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9. Обособена позиция № 9 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, бул. 

„Цариградско шосе“ № 125, бл. 6  (по обособена позиция 1)”. 

10. Обособена позиция № 10 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София,  район „Слатина”, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)”. 

11.  Обособена позиция № 11 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. 

„Христо Смирненски“,  бл. 30”  (по обособена позиция 3)”. 

12.  Обособена позиция № 12 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София,  район „Слатина”, 

ул.”Коста Лулчев” №25, бл.263” (по обособена позиция 4)”. 

 

открита с Решение № РСЛ18–ДИ05-556/ 19.12.2018 г. и Обявление № РСЛ18–ДИ05-556/1/ 

19.12.2018г. на Кмета на Столична община - район „Слатина“, уникален номер на поръчката в 

Регистъра на обществените поръчки на АОП № 01272-2018-0004. 

 

I. Състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на 

комисията: 

 

Комисията е назначена със Заповед № РСЛ19-РД09-23/31.01.2019 г. на кмета на 

район „Слатина”. Същата е в състав: 

 

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

И ЧЛЕНОВЕ:        2.  арх. Олга Берберова - главен архитект  в район „Слатина”; 

                                  3. арх.Анна Иванова - началник на отдел „Устройство на територията,    

кадастър и регулация” в район „Слатина”; 

4. Венета Георгиева – началник на отдел „Правно-нормативно обслужване” 

в район „Слатина” – правоспособен юрист; 

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

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в 

район „Слатина”; 

6. инж. Ива Иванова – главен експерт в отдел „Контрол по строителството, 

инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в район 

„Слатина”; 

7. арх. Маргарита Илиева - главен експерт в отдел „Устройство на 

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

8. Ася Будинова – главен счетоводител „Здравеопазване” в район „Слатина”; 

9. Виолета Спасова – старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; 

10. арх. Надежда Футекова - Христова – външен експерт съгласно чл. 51, ал. 

2 от ППЗОП с професионална компетентност в съответствие с предмета на 

поръчката;  

11. арх. Маруся Бобева - Влахова – външен експерт съгласно чл. 51, ал. 2 от 

ППЗОП с професионална компетентност в съответствие с предмета на 

поръчката;  

 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

                      1.  инж. Росица Тодорова – главен инженер в район „Слатина”; 

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

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

обслужване” в район „Слатина” – правоспособен юрист; 
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2. Евгений Пепелянков – юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно 

обслужване” в район „Слатина” –  правоспособен  юрист;  

3. Наталия Батьова – главен експерт в отдел „Финансово -  счетоводни  

дейности” в район „Слатина”; 

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

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” 

в район „Слатина”; 

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

строителството, инженерна инфраструктура,  благоустройство  и екология” 

в район „Слатина”; 

6. инж. Ирина Петкова - главен експерт вотдел „Контрол по 

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” 

в район „Слатина”; 

7. инж. Камен Белчев - външен експерт съгласно чл. 51, ал. 2 от ППЗОП с 

професионална компетентност  в съответствие с предмета на поръчката;  

 

 

II. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с 

които се изменят сроковете, задачите и съставът й: 

 

1.Комисията е назначена със Заповед № РСЛ19-РД09-23/31.01.2019 г. на кмета на район 

„Слатина”. 

2. Със Заповед № РСЛ19-РД09-132/18.04.2019 г. на кмета на район „Слатина” е изменен 

съставът и е удължен срокът за работа на комисията до 29.07.2019г. 

 

 III. Кратко описание на работния процес. 

 

Комисията се събра на открити и работни закрити заседания, подробно отразени в 

изготвените четири протокола за своята работа. 

 

 IV. Кандидатите и участниците в процедурата: 

До изтичането на крайния срок за получаване на оферти - до 17:00 часа на 28.01.2019г., в 

деловодството на район „Слатина” са постъпили 76 /седемдесет и шест/ оферти, както следва:  

1. Оферта № РСЛ19-ТД26-63/15.01.2019 г. – 10.01 часа от „СОФИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 121359317, 

участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

2. Оферта № РСЛ19-ТД26-69/15.01.2019 г. – 12.09 часа – „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД, ЕИК 

200308719, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

3. Оферта № РСЛ19-ТД26-100/17.01.2019 г. – 14.08 часа – „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 

200079448, участник за обособена позиция № 5 от обществената поръчка; 

4. Оферта № РСЛ19-ТД26-101/17.01.2019 г. – 14.09 часа – „СТРОЙНОРМ” ЕООД, ЕИК 200285252, 

участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка; 

5. Оферта № РСЛ19-ТД26-125/22.01.2019 г. – 10.15 часа – „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, ЕИК 

825240527, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

6. Оферта № РСЛ19-ТД26-136/22.01.2019 г. – 14.46 часа – „Контрол 21” ООД, ЕИК 130064337, 

участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка;          

7. Оферта № РСЛ19-ТД26-137/22.01.2019 г. – 14.49 часа – „Състейнъбъл Консулт” ЕООД, ЕИК 

202980092, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

8. Оферта № РСЛ19-ТД26-145/23.01.2019 г. – 09.30 часа – ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс 

Инженеринг - Лайф Енерджи”, ЕИК по БУЛСТАТ 176593141, участник за обособена позиция № 6 

от обществената поръчка; 

9. Оферта № РСЛ19-ТД26-146/23.01.2019 г. – 09.37 часа – „ТОБО - ПРОДЖЕКТ” ЕООД, ЕИК 

203783386, участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка; 

10. Оферта № РСЛ19-ТД26-162/24.01.2019 г. – 10.21 часа – „ДИНЕЛ СН” ЕООД, ЕИК 130154845, с 

участник за обособена позиция № 11 от обществената поръчка;  

11. Оферта № РСЛ19-ТД26-164/24.01.2019 г. – 10.40 часа – „ЛК КОНСУЛТИНГ” ЕООД, ЕИК 
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201942270, участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка; 

12. Оферта № РСЛ19-ТД26-194/25.01.2019 г. – 09.38 часа – ДЗЗД „ИКАР - ХИЙТ”, ЕИК по 

БУЛСТАТ 177067660, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

13. Оферта №  РСЛ19-ТД26-195/25.01.2019 г. – 10.37 часа – „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 

101526851, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

14. Оферта № РСЛ19-ТД26-196/25.01.2019 г. – 10.51 часа – „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ” ЕООД, 

ЕИК 114596369, участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка; 

15. Оферта № РСЛ19-ТД26-197/25.01.2019 г. – 10.54 часа – „В М Л - Консулт” ЕООД, ЕИК 

131395468, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

16. Оферта № РСЛ19-ТД26-198/25.01.2019 г. – 11.06 часа – „СТиКО-2000” ООД, ЕИК 130286681, 

участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

17. Оферта № РСЛ19-ТД26-204/25.01.2019 г. – 14.47 часа – „ИВТ Консулт” ЕООД, ЕИК 

131127235, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

18. Оферта № РСЛ19-ТД26-207/28.01.2019 г. – 08.40 часа – „Стройекспрес–НН” ООД, ЕИК 

125537703, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

19. Оферта № РСЛ19-ТД26-208/28.01.2019 г. – 09.39 часа – „ПЕШЕВ” ЕООД, ЕИК 115742567, 

участник за обособена позиция № 11 от обществената поръчка;  

20. Оферта № РСЛ19-ТД26-209/28.01.2019 г. – 09.43 часа – „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 

126720807, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

21. Оферта № РСЛ19-ТД26-210/28.01.2019 г. – 09.48 часа – „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 

201425668, участник за обособена позиция № 5 от обществената поръчка; 

22. Оферта № РСЛ19-ТД26-211/28.01.2019 г. – 09.52 часа – „КИЛТЕКС” ЕООД, ЕИК 203022445, 

участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

23. Оферта № РСЛ19-ТД26-213/28.01.2019 г. – 10.17 часа – „ВИП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД, ЕИК 201122703, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

24. Оферта № РСЛ19-ТД26-214/28.01.2019 г. – 10.25 часа – „СД КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 202737585, 

участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

25. Оферта № РСЛ19-ТД26-215/28.01.2019 г. – 10.29 часа – „КОНСУЛТАЛ” ЕООД, ЕИК 

201431322, участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка; 

26. Оферта № РСЛ19-ТД26-216/28.01.2019 г. – 10.31 часа – „ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 

131254649, участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка; 

27. Оферта № РСЛ19-ТД26-217/28.01.2019 г. – 10.34 часа – „АДВАНС-2002” ЕООД, ЕИК 

126615172, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

28. Оферта № РСЛ19-ТД26-218/28.01.2019 г. – 10.37 часа – „СЕТАТЕХ” ЕООД,  ЕИК 202571423,  

участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

29. Оферта № РСЛ19-ТД26-219/28.01.2019 г. – 10.39 часа – „НСК СОФИЯ” ЕООД, ЕИК 

831838874, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

30. Оферта № РСЛ19-ТД26-220/28.01.2019 г. – 10.42 часа – „КАР СТРОЙ” ЕООД, ЕИК 148105154,  

участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

31. Оферта № РСЛ19-ТД26-221/28.01.2019 г. – 10.44 часа – „СТРОЙКОМЕРС-ТТ” ЕООД, ЕИК 

125530930, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

32. Оферта № РСЛ19-ТД26-222/28.01.2019 г. – 10.47 часа – „АСТРА КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 

101753016, участник за обособена позиция № 9 от обществената поръчка; 

33. Оферта № РСЛ19-ТД26-223/28.01.2019 г. – 10.49 часа –  ДЗЗД „Стинпроект”, участник за 

обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

34. Оферта № РСЛ19-ТД26-224/28.01.2019 г. – 10.51 часа – „Възраждане 7” ДЗЗД, участник за 

обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

35. Оферта № РСЛ19-ТД26-227/28.01.2019 г. – 11.27 часа – ДЗЗД „Саниране за Слатина”, участник 

за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

36. Оферта № РСЛ19-ТД26-228/28.01.2019 г. – 11.37 часа – „ПСГ” АД, ЕИК 131137959, участник 

за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

37.  Оферта № РСЛ19-ТД26-229/28.01.2019 г. – 11.38 часа – „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК 

131220853, участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка; 

38. Оферта № РСЛ19-ТД26-230/28.01.2019 г. – 12.18 часа – „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС” ООД, ЕИК 

131456138, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 
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39. Оферта № РСЛ19-ТД26-231/28.01.2019 г. – 12.19 часа – „ЕЕ Слатина 2019” ДЗЗД, участник за 

обособена позиция № 7 от обществената поръчка; 

40. Оферта № РСЛ19-ТД26-232/28.01.2019 г. – 12.22 часа – „С.И.С. М-строй” ЕООД, ЕИК 

202592517, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

41.  Оферта № РСЛ19-ТД26-233/28.01.2019 г. – 12.28 часа – „БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД, ЕИК 

по БУЛСТАТ 177323597, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

42. Оферта № РСЛ19-ТД26-234/28.01.2019 г. – 12.31 часа – „ЛЮНИК ЕФЕКТ” ДЗЗД, участник за 

обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

43. Оферта № РСЛ19-ТД26-235/28.01.2019 г. – 12.33 часа – „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ” 

ЕООД, ЕИК 131515088, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

44. Оферта № РСЛ19-ТД26-236/28.01.2019 г. – 13.46 часа – „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, ЕИК 

202357469, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

45. Оферта № РСЛ19-ТД26-237/28.01.2019 г. – 13.51 часа – „МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО 

СТРОИТЕЛСТВО” АД, ЕИК 130461680, участник за обособена позиция № 1 от обществената 

поръчка; 

46. Оферта № РСЛ19-ТД26-238/28.01.2019 г. – 13.51 часа – „БГ ЛЕНД КО” ООД, ЕИК 148082047, 

участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

47. Оферта № РСЛ19-ТД26-240/28.01.2019 г. – 14.13 часа – „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001” ЕООД, 

ЕИК 201894833, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

48. Оферта № РСЛ19-ТД26-241/28.01.2019 г. – 14.23 часа – „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД, ЕИК 

202221469, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

49. Оферта № РСЛ19-ТД26-242/28.01.2019 г. – 14.26 часа – „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД, ЕИК 

131086621, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

50. Оферта № РСЛ19-ТД26-244/28.01.2019 г. – 14.39 часа – „БУЛИНВЕСТ” ДЗЗД, участник за 

обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

51. Оферта № РСЛ19-ТД26-245/28.01.2019 г. – 14.40 часа – „ЕЛЕГАНТ КОНСУЛТ” ДЗЗД, ЕИК по 

БУЛСТАТ 177291391, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

52. Оферта № РСЛ19-ТД26-246/28.01.2019 г. – 14.43 часа – „ПРЕЗЕНТА” ДЗЗД, участник за 

обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

53. Оферта № РСЛ19-ТД26-247/28.01.2019 г. – 14.46 часа – „ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД, ЕИК 

113018177, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

54. Оферта № РСЛ19-ТД26-248/28.01.2019 г. – 14.54 часа – „ДАНО РЛ” ЕООД, ЕИК 202590904, 

участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка; 

55. Оферта № РСЛ19-ТД26-249/28.01.2019 г. – 14.55 часа – „ЕРОУ” ООД, ЕИК 130375847, 

участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

56. Оферта № РСЛ19-ТД26-250/28.01.2019 г. – 14.56 часа – „Етера груп” ЕООД, ЕИК 202485401, 

участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

57. Оферта № РСЛ19-ТД26-251/28.01.2019 г. – 15.10 часа – „Консорциум Техноком” ДЗЗД, ЕИК по 

БУЛСТАТ 176059792, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

58. Оферта № РСЛ19-ТД26-252/28.01.2019 г. – 15.23 часа – „ЕЛВИС ДМ” ЕООД, ЕИК 204106476, 

участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка; 

59. Оферта № РСЛ19-ТД26-253/28.01.2019 г. – 15.27 часа –  ДЗЗД „СС - Строй 2019”, участник за 

обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

60. Оферта № РСЛ19-ТД26-254/28.01.2019 г. – 15.31 часа – „ГРАФЕНА ГРУП” ЕООД, ЕИК 

203785177, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

61. Оферта № РСЛ19-ТД26-255/28.01.2019 г. – 15.33 часа –ДЗЗД „КАРА СТРОЙ”, участник за 

обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

62. Оферта № РСЛ19-ТД26-256/28.01.2019 г. – 15.39 часа – „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, 

ЕИК 202745799, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

63. Оферта № РСЛ19-ТД26-257/28.01.2019 г. – 15.43 часа – „ТУСКО” ЕООД, ЕИК 109608346, 

участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

64. Оферта № РСЛ19-ТД26-259/28.01.2019 г. – 15.45 часа – „ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 131553690, 

участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

65. Оферта № РСЛ19-ТД26-260/28.01.2019 г. – 15.46 часа – „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД, ЕИК 

812233671, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 
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66. Оферта № РСЛ19-ТД26-261/28.01.2019 г. – 15.52 часа – „БМ” ДЗЗД, участник за обособена 

позиция № 1 от обществената поръчка; 

67. Оферта № РСЛ19-ТД26-262/28.01.2019 г. – 16.01 часа – „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, ЕИК 

203215490, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

68. Оферта № РСЛ19-ТД26-263/28.01.2019 г. – 16.02 часа – ДЗЗД „Сейф енерджи Слатина”, 

участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

69. Оферта № РСЛ19-ТД26-264/28.01.2019 г. – 16.06 часа – „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 

200388512, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

70. Оферта № РСЛ19-ТД26-265/28.01.2019 г. – 16.10 часа – „БЛАБОРИС” ЕООД, ЕИК 131232510, 

участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

71. Оферта № РСЛ19-ТД26-266/28.01.2019 г. – 16.13 часа – „ХИДРОСТРОЙ” АД, ЕИК 103029862, 

участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

72. Оферта № РСЛ19-ТД26-267/28.01.2019 г. – 16.29 часа – „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД, ЕИК 

109514464, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

73. Оферта № РСЛ19-ТД26-269/28.01.2019 г. – 16.34 часа – „СС - КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 

103950959, участник за обособена позиция № 7 от обществената поръчка; 

74. Оферта № РСЛ19-ТД26-271/28.01.2019 г. – 16.36 часа – „ЖСП СТИЛ” ООД, ЕИК 040188026, 

участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка;   

75. Оферта № РСЛ19-ТД26-272/28.01.2019 г. – 16.47 часа – „НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД, ЕИК 

130576215, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка;  

76. Оферта № РСЛ19-ТД26-273/28.01.2019 г. – 16.50 часа – „БИБО 69” ЕООД, ЕИК 201949560, 

участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

 

След обявяване на протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, всички членове на Комисията се 

запознаха със списъка на участниците и подписаха декларации в съответствие с изискванията на 

чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП. Членовете на комисията и 

представителите на участниците, удостовериха присъствието си на откритите заседания в 

предоставените им за целта списъци на присъстващите. 

 

 V. Действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите: 

 

А. Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти за участие в 

процедурата по реда на тяхното постъпване, както следва: 

 

           1. Оферта № РСЛ19-ТД26-63/15.01.2019 г. – 10.01 часа от „СОФИНВЕСТ” ЕООД, 

ЕИК 121359317,  участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове 

от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

           2.Оферта № РСЛ19-ТД26-69/15.01.2019 г. – 12.09 часа – „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД, 

ЕИК 200308719, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 
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списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове 

от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

           3. Оферта № РСЛ19-ТД26-100/17.01.2019 г. – 14.08 часа – „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД, ЕИК 200079448, участник за обособена позиция № 5 от обществената поръчка. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в 

запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на 

чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение 

на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 

упражнят правото си. 

 

           4. Оферта № РСЛ19-ТД26-101/17.01.2019 г. – 14.09 часа – „СТРОЙНОРМ” ЕООД, 

ЕИК 200285252, участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове 

от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

           5. Оферта № РСЛ19-ТД26-125/22.01.2019 г. – 10.15 часа – „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, 

ЕИК 825240527, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове 

от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 
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подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

          6. Оферта № РСЛ19-ТД26-136/22.01.2019 г. – 14.46 часа – „Контрол 21” ООД, ЕИК 

130064337, участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка. Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 

от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 

упражнят правото си. 

 

          7. Оферта № РСЛ19-ТД26-137/22.01.2019 г. – 14.49 часа – „Състейнъбъл Консулт” 

ЕООД, ЕИК 202980092, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в 

запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на 

чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение 

на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 

упражнят правото си.  

  

         8. Оферта № РСЛ19-ТД26-145/23.01.2019 г. – 09.30 часа – ДЗЗД „Консорциум 

Мултиплекс Инженеринг - Лайф Енерджи”, БУЛСТАТ 176593141, участник за обособена 

позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в 

съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 

54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

          9. Оферта № РСЛ19-ТД26-146/23.01.2019 г. – 09.37 часа – „ТОБО - ПРОДЖЕКТ” 

ЕООД, ЕИК 203783386,  участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка. 
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Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в 

запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на 

чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение 

на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 

упражнят правото си. 

 

          10. Оферта № РСЛ19-ТД26-162/24.01.2019 г. – 10.21 часа – „ДИНЕЛ СН” ЕООД, ЕИК 

130154845, участник за обособена позиция № 11 от обществената поръчка. Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка 

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

11. Оферта № РСЛ19-ТД26-164/24.01.2019 г. – 10.40 часа – „ЛК КОНСУЛТИНГ” ЕООД, 

ЕИК 201942270, участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове 

от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

      12. Оферта № РСЛ19-ТД26-194/25.01.2019 г. – 09.38 часа – ДЗЗД „ИКАР - ХИЙТ”, ЕИК 

по БУЛСТАТ 177067660, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в 

запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на 

чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение 
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на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 

упражнят правото си. 

