
 1 

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

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

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 3  

 

на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП от дейността на комисията,  

назначена със Заповед № РСЛ18-РД09-203/30.05.2018 г. на Кмета на СО-район 

„Слатина” 

 
Днес, 14.09.2018 година в 10.00 часа, комисия, назначена със Заповед № РСЛ18-

РД09-203/30.05.2018г. на Кмета на район „Слатина” в състав: 

 

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

И ЧЛЕНОВЕ:        2. инж. Росица Тодорова – главен инженер в район „Слатина”; 

3. инж. Михаил Джурджин – началник на отдел „Контрол по 

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и 

екология” в район „Слатина”; 

4. Галинка Ангелова – началник на отдел „Финансово – счетоводни 

дейности” в район „Слатина”; 

5. Венета Георгиева – началник на  отдел „Правно-нормативно 

обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; 

6. арх. Олга Берберова- главен експерт  в отдел „Устройство на 

територията, кадастър и регулация” в район „Слатина”; 

7. Венцислав Дъбов – главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно  

обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; 

8. инж. Диана Тодорова – главен експерт в отдел „Контрол по 

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и 

екология” в район „Слатина”; 

9. инж. Ирина Петкова - главен експерт в отдел „Контрол  по 

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и 

екология” в район „Слатина”; 

10. Виолета Спасова – старши  юрисконсулт в отдел „Правно-

нормативно обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; 

11. Евгений Пепелянков – юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; 

 

се събра в зала 308, находяща се на трети етаж в административната сграда на район 

„Слатина”, на бул. „Шипченски проход” № 67 за отваряне на ценовите предложения на 

участниците в открита процедура с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Слатина“, във 

връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по шест обособени позиции, открита с Решение 

№ РСЛ18–ДИ05-66-/6/13.04.2018 г. и Обявление № РСЛ18–ДИ05-66 -/7/ 13.04.2018 г. на 

Кмета на Столична община - район „Слатина“, уникален номер на поръчката в Регистъра на 

обществените поръчки на АОП № 01272-2018-0001.  

На заседанието на комисията  не присъстваха всички редовни членове и привличането на 

резервни членове от състава на комисията бе необходимо. Със Заповед № РСЛ18-РД15-

671/04.09.2018 г. на Кмета на СО район „Слатина“е разрешено ползване на платен годишен 
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отпуск, считано от 10.09.2018 г. до 14.09.2018 г.включително на Димитър Бузяков. На 

негово място в състава на комисията се включва резервният член Ирина Петкова - главен 

експерт в отдел „Контрол  по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство 

и екология” в район „Слатина”. 

Комисията започна своята работа в 10.00 часа. На отварянето на ценовите 

предложения на участниците не присъстваха лица по чл. 54, ал.2 от ППЗОП.  

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри” от офертите на участниците по обособени позиции и по реда на постъпване на 

офертите в процедурата и обяви предложените от тях стойности. 

 

 

 

 

1. Оферта № РСЛ18-ТД26-1012/22.05.2018г. – 10.50 часа, подадена от „АДВАНС-2002” 

ЕООД по обособена позиция №2 от обществената поръчка – предложена цена 203131,25 

лева без ДДС и 243757,50 лева с ДДС ; 

 

2. Оферта № РСЛ18-ТД26-1013/22.05.2018г. – 11.18 часа, подадена от „СТиКО 2000” ООД 

по обособена позиция №3 от обществената поръчка – предложена цена 1690,24 лева без 

ДДС и 2028,29 лева с ДДС ; 

 

3. Оферта № РСЛ18-ТД26-1021/22.05.2018г. – 15.46 часа, подадена от „ИВТ КОНСУЛТ” 

ЕООД по обособена позиция №4 от обществената поръчка – предложена цена 1482,00 лева 

без ДДС и 1778,40 лева с ДДС ; 

 

4. Оферта № РСЛ18-ТД26-1027/23.05.2018г. – 09.09 часа, подадена от „КИМА КОНСУЛТ” 

ЕООД по обособена позиция №4 от обществената поръчка – предложена цена 2225,00 лева 

