратна разписка и приложен входящ номер от деловодството на участника.

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [56]/24.04.2017г. 
участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена.

3. С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [43]/19.04.2017 г. от участника „Д&Д” 
ООД, е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП за начина на 
формиране на оферираната цена по показателя за оценка „Стойност за проектиране” и 
подробна писмена обосновка за начина на формиране на цената за упражняване на 
авторски надзор на час по съответните части, приложими за конкретния обект в 
обособената позиция в образец 6 на Възложителя -  Ценово предложение, по показателя за 
оценка „Цена за авторски надзор на час”.

Искането е получено лично от управителя на участника на 20.04.2017 г. съгласно 
отбелязване на екземпляр на писмото.

В дадения на участника срок с вх.№ РСЛ16-ВК08-1287 -  [62]/25.04.2017 г.
участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена.

4. С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [44]/19.04.2017 г. от участника 
„Интконс” ЕООД, е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП за 
начина на образуване на оферираната обща стойност на поръчката без ДДС в образец 6А 
на Възложителя -  Ценово предложение.

Искането е получено от управителя на дружеството участник на 19.04.2017 г. 
съгласно отбелязване на екземпляр на писмото .

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [54]/21.04.2017г. 
участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена.

5. С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [45]/19.04.2017 г. от участника 
„Главболгарстрой” АД, е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП 
за начина на образуване на оферираната цена по показателя за оценка „Стойност за 
проектиране” в образец 6 на Възложителя -  Ценово предложение.

Искането е получено от представител на дружеството участник на 20.04.2017 г. 
съгласно обратна разписка, изпратено по факс, с индекс -  ОК на 19.04.2017г. изпратено на 
имейл на участника на 19.04.2017 г., и приложен входящ номер от деловодството на 
участника.
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В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [64]/25.04.2017г. 
участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена.

6. С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [46]/19.04.2017 г. от участника ДЗЗД 
„Рестини”, е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП за начина на 
образуване на оферираната цена по показателя за оценка „Стойност за проектиране” и по 
показателя за оценка „Стойност за изпълнение на СМР” в образец 6 на Възложителя -  
Ценово предложение.

Искането е получено от представляващия участника на 19.04.2017 г. съгласно 
отбелязване на екземпляр на писмото .

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [58]/24.04.2017г. 
участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена.

7. С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [47]/19.04.2017 г. от участника 
„Капитол груп” ЕООД, е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП за 
начина на формиране на оферираната цена за упражняване на авторски надзор на час по 
съответните части, приложими за конкретния обект в обособената позиция в образец 6 на 
Възложителя -  Ценово предложение, по показателя за оценка „Цена за авторски надзор на 
час”.

Искането е получено от управителя на дружеството участник на 19.04.2017 г. 
съгласно отбелязване на екземпляр на писмото .

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [53]/20.04.2017г. 
участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена.

8. С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [48]/19.04.2017 г. от участника 
„Ивелинстрой” ЕООД, е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП за 
начина на образуване на оферираната цена по показателя за оценка „Стойност за 
проектиране” и подробна писмена обосновка за начина на формиране на цената за 
упражняване на авторски надзор на час по съответните части, приложими за конкретния 
обект в обособената позиция в образец 6 на Възложителя -  Ценово предложение, по 
показателя за оценка „Цена за авторски надзор на час”.

Искането е получено от пълномощник на управителя на участника на 19.04.2017 г. 
съгласно отбелязване на екземпляр на писмото, както и по факс.

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [60]/24.04.2017г. 
участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена.

9. С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287- [49] / 19.04.2017 г. от участника
„Интерхолд” ЕООД, е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП за 
начина на образуване на оферираната цена по показателя за оценка „Стойност за 
проектиране” в образец 6 на Възложителя -  Ценово предложение.

Искането е получено от пълномощник на управителя на дружеството участник на 
19.04.2017 г. съгласно отбелязване на екземпляр на писмото, както и по факс.

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [57]/24.04.2017г. 
участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена.

10. С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [50]/19.04.2017 г. от участника 
Обединение „Слатина - ГВ” ЕООД, е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 
72 от ЗОП за начина на формиране на оферираната цена за упражняване на авторски 
надзор на час по съответните части, приложими за конкретния обект в обособената 
позиция в образец 6 на Възложителя -  Ценово предложение, по показателя за оценка 
„Цена за авторски надзор на час”.
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Искането е получено от пълномощник на представляващия участника на 19.04.2017 
г. съгласно отбелязване на екземпляр на писмото .

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [59]/24.04.2017г. 
участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена.

11. С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [51]/19.04.2017 г. от участника ДЗЗД 
„Консорциум Мултиплекс инженеринг -  Лайф Енерджи”, е изискана подробна писмена 
обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП за начина на образуване на оферираната обща стойност 
на поръчката без ДДС в образец 6А на Възложителя -  Ценово предложение.

Искането е получено от представляващия участника на 19.04.2017 г. съгласно 
отбелязване на екземпляр на писмото .

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [55]/21.04.2017г. 
участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена.

12. С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [52]/19.04.2017 г. от участника „ИВТ 
Консулт” ЕООД, е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 от ЗОП за 
начина на образуване на оферираната обща стойност на поръчката без ДДС в образец 6А 
на Възложителя -  Ценово предложение.

Искането е получено от пълномощник на управителя на участника на 19.04.2017 г. 
съгласно отбелязване на екземпляр на писмото и е изпратено по посочения в офертата на 
участника факс.

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [61]/24.04.2017г. 
участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена.

I. На основание чл.72, ал. 3 от ЗОП комисията пристъпи към оценка на получените 
от участниците обосновки по отношение на тяхната пълнота и обективност относно 
обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава съответния участник, по 
обособени позиции, както следва:

1. Обособена позиция 2: - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски “ , бл. 27 А.

1.1. Участник: Оферта № 19 с вх. РСЛ16-ТД26-1965/22.11.2016г. -  10.35 ч., от 
„АДВАНС -2002“ ЕООД, ЕИК 126615172, със седалище и адрес на управление: гр. 
Хасково, ж.к. „Болярово,” ул. „Хасковска” № 38, вх. А, участник за обособена 
позиция № 2 от обществената поръчка;

Участникът в своята обосновка по отношение на часовата ставка за авторски надзор 
посочва, че същата е формирана на база Приложение № 1 към чл.9; ал. 1; т.1 пореден № 55 
от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016-2017г. и 
Национална класификация на професиите и длъжностите код 21426022 (инженер, 
проектант) с посочен минимален осигурителен доход -  620 лв./месец. След добавяне на 
задължителните осигуровки по ДОО и ЗОВ -  19,60%, при петдневна работна седмица и 
осем часов работен ден се формира минимална часова ставка от 4,43 лв./ч.ч. Дадената от 
участника часова ставка от 7,50 лв./ч.ч. значително надвишава минимално допустимата 
часова ставка за конкретния код по НКПД.

Комисията оцени представената от участника обосновка като пълна, обективна и 
отнасяща се до изчерпателно изброеното обстоятелство по чл.72, ал.2, точка 4 от ЗОП.

Мотивирана от гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията 
единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за начина 
на образуване на предлаганата цена от 7,50 лв./час като часова ставка за авторски 
надзор.
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1.2. Участник: Оферта № 23 с вх. РСЛ16-ТД26-1978/23.11.2016г. -  10.59 ч., от „Д & Д“ 
ООД, ЕИК 831260776, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. 
„Люлин”, бл. 302, вх. В, ет. 10, ап. 45, участник за обособена позиция № 2 от 
обществената поръчка;

Участникът в обосновката си е направил описание на конкретните дейности, които 
ще бъдат възложени и обхвата на предвиденото за изпълнение проектиране, съгласно 
техническото задание за проектиране.

Участникът се е позовал в обосновката си на икономически особености на 
производствения процес на предоставяните услуги, като посочва, че предлаганата цена за 
изпълнение на поръчката е разгледана и анализирана на база на проектирани обекти с 
подобен характер на дейностите и под-дейностите за изпълнение на поръчката. Резултат 
от графика са необходимите човеко-часове вложен експертен проектантски труд, който е 
обвързан с вътрешно фирменото заплащане и със структурата на разходите на фирмата 
през последните години. Посочен е предвидения експертен ресурс за изготвяне на работни 
проекти съобразно наименованието на дейността и техническото задание за проектиране 
на възложителя, предвидената продължителност в дни, предвидените експерти за 
изпълнение на съответната дейност и общия брой човекодни.

Представени са разбивки за проектантски труд по специалности, за конкретен 
период от време, което оформя и крайната офертна цена. Приложени са конкретни 
фирмени методологии при проектиране, определени от различни фактори и като процес 
на управление на човешки ресурси и време, конкретизирани в обосновката.

По отношение образуване на цената на авторския надзор по отделните части, 
участникът е представил разбивка на цени, включваща: възнаграждение на проектантите 
по части, транспортни разходи и печалба. В резултат на тези разчети са получи и 
конкретните часови ставки за авторски надзор по специалности.

Комисията оцени представената от участника обосновка като пълна, обективна и 
отнасяща се до изчерпателно изброените обстоятелства по чл.72, ал.2, точки 2 и 4 от ЗОП.

Мотивирана от гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията 
единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за начина 
на образуване на предлаганата цена за проектиране в размер на 10000,00 лв и часова 
ставка за авторски надзор - 12,08 лв./час.

1.3. Участник: Оферта № 41 с вх. РСЛ16-ТД26-2000/23.11.2016г. -  15.21 ч., от 
„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, ЕИК 831652485, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, район „Витоша”, ул. „Дамяница № 3-5”, участник за обособена позиция № 2 от 
обществената поръчка;

В обосновката си участникът е посочил, че е спазил стриктно българските норми за 
ценообразуване на проектирането в строителството и е подбрал най-изгодния 
икономически ефективен модел. Отчел е конкретните условия за изпълнение на договора, 
които се отразяват върху икономическите особености на предоставените услуги и е 
възприел икономичност при изпълнение на обществената поръчка. Участникът се е 
съобразил с конкретните условия и счита, че те обуславят ниска обща стойност на 
вложените човекочасове. Предложена е организация за изпълнение на предвидените 
проектни дейности по договора, която ще се поддържа през цялото времетраене на 
проектните и строителни дейности.