 

           13. Оферта №  РСЛ19-ТД26-195/25.01.2019 г. – 10.37 часа – „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” 

ЕООД, ЕИК 101526851, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в 

запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на 

чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение 

на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Госпожа Нели Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд 

КО” ООД положи подпис на всяка страница от техническото предложение и върху плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

           14. Оферта № РСЛ19-ТД26-196/25.01.2019 г. – 10.51 часа – „ТЕРМОКОНТРОЛ 

СЪРВИЗ” ЕООД, ЕИК 114596369, участник за обособена позиция № 8 от обществената 

поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, 

ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за 

участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение 

на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за 

изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха 

подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, 

Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени представители на 

другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите 

участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

           15. Оферта № РСЛ19-ТД26-197/25.01.2019 г. – 10.54 часа – „В М Л - Консулт” ЕООД, 

ЕИК 131395468, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 

от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 

упражнят правото си. 
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          16. Оферта № РСЛ19-ТД26-198/25.01.2019 г. – 11.06 часа – „СТиКО-2000” ООД, ЕИК 

130286681,  участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка 

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

         17. Оферта № РСЛ19-ТД26-204/25.01.2019 г. – 14.47 часа – „ИВТ Консулт” ЕООД, ЕИК 

131127235, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка 

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

           18. Оферта № РСЛ19-ТД26-207/28.01.2019 г. – 08.40 часа – „Стройекспрес–НН” ООД, 

ЕИК 125537703, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове 

от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

           19. Оферта № РСЛ19-ТД26-208/28.01.2019 г. – 09.39 часа – „ПЕШЕВ” ЕООД, ЕИК 

115742567, участник за обособена позиция № 11 от обществената поръчка. Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 
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изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка 

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

          20. Оферта № РСЛ19-ТД26-209/28.01.2019 г. – 09.43 часа – „ЕН АР КОНСУЛТ” 

ЕООД, ЕИК 126720807, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в 

запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на 

чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение 

на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 

упражнят правото си. 

 

         21. Оферта № РСЛ19-ТД26-210/28.01.2019 г. – 09.48 часа – „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, 

ЕИК 201425668, участник за обособена позиция № 5 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове 

от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

 

         22. Оферта № РСЛ19-ТД26-211/28.01.2019 г. – 09.52 часа – „КИЛТЕКС” ЕООД, ЕИК 

203022445, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка 

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 
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подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Госпожа Нели Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД положи 

подпис върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

         23. Оферта № РСЛ19-ТД26-213/28.01.2019 г. – 10.17 часа – „ВИП КОНСУЛТ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 201122703, участник за обособена позиция № 1 от обществената 

поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 

2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - 

в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на 

чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение 

на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 

упражнят правото си. 

 

 

         24. Оферта № РСЛ19-ТД26-214/28.01.2019 г. – 10.25 часа –  „СД КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 

202737585, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка 

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

          25. Оферта № РСЛ19-ТД26-215/28.01.2019 г. – 10.29 часа – „КОНСУЛТАЛ” ЕООД, 

ЕИК 201431322, участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове 

от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

           26. Оферта № РСЛ19-ТД26-216/28.01.2019 г. – 10.31 часа – „ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” 

ООД, ЕИК 131254649, участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка. 
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Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в 

запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на 

чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение 

на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 

упражнят правото си. 

 

          27. Оферта № РСЛ19-ТД26-217/28.01.2019 г. – 10.34 часа – „АДВАНС-2002” ЕООД, 

ЕИК 126615172, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове 

от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

  

         28. Оферта № РСЛ19-ТД26-218/28.01.2019 г. – 10.37 часа – „СЕТАТЕХ” ЕООД,  ЕИК 

202571423, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка. Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка 

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

          29. Оферта № РСЛ19-ТД26-219/28.01.2019 г. – 10.39 часа – „НСК СОФИЯ” ЕООД, 

ЕИК 831838874, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че не всички документи, посочени в 

списъка са налице – липсват декларации по образец №  2, 3, 4, 5 от документацията за участие в 

обществената поръчка. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието 

на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 
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от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета 

на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима 

членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Госпожа Нели Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд 

КО” ООД положи подпис на всяка страница от техническото предложение и върху плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

          30. Оферта № РСЛ19-ТД26-220/28.01.2019 г. – 10.42 часа – „КАР СТРОЙ” ЕООД, ЕИК 

148105154 участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка 

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

         31. Оферта № РСЛ19-ТД26-221/28.01.2019 г. – 10.44 часа – „СТРОЙКОМЕРС-ТТ” 

ЕООД, ЕИК 125530930, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в 

запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение 

на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за 

изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха 

подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, 

Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени представители на 

другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри" на участника. Господин Теодор Серафимов като 

представляващ участника ДЗЗД „Сейф –Енерджи „Слатина” положи подпис на всяка страница 

от техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

          32. Оферта № РСЛ19-ТД26-222/28.01.2019 г. – 10.47 часа – „АСТРА КОНСУЛТ” 

ЕООД, ЕИК 101753016, участник за обособена позиция № 9 от обществената поръчка. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията за участие - в 

запечатана непрозрачна опаковка. При отварянето на офертата от членовете на комисията, 

поради начина на опаковането й и еднаквия размер на пликовете, беше нарушена целостта на 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. В откритото публично заседание, 

Комисията извърши залепяне на плика и протоколира действията си по отстраняване на 

нарушената му цялост. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 
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поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове 

от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

         33. Оферта № РСЛ19-ТД26-223/28.01.2019 г. – 10.49 часа –  ДЗЗД „Стинпроект”, 

участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата 

е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка 

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава 

на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Госпожа Нели Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД 

положи подпис на всяка страница от техническото предложение и върху плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

 

         34. Оферта № РСЛ19-ТД26-224/28.01.2019 г. – 10.51 часа – „Възраждане 7” ДЗЗД, 
участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата 

е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка 

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава 

на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

          35. Оферта № РСЛ19-ТД26-227/28.01.2019 г. – 11.27 часа – ДЗЗД „Саниране за 

Слатина”, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 

от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на 

предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да 

упражнят правото си. 
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          36. Оферта № РСЛ19-ТД26-228/28.01.2019 г. – 11.37 часа – „ПСГ” АД, ЕИК 131137959, 

участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата 

е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка 

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава 

на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Госпожа Нели Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД 

положи подпис на всяка страница от техническото предложение и върху плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. Господин Теодор Серафимов като представляващ участника 

ДЗЗД „Сейф –Енерджи „Слатина” положи подпис върху плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. 