без ДДС и 2670,00 лева с ДДС ; 

 

5. Оферта № РСЛ18-ТД26-1028/23.05.2018г. – 11.11 часа, подадена от „ВМЛ-КОНСУЛТ” 

ЕООД по обособена позиция №4 от обществената поръчка – предложена цена 2300,00 лева 

без ДДС и 2760,00 лева с ДДС ; 

 

 

6. Оферта № РСЛ18-ТД26-1031/23.05.2018г. – 12.07 часа, подадена от „ЕЛЕГАНТ ЛТ” 

ЕООД по обособена позиция №1 от обществената поръчка – предложена цена 170878,22 

лева без ДДС и 205053,86 лева с ДДС ; 

 

 

7. Оферта № РСЛ18-ТД26-1033/23.05.2018г. – 13.20 часа, подадена от „СС-КОНСУЛТ” 

ЕООД по обособена позиция №4 от обществената поръчка – предложена цена 1730,00 лева 

без ДДС и 2076,00 лева с ДДС ; 

 

 

8. Оферта № РСЛ18-ТД26-1036/23.05.2018г. – 14.28 часа, подадена от „БУЛ СТРОЙ 

КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ” АД по обособена позиция №3 от обществената поръчка – 

предложена цена 1350,00 лева без ДДС и 1620,00 лева с ДДС ; 

 

 

9. Оферта № РСЛ18-ТД26-1038/23.05.2018г. – 14.41 часа, подадена от „ИВЕЛИНСТРОЙ” 

ЕООД по обособена позиция №2 от обществената поръчка – предложена цена 202306,41 

лева без ДДС и 242767,69 лева с ДДС ; 
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10. Оферта № РСЛ18-ТД26-1039/23.05.2018г. – 14.42 часа, подадена от „ПАНОВ” ЕООД по 

обособена позиция №1 от обществената поръчка – предложена цена 162300,18 лева без 

ДДС и 194760,22 лева с ДДС ; 

 

 

11. Оферта № РСЛ18-ТД26-1040/23.05.2018г. – 14.44 часа, подадена от „АЛДИ КОМЕРС 

ГРУП” ЕООД по обособена позиция №2 от обществената поръчка – предложена цена 

218850,70 лева без ДДС и 262620,84 лева с ДДС ; 

 

 

12. Оферта № РСЛ18-ТД26-1042/23.05.2018г. – 15.24 часа, подадена от „БУЛИНВЕСТ” 

ООД по обособена позиция №2 от обществената поръчка – предложена цена 223424,07 лева 

без ДДС и 268108,88 лева с ДДС ; 

 

 

13. Оферта № РСЛ18-ТД26-1044/23.05.2018г. – 15.29 часа, подадена от „НИКОЛОВ 

КЪНСТРАКШЪН” ЕООД по обособена позиция №1 от обществената поръчка – 

предложена цена 16994,98 лева без ДДС и 203153,98 лева с ДДС ; 

 

14. Оферта № РСЛ18-ТД26-1047/23.05.2018г. – 15.58 часа, подадена от „ИНТКОНС” ЕООД 

по обособена позиция №3 от обществената поръчка – предложена цена 1580,00 лева без 

ДДС и 1896,00 лева с ДДС ; 

 

 

15. Оферта № РСЛ18-ТД26-1049/23.05.2018г. – 16.29 часа, подадена от „АКТУАЛ ГРУП” 

ЕООД по обособена позиция №1 от обществената поръчка – предложена цена 163008,13 

лева без ДДС и 195609,75 лева с ДДС ; 

 

16. Оферта № РСЛ18-ТД26-1050/23.05.2018г. – 16.30 часа, подадена от „ИНТЕРХОЛД“ 

ЕООД по обособена позиция №2 от обществената поръчка – предложена цена 219614,87 

лева без ДДС и 263537,86 лева с ДДС ; 

 

 

17. Оферта № РСЛ18-ТД26-1051/23.05.2018г. – 16.54 часа, подадена от „БИЛД 

ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД по обособена позиция №2 от обществената поръчка – 

предложена цена 221651,24 лева без ДДС и 265951,49 лева с ДДС ; 

  

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на 

комисията. 