След разглеждане и обсъждане на представената от участника писмена обосновка, 
комисията единодушно реши, че участникът не е изяснил подробно начина на образуване 
на ценовото си предложение при оферираната от него цена, а именно:

Участникът не е посочил конкретни стойности на човекочасове на проектанти и
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технически сътрудници към съответните части, поради което и на основание чл. 72, ал. 3, 
предложение второ от ЗОП, комисията единодушно реши да изиска от участника да 
представи допълнително уточняваща конкретна информация по показателя за оценка 
„Стойност за проектиране” какви са предвидените разходи за изработване на 
инвестиционни проекти по части в това число: човекочасове на проектанти и технически 
сътрудници към съответните части.

Комисията единодушно взе решение уточняващата информация да се представи в 5 
(пет) дневен срок от получаване на искането в писмен вид в деловодството на 
Възложителя на административен адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67. За 
целта същия ден се подготви писмо с искане за представяне на конкретна уточняваща 
информация до представляващите участника „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД.

1.4. Участник: Оферта № 47 с вх. РСЛ16-ТД26-2008/23.11.2016г. -  16.12 ч., от 
„КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД , ЕИК 131112176, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, район „Средец”, бул. „Васил Левски” № 14, партер, участник за обособена 
позиция № 2 от обществената поръчка;

Участникът в своята обосновка по отношение на часовата ставка за авторски надзор 
посочва, че същата е съобразена с Национална класификация на професиите и 
длъжностите за 2016 год. и Минимален осигурителен доход за 2016год. за служители на 
длъжност проектант с пълна проектантска правоспособност, който е 620 лв./месец. В 
табличен вид той е посочил МОД за 2016г. -  620лв. на месец, разходи за дневна работна 
заплата на база средно 22 работни дни -  28,18 лв.на ден при 8 часов работен ден, разходи 
за гориво и амортизация и заложена фирмена печалба.

При така заложените показатели, участникът формира цена за авторски надзор на час 
4,14 лв./час.

От представените изчисления е видно, че те са обосновани и реалистични и са спазени 
всички изисквания за минимална цена на труда и всички други законови рамки.

Комисията оцени представената от участника обосновка като пълна, обективна и 
отнасяща се до изчерпателно изброените обстоятелства по чл.72, ал.2, точки 1, 2 и 4 от 
ЗОП.

Мотивирана от гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията 
единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за 
начина на образуване на предлаганата цена от 4,14 лв/час за часова ставка за 
авторски надзор.

1.5. Участник: Оферта № 53 с вх. РСЛ16-ТД26-2014/23.11.2016г. -  16.49 ч., от ДЗЗД 
„РЕСТИНИ”, БУЛСТАТ 177019765, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
ул. „Алеко Константинов” № 44, ап. 13, участник за обособена позиция № 2 от 
обществената поръчка;

В представената обосновката участникът се е съобразил с всички нормативни и 
подзаконови нормативни актове, както във връзка с проектирането, така и относно 
изпълнението на СМР. Предложените стойности за проектиране и изпълнение на СМР са 
съобразени със съгласуваните от МРРБ максимални референтни стойности. Големият 
проектантски опит и практика, посочени от участника, в изработване на множество 
проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради, позволява изработването на инвестиционния проект в кратък срок, което ще 
благоприятства икономическото изпълнение. Участникът е кадрово и технически 
обезпечен за извършване на оферираните строително-монтажни дейности, което води до 
намаляване на времето и разходите за извършването им по изпълнение на обществената 
поръчка. Посочени са и контактите с производители и дистрибутори на строителни
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материали, с които участникът е постигнал преференциални цени като преференциален 
техен клиент, водещи до намаляване себестойността на материалите и до възможността да 
бъде предложена стойност по-благоприятна за Възложителя. За изпълнение на 
строително-монтажните работи участникът прилага метода на акордните наряди, като по 
този начин се намалява времето за организация и оптимизиране на работата, както и 
намаляване на разходите.

След разглеждане и обсъждане на представената от участника писмена обосновка, 
комисията единодушно реши, че участникът не е изяснил подробно начина на образуване 
на ценовото си предложение при оферираната от него цена, а именно:

Участникът не е посочил конкретни стойности на човекочасове на проектанти и 
технически сътрудници към съответните части.

Участникът не е посочил приблизителни анализни цени за отделните предвидени 
за изпълнение на обекта СМР, съобразени с конкретни часови ставки, разходни норми за 
ремонтните видове СМР и съответната пазарна цена на ресурса, както и съгласно 
предложените от участника линеен график и техническо предложение, поради което и на 
основание чл. 72, ал. 3, предложение второ от ЗОП, комисията единодушно реши да 
изиска от участника да представи допълнително уточняваща конкретна информация:

1. По показателя за оценка „Стойност за проектиране” да уточни предвидените 
разходи за изработване на инвестиционни проекти по части в това число: човекочасове на 
проектанти и технически сътрудници към съответните части.

2. По показателя за оценка „Стойност СМР”, да представи приблизителни 
анализни цени за отделните предвидени за изпълнение на обекта СМР, съобразени с 
конкретни часови ставки, разходни норми за ремонтните видове СМР и съответната 
пазарна цена на ресурса, както и съгласно предложените от Вас линеен график и 
техническо предложение.

Комисията единодушно взе решение уточняващата информация да се представи в 5 
(пет) дневен срок от получаване на искането в писмен вид в деловодството на 
Възложителя на административен адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67. За 
целта същия ден се подготви писмо с искане за представяне на конкретна уточняваща 
информация до представляващия участника ДЗЗД „РЕСТИНИ”.

2. Обособена позиция №  6 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес гр. София, 
ж.к. „Христо Смирненски “ , бл.32А.

2.1. Участник: Оферта № 28 с вх. РСЛ16-ТД26-1985/23.11.2016г. -  13.48 ч., от 
„ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 200388512, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, район „Възраждане”, бул. „инж. Иван Иванов” № 63, участник за обособена 
позиция № 6 от обществената поръчка;

В обосновката си участникът предлага формирана цена за проектиране и авторски 
надзор за всяка една специалност. Приложени са трудови и граждански договори с 
конкретни цени.

В част „проектиране” е посочен предвиденият експертен ресурс за изготвяне на 
работни проекти, съобразно наименованието на дейността и техническото задание за 
проектиране на възложителя, предвидената продължителност в дни, предвидените 
експерти за изпълнение на съответната дейност и общия брой човекодни.

Представени са разбивки за проектантски труд по специалности, за конкретен 
период от време, което оформя и крайната офертна цена за проектиране. Приложени са 
конкретни фирмени методологии, определени от различни фактори и като процес на 
управление на човешки ресурси и време, конкретизирани в обосновката. Предложената 
цена за проектиране е в размер на 33300,00лв.
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По отношение определяне цената на авторския надзор, участникът в своята 
обосновка цитира минималния осигурителен праг за 2017 г. за архитекти и инженери 
-проектанти в размер на 631 лв. Изчислява средния брой работни дни на месец и получава 
минимална часова ставка 3,82 лв./час.

Предложената от него в офертата му часова ставка за авторски надзор е 20 лв/час, с 
което са спазени законовите разпоредби.

Комисията оцени представената от участника обосновка като пълна, обективна и 
отнасяща се до изчерпателно изброените обстоятелства по чл.72, ал.2, точки 1,2 и 4 от 
ЗОП.

Мотивирана от гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията 
единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за начина 
на образуване на предлаганата цена за проектиране размер на 33300,00 лв и часова 
ставка за авторски надзор - 20,00 лв./час.

2.2. Участник: Оферта № 37 с вх. РСЛ16-ТД26-1995/23.11.2016г. -  14.48 ч., от 
ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ”, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
ул. „Боянски водопад” № 106, участник за обособена позиция № 6 от обществената 
поръчка; -  данни от документацията;

В обосновката си участникът се е позовал на чл.72, ал.2, т. 2 от ЗОП по отношение на 
избраното техническо решение и е посочил, че при изготвяне на ценовата оферта се е 
съобразил с „Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне 
на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното 
проектиране“ на КИИП, както и на „Методика за определяне на размера на 
възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от архитектите в 
устройственото планиране и инвестиционно проектиране“ на КАБ.

В предвид на гореизложеното са конкретизирани часови ставки по различните 
специалности, които доказват предложената осреднена часова ставка за авторски надзор в 
размер на 21,67 лв./час.

Комисията оцени представената от участника обосновка като пълна, обективна и 
отнасяща се до изчерпателно изброените обстоятелства по чл.72, ал.2, точки 1 и 2 от ЗОП.

Мотивирана от гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията 
единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за начина 
на образуване на предлаганата цена от 21,67 лв/час за часова ставка за авторски 
надзор.

2.3. Участник: Оферта № 43 с вх. РСЛ16-ТД26-2003/23.11.2016г. -  15.46 ч., от 
„ИНТЕРХОЛД” ЕООД, ЕИК 202357469, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, район „Триадица”, бул. „България” № 73, вх. Б, ет. 2, ап. Б6, участник за 
обособена позиция № 6 от обществената поръчка;

В обосновката си участникът е направил описание на конкретните дейности, които 
ще бъдат възложени и обхвата на предвиденото за изпълнение проектиране, съгласно 
техническото задание за проектиране.

Посочен е предвидения експертен ресурс за изготвяне на работни проекти, като е 
посочено наименование на дейността, съобразно техническото задание за проектиране на 
възложителя, предвидената продължителност в човеко-часове, предвидените експерти за 
изпълнение на съответната дейност и общия брой човеко часове.

Представена е разбивка за проектантски труд по специалности, брой проектанти и 
технически сътрудници, необходими човеко-часове и стойност на човеко-час за проектант 
и технически сътрудник, както и разходи за материали и консумативи, режийни и 
амортизационни, транспортни и разходи за социални и здравни осигуровки(в табличен
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вид), което формира и крайната цена на участника. Приложена е конкретна фирмена 
методология при проектиране, определена от различни фактори, като процес на 
управление на човешки ресурси и време, конкретизирани в обосновките.