 

          37. Оферта № РСЛ19-ТД26-229/28.01.2019 г. – 11.38 часа – „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” 

АД, ЕИК 131220853, участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове 

от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

         38. Оферта № РСЛ19-ТД26-230/28.01.2019 г. – 12.18 часа – „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС” 

ООД, ЕИК 131456138, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове 

от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

         39. Оферта № РСЛ19-ТД26-231/28.01.2019 г. – 12.19 часа – „ЕЕ Слатина 2019” ДЗЗД, 

участник за обособена позиция № 7 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е 

подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 
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обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 

54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

          40. Оферта № РСЛ19-ТД26-232/28.01.2019 г. – 12.22 часа – „С.И.С. М-строй” ЕООД, 

ЕИК 202592517, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове 

от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

            41. Оферта № РСЛ19-ТД26-233/28.01.2019 г. – 12.28 часа – „БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ДЗЗД, ЕИК по БУЛСТАТ 177323597, участник за обособена позиция № 1 от обществената 

поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 

2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и документацията за участие - в 

запечатана непрозрачна опаковка. При отварянето на офертата от членовете на комисията, 

поради начина на опаковането й и еднаквия размер на пликовете, беше нарушена целостта на 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. В откритото публично заседание, 

Комисията извърши залепяне на плика и протоколира действията си по отстраняване на 

нарушената му цялост. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове 

от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Госпожа Нели Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД положи 

подпис на всяка страница от техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. Господин Теодор Серафимов като представляващ участника ДЗЗД „Сейф 

–Енерджи „Слатина” положи подпис върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

          42. Оферта № РСЛ19-ТД26-234/28.01.2019 г. – 12.31 часа – „ЛЮНИК ЕФЕКТ” ДЗЗД, 

участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е 

подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 
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проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 

54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Господин Теодор Серафимов като представляващ участника ДЗЗД „Сейф –Енерджи 

„Слатина” положи подпис на всяка страница от техническото предложение и върху плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 

           43. Оферта № РСЛ19-ТД26-235/28.01.2019 г. – 12.33 часа – „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД 

ПРОДЖЕКТ” ЕООД, ЕИК 131515088, участник за обособена позиция № 3 от обществената 

поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 

2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - 

в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на 

чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение 

на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от 

трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани 

присъстващите представляващи или упълномощени представители на другите участници в 

процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" на участника. Госпожа Нели Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд 

КО” ООД положи подпис на всяка страница от техническото предложение и върху плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

         44. Оферта № РСЛ19-ТД26-236/28.01.2019 г. – 13.46 часа – „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, ЕИК 

202357469, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка 

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Господин Теодор Серафимов като представляващ участника ДЗЗД „Сейф –Енерджи 

„Слатина” положи подпис на всяка страница от техническото предложение и върху плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 

           45. Оферта № РСЛ19-ТД26-237/28.01.2019 г. – 13.51 часа – 

„МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, ЕИК 130461680, участник за 

обособена позиция № 1 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в 

съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 

54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 
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"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Госпожа Нели Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД положи 

подпис върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

       46. Оферта № РСЛ19-ТД26-238/28.01.2019 г. – 13.51 часа – „БГ ЛЕНД КО” ООД, ЕИК 

148082047, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка. Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка 

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Господин Теодор Серафимов като представляващ участника ДЗЗД „Сейф –Енерджи 

„Слатина” положи подпис върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

        47. Оферта № РСЛ19-ТД26-240/28.01.2019 г. – 14.13 часа – „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001” 

ЕООД, ЕИК 201894833, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в 

запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение 

на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за 

изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха 

подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, 

Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени представители на 

другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри" на участника. Госпожа Нели Вернезова - упълномощен 

представител на „БГ Ленд КО” ООД положи подпис на всяка страница от техническото 

предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Господин Теодор 

Серафимов като представляващ участника ДЗЗД „Сейф –Енерджи „Слатина” положи подпис 

върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 

        48. Оферта № РСЛ19-ТД26-241/28.01.2019 г. – 14.23 часа – „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” 

ЕООД, ЕИК 202221469, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в 

запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение 

на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за 

изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха 

подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, 
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Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени представители на 

другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите 

участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

         49. Оферта № РСЛ19-ТД26-242/28.01.2019 г. – 14.26 часа – „БУЛСТРОЙ ГРУП” 

ЕООД, ЕИК 131086621, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в 

запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение 

на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за 

изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха 

подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, 

Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени представители на 

другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите представители на другите 

участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

         50. Оферта № РСЛ19-ТД26-244/28.01.2019 г. – 14.39 часа – „БУЛИНВЕСТ” ДЗЗД, 

участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата 

е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка 

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава 

на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

          51. Оферта № РСЛ19-ТД26-245/28.01.2019 г. – 14.40 часа – „ЕЛЕГАНТ КОНСУЛТ” 

ДЗЗД, ЕИК по БУЛСТАТ 177291391, участник за обособена позиция № 3 от обществената 

поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, 

ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за 

участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно 

съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, 

посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за 

наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение 

на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за 

изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха 

подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, 

Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени представители на 

другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри" на участника. Госпожа Нели Вернезова - упълномощен 

представител на „БГ Ленд КО” ООД положи подпис на всяка страница от техническото 

предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

           52. Оферта № РСЛ19-ТД26-246/28.01.2019 г. – 14.43 часа – „ПРЕЗЕНТА” ДЗЗД,  
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участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата 

е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към 

офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка 

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава 

на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Господин Теодор Серафимов като представляващ участника ДЗЗД „Сейф –Енерджи 

„Слатина” положи подпис на всяка страница от техническото предложение и върху плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 

         53. Оферта № РСЛ19-ТД26-247/28.01.2019 г. – 14.46 часа – „ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД, 

ЕИК 113018177, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове 

от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

         54. Оферта № РСЛ19-ТД26-248/28.01.2019 г. – 14.54 часа – „ДАНО РЛ” ЕООД, ЕИК 

202590904, участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка. Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка 

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

         55. Оферта № РСЛ19-ТД26-249/28.01.2019 г. – 14.55 часа – „ЕРОУ” ООД, ЕИК 

130375847,  участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията установи, 

че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан 
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плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка 

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят 

правото си. 

 

        56. Оферта № РСЛ19-ТД26-250/28.01.2019 г. – 14.56 часа – „Етера груп” ЕООД, ЕИК 

202485401, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка 

страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и 

пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на 

комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Госпожа Нели Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД положи 

подпис на всяка страница от техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. Господин Теодор Серафимов като представляващ участника ДЗЗД „Сейф 

–Енерджи „Слатина” положи подпис върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

         57. Оферта № РСЛ19-ТД26-251/28.01.2019 г. – 15.10 часа – „Консорциум Техноком” 

ДЗЗД, БУЛСТАТ 176059792, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в 

запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие 

със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от 

състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 

си. 