След което Комисията продължи своята работа в закрито заседание на същата дата.  

След допълнителен преглед на предложените ценови предложения на участниците, 

комисията констатира следното: 

 

 

По обособена позиция  №1 – Участникът „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД е  

предложил  цена 16994,98 лева без ДДС и 203153,98 лева с ДДС ; 

В приложения Образец № 6 е допусната техническа грешка при изписване на сумата с 

цифри 16994,98 лева без ДДС, вместо 169294,98 лева без ДДС, като в количествено-

стойностната сметка и рекапитулацията по описание на допустимите дейности e изписана 

вярната сума. В образец №6 е изписана правилно сумата с ДДС, а именно 203153,98 лева с 

ДДС, въз основа на което, вземайки предвид количествено-стойностната сметка и 

рекапитулацията и чрез изчисляване на сумата без ДДС, комисията приема, че вярната сума 

без ДДС е 169294,98 лева. 
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По обособена позиция №2 – участникът „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77” ЕООД е  предложила 

цена 221651,24 лева без ДДС и 265951,49 лева с ДДС ; 

В приложения Образец №6 е допусната техническа грешка при изписване на сумата с 

цифри 265951.49 лева с ДДС, вместо 265981,49 лева с ДДС, като в количествено-

стойностната сметка  на образец № 6 е посочена вярно сумата. Въз основа на което 

вземайки предвид количествено-стойностната сметка и чрез изчисляване на сумата с ДДС, 

комисията приема, че вярната сума с ДДС е 265981,49 лева. 

     

По обособена позиция 4 - Участникът „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД е предложил  1482,00 лева 

без ДДС и 1778,40 лева с ДДС. 

След обстоен анализ се установи, че така предложената цена е с повече от 20 на сто по-

благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по същите 

показатели за оценка. Ето защо Комисията на основание чл. 72, ал.1 от ЗОП реши да изиска 

от участника подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от 

него цени. 

За изпълнение на задачите си, комисията проведе общо две закрити заседания на 14.09.2018 

г. и  18.09.2018 г.  

 

С извършването на гореописаните действия работата на Комисията в настоящето заседание 

приключи. 

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и решения не 

бяха заявени особени мнения. 

Комисията приключи работа на 18.09.2018 г. в 10:20 ч. 

Настоящият протокол е изготвен в два еднообразни екземпляра. 

 

КОМИСИЯ : 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.инж. Милчо Михайлов – заместник-кмет в район „Слатина”;чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД 

И ЧЛЕНОВЕ:       2.инж. Росица Тодорова – главен инженер в район „Слатина”; чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД 

3. инж. Михаил Джурджин – началник на отдел „Контрол по 

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и 

екология” в район „Слатина”; чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД 

4.Галинка Ангелова – началник на отдел „Финансово – счетоводни 

дейности” в район „Слатина”; чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД 

5. Венета Георгиева – началник на  отдел „Правно-нормативно 

обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД 

6. арх. Олга Берберова- главен експерт  в отдел „Устройство на 

територията, кадастър и регулация” в район „Слатина”; чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД 

7. Венцислав Дъбов – главен юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно  

обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД 

8. инж. Диана Тодорова – главен експерт в отдел „Контрол по 

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и 

екология” в район „Слатина”; чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД 

9. инж. Ирина Петкова - главен експерт в отдел „Контрол  по 

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и 

екология” в район „Слатина”- участвала на заседание на 14.09.2018 г.; 

чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД 
10. Виолета Спасова – старши  юрисконсулт в отдел „Правно-

нормативно обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; 

чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД 
11. Евгений Пепелянков – юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД 

12.инж. Димитър Бузяков  - главен експерт в отдел „Контрол  по 

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и 

екология” в район „Слатина” –участвал на заседание на 18.09.2018 г. 
чл.2,ал.2,т.5 ЗЗЛД 