Комисията оцени представената от участника обосновка като пълна, обективна и 
отнасяща се до изчерпателно изброените обстоятелства по чл. 72, ал. 2, точка 2 от ЗОП.

Мотивирана от гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията 
единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за начина 
на образуване на предлаганата стойност за проектиране в размер на 25666,00лв.

3. 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 С м и рн ен ски бл .27  А (по обособена позиция 2).

3.1. Участник: Оферта № 8 с вх. РСЛ16-ТД26-1894/09.11.2016г. - 13.24 ч., от ДЗЗД 
„Консорциум Мултиплекс инженеринг -  Лайф Енерджи”, БУЛСТАТ 176593141, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика” , ул. „Люти брод” № 3, 
ет. 1, участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка;

В обосновката си участникът е посочил експертите и тяхното възнаграждение във 
всеки един от екипите по „Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 
проекти със съществените изисквания към строежите” и „Упражняване на строителен 
надзор по време на строителството и изготвяне на окончателен доклад”. Посочени са и 
броя на техните посещения на обекта и тяхното заплащане на брой посещение, както и 
заплащането на всеки експерт за изготвяне на становища за въвеждане в експлоатация на 
строежа. В обосновката на цената са включени; социални осигуровки, 
административно-управленски разходи,непредвидени разходи и печалба.

Представената от участника обосновка е пълна, обективна и се отнася до изчерпателно 
изброените обстоятелства по чл.72, ал.2, точки 1 и 2 от ЗОП

Мотивирана от гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията 
единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за начина 
на образуване на предлаганата цена в размер на 13043,00лв. за: „Изготвяне оценка 
на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 
строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството”.

4. 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).

4.1. Участник: Оферта № РСЛ16-ТД26-1991/23.11.2016г. -  14.25 ч., от „ИВТ 
КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131127235, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
район „Средец”, бул. „Васил Левски” № 13А, ап. 1, участник за обособена позиция № 
11 от обществената поръчка;

Участникът е посочил в обосновката си всички експерти по трудово правоотношение, 
които ще участват в изготвянето на комплексния доклад.

В табличен вид е представена ангажираността на всеки един експерт и специалист в 
човекочасове, тяхното заплащане, разходите свързани с работата им, разходи за 
транспорт, логистика и консумативи, планиран резерв и печалба.
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Месечното възнаграждение на всеки експерт е определено на база заложения в 
бюджета за 2017 г. минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и 
квалификационни групи професии.

Представената от участника обосновка е пълна, обективна и се отнася до изчерпателно 
изброените обстоятелства по чл.72, ал.2, точки 1, 2,3 и 4 от ЗОП

Мотивирана от гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията 
единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за начина 
на образуване на предлаганата цена в размер на 13477,75лв. за: „Изготвяне оценка 
на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 
строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството”.

5. 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).

5.1. Участник: Оферта № 6 с вх. РСЛ16-ТД26-1887/09.11.2016г. - 11.18 ч., от 
ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ КОНТРОЛ“, БУЛСТАТ 176740940, със седалище и адрес на 
управление: гр. Шумен, ул. „Васил Левски” № 29, вх. Г, участник за обособена 
позиция № 12 от обществената поръчка;

Участникът в обосновката си предвижда да приложи мултидисциплиниран и 
разходно-спестяващ подход, мобилизирайки екип от старши експерти, стажант-експерти 
и технически сътрудници, които са на трудови договори в дружествата, участници в 
Обединението.

В табличен вид са представени разходите за възнагражденията на експертите, в които 
са включват и непреки разходи и печалба. В оферираната цена са включени и преките 
разходи като: отпечатване на материали, транспорт и командировъчни.

Представената от участника обосновка е пълна, обективна и се отнася до изчерпателно 
изброените обстоятелства по чл.72, ал.2, точки 1, и 2 от ЗОП

Мотивирана от предложеното, на основание чл. 72, ал 3 от ЗОП, комисията 
единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за начина 
на образуване на предлаганата цена в размер на 14777,00лв. за: „Изготвяне оценка 
на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 
строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството”.

5.2. Участник: Оферта № 35 с вх. РСЛ16-ТД26-1993/23.11.2016г. -  14.28 ч., от 
„ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 131553690, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, район „Средец”, бул. „Васил Левски” № 13А, ап. 7, участник за обособена 
позиция № 12 от обществената поръчка;

Участникът в обосновката си е посочил, че при изпълнение на поръчката ще ползва 
експерти, които са на граждански договор, с оглед на което няма да бъдат внасяни 
осигурителни вноски от страна на дружеството, предвид факта, че същите се водят 
самоосигуряващи се лица по смисъла на НАРЕДБАТА за обществено осигуряване на 
самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. 
Това само по себе си води до намаляване на разходите за възнаграждение на тези 
експерти, а оттам и на общите разходи.
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В табличен вид е представена ангажираността на всеки един експерт, разходите 
свързани с работата им, разходи за транспорт, логистика и консумативи, планиран резерв 
и печалба.

Месечното възнаграждение на всеки експерт е определено на база заложения в 
бюджета за 2017 г. минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и 
квалификационни групи професии.

Представената от участника обосновка е пълна, обективна и се отнася до изчерпателно 
изброените обстоятелства по чл.72, ал.2, точки 1, 2, 3 и 4 от ЗОП

Мотивирана от гореизложеното, на основоние чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията 
единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за начина 
на образуване на предлаганата цена в размер на 13368,70лв. за: „Изготвяне оценка 
на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 
строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството”.

II. На дата 03.05.2017 година в 10.00 часа, в зала 308, находяща се на трети етаж в 
административната сграда на район „Слатина”, на бул. „Шипченски проход” № 67, на 
закрито заседание се събра комисията, назначена със Заповед № 
РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на район „Слатина” . На заседанието присъстваха 
всички членове от редовния й състав.

Във връзка с констатирано наличие на необичайно благоприятни оферти по смисъла 
на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, представени писмени обосновки и изискана от комисията 
допълнително уточняваща конкретна информация на основание чл. 72, ал. 3, предложение 
второ от ЗОП от участниците „Главболгарстрой” АД и ДЗЗД „Рестини”, същите са 
представили в срок уточняваща информация, а именно:

1. С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [45]/19.04.2017 г. от участника 
„Главболгарстрой” АД е изискана уточняваща информация на основание чл. 72, ал. 3, 
предложение второ от ЗОП.

Искането е получено от представител на дружеството участник на 20.04.2017 г. 
съгласно обратна разписка, изпратено по факс, с индекс -  ОК на 19.04.2017г. изпратено на 
имейл на участника на 19.04.2017 г., и приложен входящ номер от деловодството на 
участника.

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [68]/02.05.2017г. 
участникът е представил допълнително уточняваща конкретна информация за
предлаганата цена.

2. С писмо изх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [46]/19.04.2017 г. от участника ДЗЗД 
„Рестини”, е изискана уточняваща информация на основание чл. 72, ал. 3, предложение 
второ от ЗОП.

Искането е получено от представляващия участника на 19.04.2017 г. съгласно 
отбелязване на екземпляр на писмото .

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ16-ВК08-1287 -  [69]/02.05.2017г. 
участникът е представил допълнително уточняваща конкретна информация за
предлаганата цена.

Комисията пристъпи към разглеждане на представената от двата участника 
уточняваща информация по Обособена позиция 2: - Инженеринг (проектиране и 
строителство) за „Сграда с административен адрес гр.София, ж.к.„Христо 
Смирненски” , бл. 2 7 А.
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1. Участник: Оферта № 41 с вх. РСЛ16-ТД26-2000/23.11.2016г. -  15.21 ч., от 
„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД , ЕИК 831652485, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, район „Витоша”, ул. „Дамяница № 3-5”, участник за обособена позиция 
№ 2 от обществената поръчка;

В представената уточняваща информация, участникът е посочил в табличен вид 
проектантския труд по различните специалности в човекочасове. Приема, че конкретното 
проектиране не изисква високо технологични и нестандартни решения и приема 
осреднена цена на проектантския труд в размер 25,02501лвл/час часова ставка. Крайната 
цена е оформена, като е умножен общия брой човекочасове -  884 с посочената осреднена 
часова ставка за проектантски труд.

Представената обосновка, ведно с уточняващата информация към нея, е обективна 
и изчерпателна и отговаря на изброените обстоятелства по чл.72, ал.2, т. 1-4 от ЗОП.

Мотивирана от гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията 
единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за начина 
на образуване на предлаганата цена за проектиране в размер на 22122,11лв.

2. Участник: Оферта № 53 с вх. РСЛ16-ТД26-2014/23.11.2016г. -  16.49 ч., от ДЗЗД 
„РЕСТИНИ”, БУЛСТАТ 177019765, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
ул. „Алеко Константинов” № 44, ап. 13, участник за обособена позиция № 2 от 
обществената поръчка;

В представената уточняваща информация, в част „проектиране”, участникът е 
посочил в табличен вид проектантския труд по различните специалности в човекочасове; 
приел е осреднена часова ставка в размер на 23,00 лв./час; включил е и печалба, както и 
такса за становище на ПБЗН за проекта. Така е сформирал окончателната стойност за 
проектиране в размер на 25100,00лв.

По отношение сформиране на цените за отделните видове СМР, участникът е 
представил подробни анализни цени, с отразени в тях цени за труд, материали, 
допълнителни разходи и печалба и други, съгласно приетите нормативни изисквания за 
съставяне на единични цени в строителството.

Представената обосновка, ведно с уточняващата информация към нея, е обективна и 
изчерпателна и отговаря на изброените обстоятелства по чл.72, ал.2, т. 1,2 и 3 от ЗОП.

Мотивирана от гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията 
единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за начина 
на образуване на предлаганата цена за проектиране в размер на 25100,00лв. и за 
изпълнение на СМР в размер на 831358,60лв. без ДДС.