 

         58. Оферта № РСЛ19-ТД26-252/28.01.2019 г. – 15.23 часа – „ЕЛВИС ДМ” ЕООД, ЕИК 

204106476, участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница 

от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. 

На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 
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предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

          59. Оферта № РСЛ19-ТД26-253/28.01.2019 г. – 15.27 часа –  ДЗЗД „СС - Строй 2019”, 

участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е 

подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 

54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. 

На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Господин Теодор 

Серафимов като представляващ участника ДЗЗД „Сейф –Енерджи „Слатина” положи подпис на 

всяка страница от техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. 

 

          60. Оферта № РСЛ19-ТД26-254/28.01.2019 г. – 15.31 часа – „ГРАФЕНА ГРУП” ЕООД, 

ЕИК 203785177, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка 

са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП 

всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от 

състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Госпожа Нели Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД положи 

подпис на всяка страница от техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. 

 

          61. Оферта № РСЛ19-ТД26-255/28.01.2019 г. – 15.33 часа –ДЗЗД „КАРА СТРОЙ”, 
участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е 

подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При 

проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, 

комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 

54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от 

техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. 

На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Господин Теодор 

Серафимов като представляващ участника ДЗЗД „Сейф –Енерджи „Слатина” положи подпис на 

всяка страница от техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри”.  

 

          62. Оферта № РСЛ19-ТД26-256/28.01.2019 г. – 15.39 часа – „НИКОЛОВ 
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КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 202745799, участник за обособена позиция № 3 от обществената 

поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 

2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в 

запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие 

със списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в 

списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на 

отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от 

ППЗОП всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от 

състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 

си. 

 

         63. Оферта № РСЛ19-ТД26-257/28.01.2019 г. – 15.43 часа – „ТУСКО” ЕООД, ЕИК 

109608346, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница 

от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. 

На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

         64. Оферта № РСЛ19-ТД26-259/28.01.2019 г. – 15.45 часа – „ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 

131553690, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница 

от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. 

На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

          65. Оферта № РСЛ19-ТД26-260/28.01.2019 г. – 15.46 часа – „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД, 

ЕИК 812233671, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка 

са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП 

всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от 
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състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 

си. 

 

          66. Оферта № РСЛ19-ТД26-261/28.01.2019 г. – 15.52 часа – „БМ” ДЗЗД, участник за 

обособена позиция № 1 от обществената поръчка. Комисията установи, че офертата е подадена в 

съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка. При проверка на 

документите за административно съответствие със списъка, приложен към офертата, комисията 

констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от 

ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница от техническото предложение 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от 

ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или упълномощени представители на 

другите участници в процедурата, да подпишат техническото предложение и плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри" на участника. Господин Теодор Серафимов като представляващ 

участника ДЗЗД „Сейф –Енерджи „Слатина” положи подпис на всяка страница от техническото 

предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 

           67.Оферта № РСЛ19-ТД26-262/28.01.2019 г. – 16.01 часа – „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, 

ЕИК 203215490, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка 

са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП 

всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от 

състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Господин Теодор Серафимов като представляващ участника ДЗЗД „Сейф –Енерджи 

„Слатина” положи подпис върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 

           68. Оферта № РСЛ19-ТД26-263/28.01.2019 г. – 16.02 часа – ДЗЗД „Сейф енерджи 

Слатина”,  участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница 

от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. 

На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Присъстващите 

представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото си. 

 

            69. Оферта № РСЛ19-ТД26-264/28.01.2019 г. – 16.06 часа – „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, 

ЕИК 200388512, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. Комисията 
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установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка 

са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП 

всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от 

състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 

си. 

 

           70. Оферта № РСЛ19-ТД26-265/28.01.2019 г. – 16.10 часа – „БЛАБОРИС” ЕООД, ЕИК 

131232510, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница 

от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. 

На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Госпожа Нели 

Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД положи подпис върху плика с 

надпис „Предлагани ценови параметри”. Господин Теодор Серафимов като представляващ 

участника ДЗЗД „Сейф –Енерджи „Слатина” положи подпис върху плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. 

 

           71. Оферта № РСЛ19-ТД26-266/28.01.2019 г. – 16.13 часа – „ХИДРОСТРОЙ” АД, ЕИК 

103029862, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница 

от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. 

На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Госпожа Нели 

Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД положи подпис на всяка страница 

от техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

            72. Оферта № РСЛ19-ТД26-267/28.01.2019 г. – 16.29 часа – „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД, 

ЕИК 109514464, участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка 

са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 
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запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП 

всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от 

състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 

си. 

 

          73. Оферта № РСЛ19-ТД26-269/28.01.2019 г. – 16.34 часа – „СС - КОНСУЛТ” ЕООД, 

ЕИК 103950959, участник за обособена позиция № 7 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка 

са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП 

всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от 

състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 

представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 

си. 

 

           74. Оферта № РСЛ19-ТД26-271/28.01.2019 г. – 16.36 часа – „ЖСП СТИЛ” ООД, ЕИК 

040188026, участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница 

от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. 

На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Госпожа Нели 

Вернезова - упълномощен представител на „БГ Ленд КО” ООД положи подпис на всяка страница 

от техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Господин 

Теодор Серафимов като представляващ участника ДЗЗД „Сейф –Енерджи „Слатина” положи 

подпис на всяка страница от техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. 

 

            75. Оферта № РСЛ19-ТД26-272/28.01.2019 г. – 16.47 часа – „НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД, 

ЕИК 130576215, участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка. Комисията 

установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана 

непрозрачна опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със 

списъка, приложен към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка 

са налице. В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП 

всяка страница от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на 

поръчката и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от 

състава на комисията. На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите 
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представляващи или упълномощени представители на другите участници в процедурата, да 

подпишат техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на 

участника. Присъстващите представители на другите участници не пожелаха да упражнят правото 

си. 

 

           76. Оферта № РСЛ19-ТД26-273/28.01.2019 г. – 16.50 часа – „БИБО 69” ЕООД, ЕИК 

201949560, участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка. Комисията установи, че 

офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 2 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и документацията за участие - в запечатана непрозрачна 

опаковка. При проверка на документите за административно съответствие със списъка, приложен 

към офертата, комисията констатира, че всички документи, посочени в списъка са налице. В 

изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията провери за наличието на отделен запечатан плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри". В изпълнение на чл. 54, ал.4 от ППЗОП всяка страница 

от техническото предложение на участника за изпълнение на предмета на поръчката и пликът с 

надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове от състава на комисията. 

На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, Комисията покани присъстващите представляващи или 

упълномощени представители на другите участници в процедурата, да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" на участника. Господин Теодор 

Серафимов като представляващ участника ДЗЗД „Сейф –Енерджи „Слатина” положи подпис на 

всяка страница от техническото предложение и върху плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри”. 

 

Б. След извършване на гореописаните действия, съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП, 

приключи публичната част от заседанието на комисията и присъстващите представители 

на участници в процедурата напуснаха залата. 

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание. В съответствие и в изпълнение на 

чл. 54, ал.7 и ал. 8 от ППЗОП, Комисията извърши проверка за съответствието на представените 

документи с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя, като провери и за пълнотата на представените документи, съобразно изискванията 

на документацията за участие в процедурата, въз основа на което подробно посочва 

констатираните липси, непълноти или несъответствия на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние 

или критериите за подбор, както следва: 

 

           1. Оферта № 1 от „СОФИНВЕСТ” ЕООД,  ЕИК 121359317, участник за обособена 

позиция № 6; 

 

           1.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

1.Участникът „СОФИНВЕСТ” ЕООД е представил еЕЕДОП на магнитен носител, 

подписан с електронен подпис от представляващия участника, който не отговаря на 

изискуемия от Възложителя формат.  

2. Участникът не е представил в офертата декларация образец № 7 от управителя на 

„СОФИНВЕСТ” ЕООД, съгласно точка 13.1.7 от Раздел „Съдържание на офертите и 

изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

            3.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в  Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 
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„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

            1.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

            1. Участникът „СОФИНВЕСТ” ЕООД да представи еЕЕДОП, подписан с електронен 

подпис от представляващия дружеството участник в изискуемия формат, съгласно указанията 

на Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част IV 

„Критерии за подбор“. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, 

чрез използване на осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга – информационна 

система за еЕЕДОП. Достъпът за системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП 

и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и на адрес 

https://ec.europa.eu/tools/espd. Необходимо е участникът да използва образеца към 

документацията за участие в процедурата, публикуван на профила на купувача. 

             2. Участникът да представи декларации образец № 7 от управителя на „СОФИНВЕСТ” 

ЕООД, съгласно точка 13.1.7 от Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

             3.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

            2. Оферта № 2 от „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД, ЕИК 200308719, участник за 

обособена позиция № 6; 

 

            2.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор. 

 

            3. Оферта № 3 от „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 200079448, участник за 

обособена позиция № 5; 

 

            3.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

            1.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в  Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

             3.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

https://ec.europa.eu/tools/espd
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1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

 

             4. Оферта № 4 от „СТРОЙНОРМ” ЕООД, ЕИК 200285252, участник за обособена 

позиция № 8; 

 

             4.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

              1.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

              4.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

            5. Оферта № 5 от „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, ЕИК 825240527, участник за обособена 

позиция № 6; 

 

            5.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

           1.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

           2.Участникът не е представил в офертата си декларации образец 7А от всички задължени 

лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП в „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, посочени в декларация образец № 7 от 
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офертата. Декларация образец 7А е представена само от изпълнителния директор – Петър 

Ангелов.  

 

          5.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

          1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

          2.Участникът да представи декларации образец 7А на Възложителя за всяко от 

задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП – членовете  на  Съвета на директорите – 

Димитър Попов, Петър Попов, Анна Петкова съгласно точка 13.1.8 от  Раздел „Съдържание на 

офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

 

          6. Оферта № 6 от „КОНТРОЛ 21” ООД, ЕИК 130064337, участник за обособена 

позиция № 8; 

 

          6.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

          1.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

          6.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

          1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

          7. Оферта № 7 от СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 202980092, участник за 

обособена позиция № 6; 

 

          7.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

          1.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 
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способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

          7.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

         1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

          8. Оферта № 8 от „Консорциум Мултиплекс инженеринг - Лайф Енерджи” ДЗЗД, ЕИК 

176593141, участник за обособена позиция № 6; 

 

         8.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че са 

представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор. 

 

          9. Оферта № 9 от „Тобо-Проджект” ЕООД, ЕИК 203783386, участник за обособена 

позиция № 10; 

 

          9.1 След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

           1.Участникът „Тобо-Проджект” ЕООД, ЕИК 203783386 не е представил еЕЕДОП на 

магнитен носител, подписан с електронен подпис от представляващия участника. 

Приложеният към офертата магнитен носител не съдържа записан файл. 

           2.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си, представен на хартиен носител, в Раздел В 

„Технически и професионална способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че 

има опит при извършването на инвеститорски контрол, но не е представил доказателства за 

извършването на поне една услуга, изпълнена през последните 3 години, с посочване на 

стойностите, датите и получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за 

изпълнената услуга съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.13 и във връзка 

с точка 10.14 от Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията за участие. 

 

            9.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1. Участникът „Тобо-Проджект” ЕООД, ЕИК 203783386 да представи еЕЕДОП, 

подписан с електронен подпис от представляващия дружеството в изискуемия формат, съгласно 

указанията на Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част 

IV „Критерии за подбор“. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, 
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чрез използване на осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга – информационна 

система за еЕЕДОП. Достъпът за системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП 

и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и на адрес 

https://ec.europa.eu/tools/espd. Необходимо е участникът да използва образеца към 

документацията за участие в процедурата, публикуван на профила на купувача. 

          2.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор, изпълнена през 

последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите /референции, 

публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.13 във връзка с точка 10.14 от Раздел 10 „Технически 

възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от документацията за участие. 

 

            10. Оферта № 10 от –„ДИНЕЛ СН” ЕООД, ЕИК 130154845, участник за обособена 

позиция № 11; 

 

           10.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор. 

 

           11. Оферта № 11 от „ЛК КОНСУЛТИНГ” ЕООД, ЕИК 201942270, участник за 

обособена позиция № 8; 

 

           11.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

           1.Участникът е представил в офертата си декларация 7А, която не е по образеца на 

Възложителя, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

 

           11.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

           1.Участникът да представи декларация образец 7А на Възложителя за задълженото лице 

по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП – съгласно точка 13.1.8 от  

Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

           12. Оферта № 12 от ДЗЗД „ИКАР-ХИЙТ”, ЕИК 177067660, участник за обособена 

позиция № 6; 

 

           12.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

           1.Участникът е представил в офертата си декларации 7А, които не са по образец  на 

Възложителя, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

           2.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

           12.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

           1.Участникът да представи декларации образец 7А на Възложителя за всяко от 

задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП – 

съгласно точка 13.1.8 от  Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии 

за подбор” от документацията за участие в обществената поръчка. 