III. На дата 04.05.2017 година в 9.00 часа, в зала 308, находяща се на трети 
етаж в административната сграда на район „Слатина”, на бул. „Шипченски проход” 
№ 67, на закрито Заседание се събра комисията, назначена със Заповед № 
РСЛ16-РД09-503/29.11.2016г. на Кмета на район „Слатина”. На заседанието 
присъстваха всички членове от редовния състав.

Комисията се запозна със съдържанието на техническите и ценовите оферти на 
участниците, при което установи, че са спазени всички изисквания на Възложителя и 
пристъпи към оценка на офертите по методика за оценка, посочена в документацията за 
участие, а именно:
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За обособени позиции от 1 до 6: „оптимално съотношение качество/цена“ и съдържа 
следните показатели:

I. Оценка по „финансов показател” - до 60 т.
ФП = П1 + П2 + П3

където
П1 -  брой точки получени от участника по показателя 1. Цена за проектиране 
П2 -  брой точки получени от участника по показателя 2. Цена за авторски надзор на 
час (осреднена между цената на всички части)
П3 -  брой точки получени от участника по показателя 3. Цена за строителство

П1 - Цена за проектиране - максимален брой точки:10 
Оценката по този показател се определя по следната формула:

П1 = (Ц min / Щ) х 10
където:
Щ е предложената цена за проектиране на участника
Ц тш  е най-ниската предложена цена за проектиране от участниците

П2 - Цена за авторски надзор на час (осреднена между цената на всички части) - 
максимален брой точки:5
Оценката по този показател се определя по следната формула:

П2 = (Ц min / ЦГ) х 5
където:
Щ е предложената цена за авторски надзор на час на участника
Ц тш  е най-ниската предложена цена за авторски надзор на час от участниците

П3 - Цена за строителство - максимален брой точки:45 
Оценката по този показател се определя по следната формула:

П3 = (Ц min / Щ) х 45
където:
Щ е предложената цена на изпълнение на СМР на участника
Ц тш  е най-ниската предложена цена на изпълнение на СМР от участниците

III. Оценка по технически показатели (ТП) - до 40 т.

ТП = ПА + ПБ+ПВ,
където

П А - брой точки получени от участника по показателя А. Организация за изпълнение на 
инвестиционното проектиране
П Б - брой точки получени от участника по показателя Б. Технология за строителство 
ПВ -  брой точки получени от участника по показателя В. Управление на рисковете

Наименование на показателя за оценка Точки

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране до 15 т.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява 
изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното 
проектиране: всички части и основните дейности, които задължително следва 
да бъдат заложени. От предложената организация е видно, че са съобразени

15
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всички процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с 
компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. 
Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху 
изпълнение на инвестиционния проект и са предвидени мерки за 
минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.
Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява 
изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното 
проектиране: всички части и основните дейности, които задължително следва 
да бъдат заложени. От предложената организация не е видно, че са съобразени 
всички процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с 
компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. 
Разгледани са възможните рискове, които биха оказали влияние върху 
изпълнение на инвестиционния проект, но не са предвидени мерки за 
минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект.

10

Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява 
изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното 
проектиране: всички части и основните дейности, които задължително следва 
да бъдат заложени. От предложената организация не е видно, че са съобразени 
всички процедури по съгласуване на инвестиционните проекти с 
компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. Не 
са разгледани възможните рискове, които биха оказали влияние върху 
изпълнение на инвестиционния проект и не са предвидени мерки за 
минимизиране на риска още на фаза инвестиционен проект. Това може да 
доведе до необходимост от извършване на допълнителни дейности и разходи 
от страна на Възложителя, независимо че Участникът е гарантирал 
изпълнението на пълния обхват на предмета на поръчката, съобразно 
изискванията Възложителя.

5

Наименование на показателя за оценка Точки до 20
т.

Б. Технология Представено е ясно Представено е ясно Представено е ясно
за и подробно описание на описание на
строителство описание на технологията на технологията на

технологията на строителство. строителство. Описана
строителство, като Описана е е последователността
е спазена последователността на изпълнение на
технологичната на изпълнение на отделните процеси, но
последователност отделните процеси, са установени над 2
на всички но са установени до дейности, за които са
строителни работи 2 дейности, за налице несъществени
и разбиването им които са налице пропуски и/или
по дейности, вкл. несъществени частично съответствие
обхват на работите. пропуски и/или с изискванията на
Всички изложени частично Възложителя и/или
методи са съответствие с нормативни
приложими. изискванията на изисквания.
От описанието е Възложителя и/или
видно, че ще бъдат нормативни
спазени всички изисквания.
изисквания на
Възложителя и
нормативните
актове.
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а Част
„Архитектура”

4 2 0.5

б Част
„Kонструкции”

4 2 0.5

в Част „ВиК” 4 2 0.5

г Част „ОВ” 4 2 0.5
д Част „Електро” 4 2 0.5

Наименование на показателя за оценка Точки
до 5т.

В. Управление на рисковете
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от 
възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
1. Времеви рискове:
- Забава при стартиране на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 
строителния процес;
3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 
рамките на проекта;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 
договора от Страна на Възложителя;
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или 
други форми на негативна реакция от страна на местното население.
В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от 
рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области 
и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил 
степента на въздействието им върху изпълнението на договора

- Предлагат се конкретни дейности/мерки за 
недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно 
конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от 
настъпилия риск.

5

В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, 
но е в сила поне едно от следното:

- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните 
проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния 
риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за 
преодоляване/предотвратяване са формално описани.

- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника 
не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и 
преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му

3

Формулата, по която се изчислява Комплексната оценка (КО) за всеки участник, е: 

КО = ТП + ФП
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Участникът, който получи най-висока комплексна оценка (КО) на офертата се класира на 
първо място.

За обособени позиции от 7 до 12: „най-ниска цена“.

За обособени позиции от 13 до 18: „най-ниска цена“.

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-2005/23.11.2016г. -  
15.59 ч., от „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД, ЕИК 
130479237

Позиция 1:

Финансов показател - до 60 т.
ФП = П1 + П2 + П3 , където 
П1 -  брой точки получени от участника 
по показателя 1. Цена за проектиране 
П2 -  брой точки получени от участника 
по показателя 2. Цена за авторски 
надзор на час (осреднена между цената 
на всички части)
П3 -  брой точки получени от участника 
по показателя 3. Цена за строителство

П1 - Цена за проектиране - максимален 
брой точки:10
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П1 = (Ц min / ЦГ) х 10, където:
Ц1 е предложената цена за проектиране 
на участника
Цшш е най-ниската предложена цена за 
проектиране от участниците

П1= (26400/26400) х 10 = 10 точки

П2 - Цена за авторски надзор на час 
(осреднена между цената на всички 
части) - максимален брой точки:5 
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П2 = (Ц min / ЦГ) х 5 , където:
Щ е предложената цена за авторски 
надзор на час на участника 
Цшш е най-ниската предложена цена за 
авторски надзор на час от участниците

П2 = (25/25) х 5 = 5 точки

П3 - Цена за строителство - максимален 
брой точки: 45
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П3 = (Ц min / ЦГ) х 45 , където:
Щ е предложената цена на изпълнение 
на СМР на участника

П3 = (861800,36/861800,36) х 45 = 45 точки
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Цшш е най-ниската предложена цена на 
изпълнение на СМР от участниците

Финансов показател 
ФП = П1 + П2 + П3 ФП = 10 + 5 + 45 = 60 точки

Технически показатели (ТП) - до 40 т.

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където

П А - брой точки получени от участника 
по показателя А. Организация за 
изпълнение на инвестиционното 
проектиране
П Б - брой точки получени от участника 
по показателя Б. Технология за 
строителство
ПВ -  брой точки получени от участника 
по показателя В. Управление на 
рисковете

ТП = 28,5 точки

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП КО = 60 + 28,50 = 88,50 точки

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1965/22.11.2016г. -  10.35 
ч., от „АДВАНС - 2002“ ЕООД, ЕИК 126615172

Позиция 2:

Финансов показател - до 60 т.
ФП = П1 + П2 + П3 , където 
П1 -  брой точки получени от участника 
по показателя 1. Цена за проектиране 
П2 -  брой точки получени от участника 
по показателя 2. Цена за авторски 
надзор на час (осреднена между цената 
на всички части)
П3 -  брой точки получени от участника 
по показателя 3. Цена за строителство

П1 - Цена за проектиране - максимален 
брой точки:10
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П1 = (Ц min / Ц1) х 10, където:
Ц1 е предложената цена за проектиране 
на участника
Цшш е най-ниската предложена цена за 
проектиране от участниците

П1= (10000/52600) х 10 = 1,90 точки
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П2 - Цена за авторски надзор на час 
(осреднена между цената на всички 
части) - максимален брой точки:5 
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П2 = (Ц min / Ц1) х 5 , където:
Ц1 е предложената цена за авторски 
надзор на час на участника 
Цшш е най-ниската предложена цена за 
авторски надзор на час от участниците

П2 = (4,14/7,50) х 5 = 2,76 точки

П3 - Цена за строителство - максимален 
брой точки: 45
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П3 = (Ц min / ЦГ) х 45 , където:
Щ е предложената цена на изпълнение 
на СМР на участника 
Цшш е най-ниската предложена цена на 
изпълнение на СМР от участниците

П3 = (831358,60/1082773,28) х 45 = 34,55 точки

Финансов показател 
ФП = П1 + П2 + П3

ФП = 1,9 + 2,76 + 34,55 = 39,21 точки

Технически показатели (ТП) - до 40 т.

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където

П А - брой точки получени от участника 
по показателя А. Организация за 
изпълнение на инвестиционното 
проектиране
П Б - брой точки получени от участника 
по показателя Б. Технология за 
строителство
ПВ -  брой точки получени от участника 
по показателя В. Управление на 
рисковете

ТП = 36 точки

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП КО = 39,21 + 36 = 75,21 точки
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УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1978/23.11.2016г. -  10.59 
ч., от „Д & Д“ ООД, ЕИК 831260776

Позиция 2:

Финансов показател - до 60 т.
ФП = П1 + П2 + П3 , където 
П1 -  брой точки получени от участника 
по показателя 1. Цена за проектиране 
П2 -  брой точки получени от участника 
по показателя 2. Цена за авторски 
надзор на час (осреднена между цената 
на всички части)
П3 -  брой точки получени от участника 
по показателя 3. Цена за строителство

П1 - Цена за проектиране - максимален 
брой точки:10
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П1 = (Ц min / Ц1) х 10, където:
Ц1 е предложената цена за проектиране 
на участника
Ц тш  е най-ниската предложена цена за 
проектиране от участниците

П1= (10000/10000) х 10 = 10 точки

П2 - Цена за авторски надзор на час 
(осреднена между цената на всички 
части) - максимален брой точки:5 
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П2 = (Ц min / Ц!) х 5 , където:
Ц1 е предложената цена за авторски 
надзор на час на участника 
Ц тш  е най-ниската предложена цена за 
авторски надзор на час от участниците

П2 = (4,14/12,08) х 5 = 1,71 точки

П3 - Цена за строителство - максимален 
брой точки: 45
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П3 = (Ц min / Ц1) х 45 , където:
Ц1 е предложената цена на изпълнение 
на СМР на участника 
Ц тш  е най-ниската предложена цена на 
изпълнение на СМР от участниците

П3 = (831358,60/1275730,38) х 45 = 29,33 точки
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Финансов показател 
ФП = П1 + П2 + П3

ФП = 10 + 1,71 + 29,33 = 41,04 точки

Технически показатели (ТП) - до 40 т.

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където

П А - брой точки получени от участника 
по показателя А. Организация за 
изпълнение на инвестиционното 
проектиране
П Б - брой точки получени от участника 
по показателя Б. Технология за 
строителство
ПВ -  брой точки получени от участника 
по показателя В. Управление на 
рисковете

ТП = 36 точки

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП КО = 41,04 + 36 = 77,04 точки

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1984/23.11.2016г. -  13.23 
ч., от „ТРЕЙС-СОФИЯ” ЕАД, ЕИК 175254451

Позиция 2:

Финансов показател - до 60 т.
ФП = П1 + П2 + П3 , където 
П1 -  брой точки получени от участника 
по показателя 1. Цена за проектиране 
П2 -  брой точки получени от участника 
по показателя 2. Цена за авторски 
надзор на час (осреднена между цената 
на всички части)
П3 -  брой точки получени от участника 
по показателя 3. Цена за строителство

П1 - Цена за проектиране - максимален 
брой точки:10
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П1 = (Ц min / Ц1) х 10, където:
Ц1 е предложената цена за проектиране 
на участника
Ц тш  е най-ниската предложена цена за 
проектиране от участниците

П1= (10000/53856) х 10 = 1,86 точки
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П2 - Цена за авторски надзор на час 
(осреднена между цената на всички 
части) - максимален брой точки:5 
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П2 = (Ц min / Ц1) х 5 , където:
Ц1 е предложената цена за авторски 
надзор на час на участника 
Цmin е най-ниската предложена цена за 
авторски надзор на час от участниците

П2 = (4,14/40) х 5 = 0,52 точки

П3 - Цена за строителство - максимален 
брой точки: 45
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П3 = (Ц min / Ц1) х 45 , където:
Ц1 е предложената цена на изпълнение 
на СМР на участника 
Цmin е най-ниската предложена цена на 
изпълнение на СМР от участниците

П3 = (831358,60/1271226) х 45 = 29,43 точки

Финансов показател 
ФП = П1 + П2 + П3 ФП = 1,86 + 0,52 + 29,43 = 31,81 точки

Технически показатели (ТП) - до 40 т.

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където

П А - брой точки получени от участника 
по показателя А. Организация за 
изпълнение на инвестиционното 
проектиране
П Б - брой точки получени от участника 
по показателя Б. Технология за 
строителство
ПВ -  брой точки получени от участника 
по показателя В. Управление на 
рисковете

ТП = 36 точки

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП КО = 31,81 + 36 = 67,81 точки
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УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-2000/23.11.2016г. -  
15.21 ч., от „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, 
ЕИК 831652485

Позиция 2:

Финансов показател - до 60 т.
ФП = П1 + П2 + П3 , където 
П1 -  брой точки получени от участника 
по показателя 1. Цена за проектиране 
П2 -  брой точки получени от участника 
по показателя 2. Цена за авторски 
надзор на час (осреднена между цената 
на всички части)
П3 -  брой точки получени от участника 
по показателя 3. Цена за строителство

П1 - Цена за проектиране - максимален 
брой точки:10
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П1 = (Ц min / Ц1) х 10, където:
Ц1 е предложената цена за проектиране 
на участника
Ц тш  е най-ниската предложена цена за 
проектиране от участниците

П1= (10000/22122,11) х 10 = 4,52 точки

П2 - Цена за авторски надзор на час 
(осреднена между цената на всички 
части) - максимален брой точки:5 
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П2 = (Ц min / Ц1) х 5 , където:
Ц1 е предложената цена за авторски 
надзор на час на участника 
Ц тш  е най-ниската предложена цена за 
авторски надзор на час от участниците

П2 = (4,14/35) х 5 = 0,59 точки

П3 - Цена за строителство - максимален 
брой точки: 45
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П3 = (Ц min / Ц1) х 45 , където:
Ц1 е предложената цена на изпълнение 
на СМР на участника 
Ц тш  е най-ниската предложена цена на 
изпълнение на СМР от участниците

П3 = (831358,60/1119810,91) х 45 = 33,41 точки
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Финансов показател 
ФП = П1 + П2 + П3

ФП = 4,52 + 0,59 + 33,41 = 38,52 точки

Технически показатели (ТП) - до 40 т.

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където

П А - брой точки получени от участника 
по показателя А. Организация за 
изпълнение на инвестиционното 
проектиране
П Б - брой точки получени от участника 
по показателя Б. Технология за 
строителство
ПВ -  брой точки получени от участника 
по показателя В. Управление на 
рисковете

ТП = 36 точки

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП КО = 38,52 + 36 = 74,52 точки

УЧАСТНИК 

Позиция 2:

Финансов показател - до 60 т.
ФП = П1 + П2 + П3 , където 
П1 -  брой точки получени от участника 
по показателя 1. Цена за проектиране 
П2 -  брой точки получени от участника 
по показателя 2. Цена за авторски 
надзор на час (осреднена между цената 
на всички части)
П3 -  брой точки получени от участника 
по показателя 3. Цена за строителство

Оферта № РСЛ16-ТД26-2008/23.11.2016г. -  
16.12 ч., от „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД, ЕИК 
131112176

П1 - Цена за проектиране - максимален 
брой точки:10
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П1 = (Ц min / Ц1) х 10, където:
Ц1 е предложената цена за проектиране 
на участника

П1= (10000/30630,60) х 10 = 3,26 точки
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Ц тш  е най-ниската предложена цена за 
проектиране от участниците

П2 - Цена за авторски надзор на час 
(осреднена между цената на всички 
части) - максимален брой точки:5 
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П2 = (Ц min / Ц1) х 5 , където:
Ц1 е предложената цена за авторски 
надзор на час на участника 
Цmin е най-ниската предложена цена за 
авторски надзор на час от участниците

П2 = (4,14/4,14) х 5 = 5 точки

П3 - Цена за строителство - максимален 
брой точки: 45
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П3 = (Ц min / Ц1) х 45 , където:
Ц1 е предложената цена на изпълнение 
на СМР на участника 
Цmin е най-ниската предложена цена на 
изпълнение на СМР от участниците

П3 = (831358,60/1279518,46) х 45 = 29,24 точки

Финансов показател 
ФП = П1 + П2 + П3

ФП = 3,26 + 5,00 + 29,24 = 37,50 точки

Технически показатели (ТП) - до 40 т.

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където

П А - брой точки получени от участника 
по показателя А. Организация за 
изпълнение на инвестиционното 
проектиране
П Б - брой точки получени от участника 
по показателя Б. Технология за 
строителство
ПВ -  брой точки получени от участника 
по показателя В. Управление на 
рисковете

ТП = 36 точки
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Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП КО = 37,50 + 36 = 73,50 точки

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-2014/23.11.2016г. -  
16.49 ч., от ДЗЗД „РЕСТИНИ”, БУЛСТАТ 
177019765

Позиция 2:

Финансов показател - до 60 т.
ФП = П1 + П2 + П3 , където 
П1 -  брой точки получени от участника 
по показателя 1. Цена за проектиране 
П2 -  брой точки получени от участника 
по показателя 2. Цена за авторски 
надзор на час (осреднена между цената 
на всички части)
П3 -  брой точки получени от участника 
по показателя 3. Цена за строителство

П1 - Цена за проектиране - максимален 
брой точки:10
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П1 = (Ц min / Ц1) х 10, където:
Ц1 е предложената цена за проектиране 
на участника
Ц тш  е най-ниската предложена цена за 
проектиране от участниците

П1= (10000/25100) х 10 = 3,98 точки

П2 - Цена за авторски надзор на час 
(осреднена между цената на всички 
части) - максимален брой точки:5 
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П2 = (Ц min / Ц1) х 5 , където:
Ц1 е предложената цена за авторски 
надзор на час на участника 
Ц тш  е най-ниската предложена цена за 
авторски надзор на час от участниците

П2 = (4,14/35) х 5 = 0,59 точки

П3 - Цена за строителство - максимален 
брой точки: 45
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П3 = (Ц min / Ц1) х 45 , където: П3 = (831358,60/831358,60) х 45 = 45 точки
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Ц1 е предложената цена на изпълнение 
на СМР на участника 
Ц тш  е най-ниската предложена цена на 
изпълнение на СМР от участниците

Финансов показател 
ФП = П1 + П2 + П3 ФП = 3,98 + 0,59 + 45,00 = 49,57 точки

Технически показатели (ТП) - до 40 т.

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където

П А - брой точки получени от участника 
по показателя А. Организация за 
изпълнение на инвестиционното 
проектиране
П Б - брой точки получени от участника 
по показателя Б. Технология за 
строителство
ПВ -  брой точки получени от участника 
по показателя В. Управление на 
рисковете

ТП = 34 точки

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП КО = 49,57 + 34 = 83,57 точки

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1979/23.11.2016г. -  
12.04 ч., от ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”, ЕИК

Позиция 3:

Финансов показател - до 60 т.
ФП = П1 + П2 + П3 , където 
П1 -  брой точки получени от участника 
по показателя 1. Цена за проектиране 
П2 -  брой точки получени от участника 
по показателя 2. Цена за авторски 
надзор на час (осреднена между цената 
на всички части)
П3 -  брой точки получени от участника 
по показателя 3. Цена за строителство

П1 - Цена за проектиране - максимален 
брой точки:10
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Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П1 = (Ц min / Ц1) х 10, където:
Ц1 е предложената цена за проектиране 
на участника
Цmin е най-ниската предложена цена за 
проектиране от участниците

П1= (23500/23500) х 10 = 10 точки

П2 - Цена за авторски надзор на час 
(осреднена между цената на всички 
части) - максимален брой точки:5 
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П2 = (Ц min / Ц1) х 5 , където:
Ц1 е предложената цена за авторски 
надзор на час на участника 
Цmin е най-ниската предложена цена за 
авторски надзор на час от участниците

П2 = (20/20) х 5 = 5 точки

П3 - Цена за строителство - максимален 
брой точки: 45
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П3 = (Ц min / Ц1) х 45 , където:
Ц1 е предложената цена на изпълнение 
на СМР на участника 
Цmin е най-ниската предложена цена на 
изпълнение на СМР от участниците

П3 = (602166,82/602166,82) х 45 = 45 точки

Финансов показател 
ФП = П1 + П2 + П3 ФП = 10 + 5 + 45 = 60 точки

Технически показатели (ТП) - до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където ТП = 36 точки

П А - брой точки получени от участника 
по показателя А. Организация за 
изпълнение на инвестиционното 
проектиране
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П Б - брой точки получени от участника 
по показателя Б. Технология за 
строителство
ПВ -  брой точки получени от участника 
по показателя В. Управление на 
рисковете

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП КО = 60 + 36 = 96 точки

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1974/23.11.2016г. -  
09.10 ч., от „ПИ ЕС АЙ“ АД, ЕИК 833175762

Позиция 4:

Финансов показател - до 60 т.
ФП = П1 + П2 + П3 , където 
П1 -  брой точки получени от участника 
по показателя 1. Цена за проектиране 
П2 -  брой точки получени от участника 
по показателя 2. Цена за авторски 
надзор на час (осреднена между цената 
на всички части)
П3 -  брой точки получени от участника 
по показателя 3. Цена за строителство

П1 - Цена за проектиране - максимален 
брой точки:10
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П1 = (Ц min / Ц1) х 10, където:
Ц1 е предложената цена за проектиране 
на участника
Ц тш  е най-ниската предложена цена за 
проектиране от участниците

П1= (24431,56/24431,56) х 10 = 10 точки

П2 - Цена за авторски надзор на час 
(осреднена между цената на всички 
части) - максимален брой точки:5 
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П2 = (Ц min / Ц1) х 5 , където:
Ц1 е предложената цена за авторски 
надзор на час на участника

П2 = (10/20,95) х 5 = 2,39 точки
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Ц тш  е най-ниската предложена цена за 
авторски надзор на час от участниците

П3 - Цена за строителство - максимален 
брой точки: 45
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П3 = (Ц min / Ц1) х 45 , където:
Ц1 е предложената цена на изпълнение 
на СМР на участника 
Цmin е най-ниската предложена цена на 
изпълнение на СМР от участниците

П3 = (759000/768141) х 45 = 44,46 точки

Финансов показател 
ФП = П1 + П2 + П3 ФП = 10 + 2,39 + 44,46 = 56,85 точки

Технически показатели (ТП) - до 40 т.

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където

П А - брой точки получени от участника 
по показателя А. Организация за 
изпълнение на инвестиционното 
проектиране
П Б - брой точки получени от участника 
по показателя Б. Технология за 
строителство
ПВ -  брой точки получени от участника 
по показателя В. Управление на 
рисковете

ТП = 36 точки

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП КО = 56,85 + 36 = 92,85 точки

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1999/23.11.2016г. -  
15.17ч., от „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” 
ЕООД, ЕИК 202745799

Позиция 4:

Финансов показател - до 60 т.
ФП = П1 + П2 + П3 , където 
П1 -  брой точки получени от участника 
по показателя 1. Цена за проектиране 
П2 -  брой точки получени от участника 
по показателя 2. Цена за авторски 
надзор на час (осреднена между цената
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на всички части)
П3 -  брой точки получени от участника 
по показателя 3. Цена за строителство

П1 - Цена за проектиране - максимален 
брой точки:10
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П1 = (Ц min / ЦГ) х 10, където:
Ц  е предложената цена за проектиране 
на участника
Цmin е най-ниската предложена цена за 
проектиране от участниците

П1= (24431,56/25900) х 10 = 9,43 точки

П2 - Цена за авторски надзор на час 
(осреднена между цената на всички 
части) - максимален брой точки:5 
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П2 = (Ц min / Ц1) х 5 , където:
Ц1 е предложената цена за авторски 
надзор на час на участника 
Цmin е най-ниската предложена цена за 
авторски надзор на час от участниците

П2 = (10/10) х 5 = 5 точки

П3 - Цена за строителство - максимален 
брой точки: 45
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П3 = (Ц min / Ц1) х 45 , където:
Ц1 е предложената цена на изпълнение 
на СМР на участника 
Цmin е най-ниската предложена цена на 
изпълнение на СМР от участниците

П3 = (759000/759000) х 45 = 45 точки

Финансов показател 
ФП = П1 + П2 + П3 ФП = 9,43 + 5 + 45 = 59,43 точки

Технически показатели (ТП) - до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където ТП = 36 точки
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П А - брой точки получени от участника 
по показателя А. Организация за 
изпълнение на инвестиционното 
проектиране
П Б - брой точки получени от участника 
по показателя Б. Технология за 
строителство
ПВ -  брой точки получени от участника 
по показателя В. Управление на 
рисковете

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП КО = 59,43 + 36 = 95,43 точки

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1983/23.11.2016г. -  
12.43 ч., от ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ”

Позиция 5:

Финансов показател - до 60 т.
ФП = П1 + П2 + П3 , където 
П1 -  брой точки получени от участника 
по показателя 1. Цена за проектиране 
П2 -  брой точки получени от участника 
по показателя 2. Цена за авторски 
надзор на час (осреднена между цената 
на всички части)
П3 -  брой точки получени от участника 
по показателя 3. Цена за строителство

П1 - Цена за проектиране - максимален 
брой точки:10
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П1 = (Ц min / Ц1) х 10, където:
Ц1 е предложената цена за проектиране 
на участника
Ц тш  е най-ниската предложена цена за 
проектиране от участниците

П1= (59800/59800) х 10 = 10 точки

П2 - Цена за авторски надзор на час 
(осреднена между цената на всички 
части) - максимален брой точки:5 
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П2 = (Ц min / Ц1) х 5 , където:

П2 = (28/28) х 5 = 5 точки
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Ц1 е предложената цена за авторски 
надзор на час на участника 
Ц тш  е най-ниската предложена цена за 
авторски надзор на час от участниците

П3 - Цена за строителство - максимален 
брой точки: 45
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П3 = (Ц min / Ц1) х 45 , където:
Ц1 е предложената цена на изпълнение 
на СМР на участника 
Цmin е най-ниската предложена цена на 
изпълнение на СМР от участниците

П3 = (1595350/1595350) х 45 = 45 точки

Финансов показател 
ФП = П1 + П2 + П3 ФП = 10 + 5 + 45 = 60 точки

Технически показатели (ТП) - до 40 т.

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където

П А - брой точки получени от участника 
по показателя А. Организация за 
изпълнение на инвестиционното 
проектиране
П Б - брой точки получени от участника 
по показателя Б. Технология за 
строителство
ПВ -  брой точки получени от участника 
по показателя В. Управление на 
рисковете

ТП = 25,5 точки

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП КО = 60 + 25,5 = 85,5 точки

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1985/23.11.2016г. -  
13.48 ч., от „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 
200388512

Позиция 6:
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Финансов показател - до 60 т.
ФП = П1 + П2 + П3 , където 
П1 -  брой точки получени от участника 
по показателя 1. Цена за проектиране 
П2 -  брой точки получени от участника 
по показателя 2. Цена за авторски 
надзор на час (осреднена между цената 
на всички части)
П3 -  брой точки получени от участника 
по показателя 3. Цена за строителство

П1 - Цена за проектиране - максимален 
брой точки:10
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П1 = (Ц min / Ц1) х 10, където:
Ц1 е предложената цена за проектиране 
на участника
Ц тш  е най-ниската предложена цена за 
проектиране от участниците

П1= (25666/33300) х 10 = 7,71 точки

П2 - Цена за авторски надзор на час 
(осреднена между цената на всички 
части) - максимален брой точки:5 
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П2 = (Ц min / Ц1) х 5 , където:
Ц1 е предложената цена за авторски 
надзор на час на участника 
Ц тш  е най-ниската предложена цена за 
авторски надзор на час от участниците

П2 = (20/20) х 5 = 5 точки

П3 - Цена за строителство - максимален 
брой точки: 45
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П3 = (Ц min / Ц1) х 45 , където:
Ц1 е предложената цена на изпълнение 
на СМР на участника 
Ц тш  е най-ниската предложена цена на 
изпълнение на СМР от участниците

П3 = (1604894,50/1649590,93) х 45 = 43,78 точки

Финансов показател 
ФП = П1 + П2 + П3 ФП =7,71 + 5 + 43,78 = 56,49 точки
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Технически показатели (ТП) - до 40 т.

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където

П А - брой точки получени от участника 
по показателя А. Организация за 
изпълнение на инвестиционното 
проектиране
П Б - брой точки получени от участника 
по показателя Б. Технология за 
строителство
ПВ -  брой точки получени от участника 
по показателя В. Управление на 
рисковете

ТП = 36 точки

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП КО = 56,49 + 36 = 92,49 точки

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1995/23.11.2016г. -  
14.48 ч., от ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ”

Позиция 6:

Финансов показател - до 60 т.
ФП = П1 + П2 + П3 , където 
П1 -  брой точки получени от участника 
по показателя 1. Цена за проектиране 
П2 -  брой точки получени от участника 
по показателя 2. Цена за авторски 
надзор на час (осреднена между цената 
на всички части)
П3 -  брой точки получени от участника 
по показателя 3. Цена за строителство

П1 - Цена за проектиране - максимален 
брой точки:10
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П1 = (Ц min / Ц1) х 10, където:
Ц1 е предложената цена за проектиране 
на участника
Ц тш  е най-ниската предложена цена за 
проектиране от участниците

П1= (25666/58687,88) х 10 = 4,37 точки
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П2 - Цена за авторски надзор на час 
(осреднена между цената на всички 
части) - максимален брой точки:5 
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П2 = (Ц min / Ц1) х 5 , където:
Ц1 е предложената цена за авторски 
надзор на час на участника 
Цmin е най-ниската предложена цена за 
авторски надзор на час от участниците

П2 = (20/21,67) х 5 = 4,61 точки

П3 - Цена за строителство - максимален 
брой точки: 45
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П3 = (Ц min / Ц1) х 45 , където:
Ц1 е предложената цена на изпълнение 
на СМР на участника 
Цmin е най-ниската предложена цена на 
изпълнение на СМР от участниците

П3 = (1604894,50/1671267,52) х 45 = 43,21 точки

Финансов показател 
ФП = П1 + П2 + П3 ФП = 4,37 + 4,61 + 43,21 = 52,19 точки

Технически показатели (ТП) - до 40 т.

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където

П А - брой точки получени от участника 
по показателя А. Организация за 
изпълнение на инвестиционното 
проектиране
П Б - брой точки получени от участника 
по показателя Б. Технология за 
строителство
ПВ -  брой точки получени от участника 
по показателя В. Управление на 
рисковете

ТП = 36 точки

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП КО = 52,19 + 36 = 88,19 точки
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УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1997/23.11.2016г. -  
15.14 ч., от ДЗЗД „ЕЛИТ-АРХ”

Позиция 6:

Финансов показател - до 60 т.
ФП = П1 + П2 + П3 , където 
П1 -  брой точки получени от участника 
по показателя 1. Цена за проектиране 
П2 -  брой точки получени от участника 
по показателя 2. Цена за авторски 
надзор на час (осреднена между цената 
на всички части)
П3 -  брой точки получени от участника 
по показателя 3. Цена за строителство

П1 - Цена за проектиране - максимален 
брой точки:10
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П1 = (Ц min / Ц1) х 10, където:
Ц1 е предложената цена за проектиране 
на участника
Ц тш  е най-ниската предложена цена за 
проектиране от участниците

П1= (25666/60200) х 10 = 4,26 точки

П2 - Цена за авторски надзор на час 
(осреднена между цената на всички 
части) - максимален брой точки:5 
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П2 = (Ц min / Ц1) х 5 , където:
Ц1 е предложената цена за авторски 
надзор на час на участника 
Ц тш  е най-ниската предложена цена за 
авторски надзор на час от участниците

П2 = (20/25) х 5 = 4 точки

П3 - Цена за строителство - максимален 
брой точки: 45
Оценката по този показател се определя
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по следната формула:
П3 = (Ц min / Ц1) х 45 , където:
Ц1 е предложената цена на изпълнение 
на СМР на участника 
Цmin е най-ниската предложена цена на 
изпълнение на СМР от участниците

П3 = (1604894,50/1604894,50) х 45 = 45 точки

Финансов показател 
ФП = П1 + П2 + П3 ФП = 4,26 + 4 + 45 = 53,26 точки

Технически показатели (ТП) - до 40 т.

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където

П А - брой точки получени от участника 
по показателя А. Организация за 
изпълнение на инвестиционното 
проектиране
П Б - брой точки получени от участника 
по показателя Б. Технология за 
строителство
ПВ -  брой точки получени от участника 
по показателя В. Управление на 
рисковете

ТП = 28,5 точки

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП КО = 53,26 + 28,5 = 81,76 точки

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-2003/23.11.2016г. -  
15.46 ч., от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, ЕИК 
202357469

Позиция 6:

Финансов показател - до 60 т.
ФП = П1 + П2 + П3 , където 
П1 -  брой точки получени от участника 
по показателя 1. Цена за проектиране 
П2 -  брой точки получени от участника 
по показателя 2. Цена за авторски 
надзор на час (осреднена между цената 
на всички части)
П3 -  брой точки получени от участника 
по показателя 3. Цена за строителство
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П1 - Цена за проектиране - максимален 
брой точки:10
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П1 = (Ц min / ЦГ) х 10, където:
Ц  е предложената цена за проектиране 
на участника
Цmin е най-ниската предложена цена за 
проектиране от участниците

П1= (25666/25666) х 10 = 10 точки

П2 - Цена за авторски надзор на час 
(осреднена между цената на всички 
части) - максимален брой точки:5 
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П2 = (Ц min / Ц1) х 5 , където:
Ц1 е предложената цена за авторски 
надзор на час на участника 
Цmin е най-ниската предложена цена за 
авторски надзор на час от участниците

П2 = (20/45) х 5 = 2,22 точки

П3 - Цена за строителство - максимален 
брой точки: 45
Оценката по този показател се определя 
по следната формула:
П3 = (Ц min / Ц1) х 45 , където:
Ц1 е предложената цена на изпълнение 
на СМР на участника 
Цmin е най-ниската предложена цена на 
изпълнение на СМР от участниците

П3 = (1604894,50/1657951,26) х 45 = 43,56 точки

Финансов показател 
ФП = П1 + П2 + П3 ФП =10 + 2,22 + 43,56 = 55,78 точки

Технически показатели (ТП) - до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където
ТП = 36 точки
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П А - брой точки получени от участника 
по показателя А. Организация за 
изпълнение на инвестиционното 
проектиране
П Б - брой точки получени от участника 
по показателя Б. Технология за 
строителство
ПВ -  брой точки получени от участника 
по показателя В. Управление на 
рисковете

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП КО = 55,78 + 36 = 91,78 точки

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1958/21.11.2016г. -  
11.36 ч., от „ТЕХНОСТРОЙ 
-ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД

Позиция 7:

За обособени позиции от 7 до 12: 
„Най-ниска цена“.

Предложена цена -  12600,00 лв.

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1866/04.11.2016г. - 
09:30ч., от „БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ЕИК 
130188559

Позиция 8:

За обособени позиции от 7 до 12: 
„Най-ниска цена“.

Предложена цена -  20610,00 лв.

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1894/09.11.2016г. - 
13.24 ч., от ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс 
инженеринг -  Лайф Енерджи”, БУЛСТАТ 
176593141

Позиция 8:

За обособени позиции от 7 до 12: 
„Най-ниска цена“.

Предложена цена -  13043,00 лв.

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1992/23.11.2016г. -  
14.27 ч., от „ЕН ЕКИП” ЕООД, ЕИК 
201883701

Позиция 8:

За обособени позиции от 7 до 12: Предложена цена -  24684,00 лв.
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„Най-ниска цена“.

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-2015/23.11.2016г. -  
16.52 ч., от „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 
126720807

Позиция 8:

За обособени позиции от 7 до 12: 
„Най-ниска цена“.

Предложена цена -  18200,00 лв.

УЧАСТНИК/ Оферта Оферта № 
РСЛ16-ТД26-1953/18.11.2016г. - 11.55 ч., от 
„ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 
121748902

Позиция 9:

За обособени позиции от 7 до 12: 
„Най-ниска цена“.

Предложена цена -  12000,00 лв.

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-2004/23.11.2016г. -  
15.59 ч., от „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, 
ЕИК 131220853

Позиция 9:

За обособени позиции от 7 до 12: 
„Най-ниска цена“.

Предложена цена -  5800,00 лв.

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1959/21.11.2016г. -  
12.18 ч., от „ЕРОУ“ ООД, ЕИК 130375847

Позиция 10:

За обособени позиции от 7 до 12: 
„Най-ниска цена“.

Предложена цена -  5400,00 лв.

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1873/07.11.2016г. 
-10:41ч., от „ИКАР КОНСУЛТ“ АД, ЕИК 
131192254

Позиция 11:

За обособени позиции от 7 до 12: 
„Най-ниска цена“.

Предложена цена -  29750,00 лв.

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1888/09.11.2016г. - 
11.22 ч., от „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, 
ЕИК 040463255

Позиция 11:
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За обособени позиции от 7 до 12: 
„Най-ниска цена“.

Предложена цена -  17970,00 лв.

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1991/23.11.2016г. -  
14.25 ч., от „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 
131127235

Позиция 11:

За обособени позиции от 7 до 12: 
„Най-ниска цена“.

Предложена цена -  13477,75 лв.

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1884/09.11.2016г. - 
08.34 ч., от „СОФИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 
121359317

Позиция 12:

За обособени позиции от 7 до 12: 
„Най-ниска цена“.

Предложена цена -  26949,30 лв.

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1887/09.11.2016г. - 
11.18 ч., от ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ 
КОНТРОЛ“, БУЛСТАТ 176740940

Позиция 12:

За обособени позиции от 7 до 12: 
„Най-ниска цена“.

Предложена цена -  14777,00 лв.

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1900/09.11.2016г. - 
15.43 ч., от „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, 
ЕИК 175387957

Позиция 12:

За обособени позиции от 7 до 12: 
„Най-ниска цена“.

Предложена цена -  27000,00 лв.

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1905/09.11.2016г. - 
16.19 ч., от „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 
103950959

Позиция 12:

За обособени позиции от 7 до 12: 
„Най-ниска цена“.

Предложена цена -  22072,76 лв.

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1993/23.11.2016г. -  
14.28 ч., от „ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК
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131553690
Позиция 12:

За обособени позиции от 7 до 12: 
„Най-ниска цена“.

Предложена цена -  13368,70 лв.

УЧАСТНИК Оферта № 
РСЛ16-ТД26-1881/08.11.2016г.-14.06ч., от 
„ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД, 
ЕИК 201387324

Позиция 14:

За обособени позиции от 13 до 18: 
„Най-ниска цена“.

Предложена цена -  7985,00 лв.

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1886/09.11.2016г. - 
11.16 ч., от ДЗЗД „ЕТА-КОНСУЛТ“, 
БУЛСТАТ 176778122

Позиция 16:

За обособени позиции от 13 до 18: 
„Най-ниска цена“.

Предложена цена -  2350,00 лв.

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1955/18.11.2016г. -  
15.27 ч., от „ЕП КОНСУЛТ “ ЕООД, ЕИК 
175455625

Позиция 16:

За обособени позиции от 13до 18: 
„Най-ниска цена“.

Предложена цена -  4638,87 лв.

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-1954/18.11.2016г. -  
15.26 ч., от „БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА 
КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ“ АД, 
ЕИК 175129387

Позиция 17:

За обособени позиции от 13 до 18: 
„Най-ниска цена“.

Предложена цена -  7757,37 лв.

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-2011/23.11.2016г. -  
16.34 ч., от „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ 
АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД, ЕИК 
203805808

Позиция 17:
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За обособени позиции от 13 до 18: 
„Най-ниска цена“.

Предложена цена -  10787,14 лв.

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ16-ТД26-2012/23.11.2016г. -  
16.36 ч., от „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД, 
ЕИК 203911957

Позиция 18:

За обособени позиции от 13 до 18: 
„Най-ниска цена“.

Предложена цена -  10888,88 лв.

В резултат от извършеното подробно разглеждане на офертите на кандидатите 
съгласно нормативните изисквания и изложеното по-горе, Комисията реши да предложи 
на Възложителя следното Класиране на офертите на участниците, както следва:

1. Обособена позиция №1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда 
с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, ул. „Мъдрен“, 
бл. 27.

Първо място: - „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД, ЕИК 130479237 с 88,50 точки

2. Обособена позиция №2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда 
с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.27 А.

Първо място: ДЗЗД „РЕСТИНИ”, БУЛСТАТ 177019765 с 83,57 точки 

Второ място: „Д & Д“ ООД, ЕИК 831260776 с 77,04 точки 

Трето място: „АДВАНС - 2002“ ЕООД, ЕИК 126615172 с 75,21 точки 

Четвърто място: „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, ЕИК 831652485 с 74,52 точки 

Пето място: „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД, ЕИК 131112176 с 73,50 точки 

Шесто място: „ТРЕЙС-СОФИЯ” ЕАД, ЕИК 175254451 с 67,81 точки

3. Обособена позиция №3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда 
с административен адрес гр. София, ж.к. „Слатина“, бл.54.

Първо място: ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ” с 96 точки

4. Обособена позиция № 4 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда 
с административен адрес гр. София, ж.к. „Г ео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 
9 бл. 218.

Първо място: „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 202745799 с 95,43 
точки

Второ място: „ПИ ЕС АЙ“ АД, ЕИК 833175762 с 92,85 точки
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5. Обособена позиция № 5 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда 
с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.33.

Първо място: ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ” с 85,5 точки

6. Обособена позиция № 6 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда 
с административен адрес гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.32А.

Първо място: „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 200388512 с 92,49 точки 

Второ място: „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, ЕИК 202357469 с 91,78 точки 

Трето място: ОБЕДИНЕНИЕ „СЛАТИНА-ГВ” с 88,19 точки 

Четвърто място: ДЗЗД „ЕЛИТ-АРХ” с 81,76 точки

7. 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).

Първо място: „ТЕХНОСТРОЙ -ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 200907206 с 
предложена цена 12600 лв.

8. 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).

Първо място: ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг -  Лайф Енерджи”, 
БУЛСТАТ 176593141 с предложена цена 13043 лв.

Второ място: „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 126720807 с предложена цена 18200 
лв.

Трето място: „БСК ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ЕИК 130188559 с предложена цена 20610 
лв.

Четвърто място: „ЕН ЕКИП” ЕООД, ЕИК 201883701 с предложена цена 24684 лв.

9. 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).

Първо място: „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК 131220853 с предложена цена 
5800 лв.

44



Второ място: ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД, ЕИК 121748902 с предложена цена 
12000 лв.

10. 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. „Г ео Милев“, ул. „Сирак Скитник“ № 9 
бл.218 (по обособена позиция 4)

Първо място: „ЕРОУ“ ООД, ЕИК 130375847 с предложена цена 5400 лв.

11. 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).

Първо място: „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131127235 с предложена цена
13477,75 лв.

Второ място: „РИСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК 040463255 с предложена цена
17970 лв.

Трето място: „ИКАР КОНСУЛТ“ АД, ЕИК 131192254 с предложена цена 29750 лв.

12. 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).

Първо място: „ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 131553690 с предложена цена 13368,70 лв.

Второ място: ОБЕДИНЕНИЕ „ДВЖ КОНТРОЛ“, БУЛСТАТ 176740940 с 
предложена цена 14777 лв.

Трето място: „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 103950959 с предложена цена 22072,76 
лв.

Четвърто място: СОФИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 121359317 с предложена цена 
26949,30 лв.

Пето място: „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 175387957 с предложена цена 
27000 лв.

13. 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).

Първо място: „ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД, ЕИК 201387324 с 
предложена цена 7985 лв.
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14. 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).

Първо място: ДЗЗД „ЕТА-КОНСУЛТ“, БУЛСТАТ 176778122 с предложена цена 
2350 лв.

Второ място: „ЕП КОНСУЛТ “ ЕООД, ЕИК 175455625 с предложена цена 4638,87 лв.

15. 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).

Първо място: „БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ“ АД, 
ЕИК 175129387 с предложена цена 7757,37 лв.

Второ място: „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД, 
ЕИК 203805808 с предложена цена 10787,14 лв.

16. 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).

Първо място: „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД, ЕИК 203911957 с предложена цена 
10888,88 лв.

IV. Комисията след извършеното класиране реши да предложи на Възложителя да 
сключи договор с класираните на първо място участници, а именно:

За Обособена позиция № 1 -  „ПРИМАСТРОЙ 21” ООД, ЕИК 130479237 

За Обособена позиция № 2 - ДЗЗД „РЕСТИНИ”, БУЛСТАТ 177019765 

За Обособена позиция № 3 - ДЗЗД „СИ ЕМ СТРОЙ”

За Обособена позиция № 4 -„НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 202745799

За Обособена позиция № 5 - ДЗЗД „КОНСУЛТ СТРОЙ”

За Обособена позиция № 6 -„ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 200388512

За Обособена позиция № 7 -„ТЕХНОСТРОЙ -ИНВЕСТКОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 
200907206

За Обособена позиция № 8 - ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг -  Лайф 
Енерджи”, БУЛСТАТ 176593141

За Обособена позиция № 9 -„СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК 131220853

За Обособена позиция № 10 -„ЕРОУ“ ООД, ЕИК 130375847

За Обособена позиция № 11 -„ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131127235

За Обособена позиция № 12 - „ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 131553690

За Обособена позиция № 14 -„ПРОКОНСУЛТ И УПРАВЛЕНИЕ“ ЕООД, ЕИК 
201387324

За Обособена позиция № 16 - ДЗЗД „ЕТА-КОНСУЛТ“, БУЛСТАТ 176778122
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За Обособена позиция №17 - „БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА КОНСУЛТАНТСКА 
КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 175129387

За Обособена позиция № 18 -„АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ” ООД, ЕИК 203911957

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и решения не 
бяха заявени особени мнения.

Комисията приключи работа на 05.05.2017 година в 10:30 часа.
Настоящият протокол е изготвен в два еднообразни екземпляра.

КОМИСИЯ: -  .

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ^
1. инж. Милчо Ангелов Михайлов - заместник-кмет в район„Слатина”; 'rJ- <2 ,со< -  9Г s  ^4 ) Д

ЧЛЕНОВЕ: .  л -
2. арх. Елена Петрова Ахчиева - главен архитект в район „Слатина”; гл Л, с>л 4  &т ^

3. инж. Росица Христова Тодорова - главен инженер в район „Слатина ; гс/ -^4, сч» Л л ' з Щ

4. Галинка Генова Ангелова - началник на отдел „Финансово - счетоводни дейности” ^  . J  4
при район „Слатина”; om /7Д

5. Венета Минчева Георгиева - началник на отдел „Правно- нормативно обслужване” zj JL cui 4  
при район „Слатина” - правоспособен юрист; Л  /)  /?

г~>
6. ланд. арх. Радка Ангелова Якимова - главен експерт в отдел „Образование, iy  Л  4

култура, социални дейност и спорт" при район „Слатина”; _ ? '
О/ s  s  /7//г

7. Венцислав Димитров Дъбов - главен юрисконсулт в отдел „Правно- нормативно ^  г/ Л, ли  4
обслужване” при район „Слатина” - правоспособен юрист; __ j  „

б  f  - * - *  f ~ 7  „

8. Диана Любомирова Тодорова - главен експерт в отдел „Контрол по
строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” при .... г / Л , а* 4
район „Слатина”;

9. арх. Анна Банкова Иванова - главен експерт в отдел „Устройство на територията, ^  ■ J  ^
кадастър и регулация” при район „Слатина”; 0/г

10. Виолета Христова Спасова - старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно, - ^  j  ^  
обслужване” при район „Слагина” - правоспособен юрист; г ? ‘

11. арх. Надежда Георгиева Футекова-Христова - външен експерт съгласно чл. 5 ал. 2 
от ППЗОП с професионална компетентност в съответствие с предмета на 
поръчката; I * . J , си . 4  # г

з з щ

Р о Д П ь с и Т е  м<\ 9>т~я

о# зл-ль&емь -fra ос/ * - о е £ * . ^  У ^  2?#/2 ,.
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