2.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

         13. Оферта № 13 от „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 101526851, участник за 

обособена позиция № 1; 

 

          13.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

          1.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на проектант с ППП за 

осъществяване на технически контрол по част „Конструкции”, включен в състава на 

проектантския екип, съгласно точка 10.6.1, във връзка с точка 10.5.1 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. 

          2.Участникът е представил договор за подизпълнение от 15.01.2019г. с „Проектантско 

бюро Интексарх” ЕООД, който урежда права и задължения на подизпълнителя по Обособена 

позиция № 1 от настоящата обществена поръчка, но относно правоотношение с Възложител – 

Столична община – район „Възраждане”. 

           3. Участникът "БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД   не е представил на хартиен носител 

официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите могат да бъдат установени на 

сайта на Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството. От 

анализираните ГФО не може да се направи категоричен извод дали реализираните нетни 

приходи от услуги се отнасят за услуги попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени 

безспорни доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. 
 

           13.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

          1.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от 

Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за наличие на проектант с ППП за 

осъществяване на технически контрол по част „Конструкции”, включен в състава на 

проектантския екип, съгласно точка 10.6.1, във връзка с точка 10.5.1 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. 

          2.Участникът да представи договор за подизпълнение с „Проектантско бюро Интексарх” 

ЕООД, който урежда права и задължения на подизпълнителя по Обособена позиция № 1 от 

настоящата обществена поръчка  по правоотношение с Възложител – Столична община – район 
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„Слатина”. 

            3. Участникът ”БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД да представи доказателства относно 

реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

         14. Оферта № 14 от „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ” ЕООД, ЕИК 114596369, участник за 

обособена позиция № 8; 

 

         14.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

         1.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

         14.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

         1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

         15. Оферта № 15 от -„ВМЛ-КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131395468, участник за обособена 

позиция № 6; 

 

         15.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че са 

представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор. 

 

         16. Оферта № 16 от „СТиКО-2000” ООД, ЕИК 130286681, участник за обособена 

позиция № 6; 

       

         16.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

          1.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от 
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документацията за участие. 

 

             16.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

              17. Оферта № 17 от „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 131127235, участник за 

обособена позиция № 6; 

 

17.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за 

лично състояние и съответства на критериите за подбор. 

 

              18. Оферта № 18 от „СТРОЙ ЕКСПРЕС-НН” ООД, ЕИК 125537703, участник за 

обособена позиция № 3; 

 

              18.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

              1. Участникът не е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите и  

не е представил доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, публични 

регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една дейност, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

              2. Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.3 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на две 

дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. Комисията като помощен 

орган на Възложителя, счита, че декларираният обем на изпълненото строителство не отговаря 

на изискванията, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя за участие в процедурата. По отношение на посочените два 

обекта, в изпълнението на които фирма „СТРОЙ ЕКСПРЕС-НН” ООД е участвала като 

подизпълнител, декларирани в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от 

Част ІV – „Критерии за подбор” ЕЕДОП, за които са представени доказателства, а именно: 

 

             А. Референция за добро изпълнение за „СТРОЙ ЕКСПРЕС-НН” ООД Изх. № 005/ 

23.02.2019г. от „ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД - 2 стр. заверено копие; 

Б. Референция за добро изпълнение за „СТРОЙ ЕКСПРЕС-НН” ООД изх. № 049/ 20.12.2018г. от 

„ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД – 2 стр. заверено копие; 

 

… комисията не може да извърши преценка дали изпълненият обем от подизпълнителя по 

отделните дейности СМР отговаря на изискванията на Възложителя за сходен обем съгласно 
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определението за „обем, сходен с обема на поръчката”, посочено на стр. 13 и стр. 14 в Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата., тъй като не 

е посочен делът на неговото участие в цялостното изпълнение на обектите.  

 

             18.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1. Участникът да декларира в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.1 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на една 

дейност –проектиране, с предмет и обем, идентична или сходна с тази на поръчката, изпълнена 

през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, както и да представи 

доказателства /референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на 

участниците/, за поне една услуга - проектиране, изпълнено през последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на 

поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

 

              2. Участникът да декларира в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.3 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на две 

дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, както и да представи 

удостоверения за добро изпълнение, с посочена информация за обема за поне две дейности - 

строителство, изпълнени през последните пет години, считано от датата на подаване на 

офертата, които са идентични или сходни с предмета и обема на поръчката в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията за участие в процедурата, с разгънатата застроена 

площ съответстваща и/или по-голяма от 6581,16 м
2
. 

 

             19. Оферта № 19 от „Пешев” ЕООД, ЕИК 115742567, участник за обособена позиция 

№ 11; 

 

            19.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

             1. Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

инвеститорски контрол, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.13 и във връзка с точка 10.14 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

 19.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

               1. Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор, изпълнена през 
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последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите /референции, 

публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.13 във връзка с точка 10.14 от Раздел 10 „Технически 

възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от документацията за участие. 

 

          20. Оферта № 20 от „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 126720807, участник за 

обособена позиция № 6; 

 

          20.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

          1. Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

         20.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

            21. Оферта № 21 от „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 201425668, участник за 

обособена позиция № 5; 

 

            21.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

            1.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

          21.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1. Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 
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строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11, във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

          22. Оферта № 22 от „Килтекс” ЕООД, ЕИК 203022445, участник за обособена позиция 

№ 1; 

 

          22.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

        1. Участникът „КИЛТЕКС” ЕООД не е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията има информация за същите по партидата на дружеството. От анализираните ГФО 

не може да се направи категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги се 

отнасят за услуги попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни доказателства 

за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно 

изискванията на Възложителя.           

         2. Участникът „КИЛТЕКС” ЕООД е посочил в еЕЕДОП-а си подизпълнител „План 

Консепт” ЕООД, но не е изпълнил изискванията на Възложителя да представи доказателства за 

поетите от подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1 от част III „Изисквания към 

участниците”, от документацията на Възложителя.  

         3. Участникът „КИЛТЕКС” ЕООД е представил заверено копие на удостоверение за добро 

изпълнение с изх.№ 69-59/4/07.08.2017г., издадено от община „Севлиево” във връзка с изпълнен 

Договор № ОП-46/19.08.2016г. на ДЗЗД ”БИЛТЕКС”, в което участват дружествата „БИБО 

69”ЕООД и „Килтекс” ЕООД за обект: ”Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на 

сграда” с административен адрес в гр.Севлиево, ж.к.”Митко Палаузов” бл.6. В представения 

документ липсва информация за дейностите, които всеки от участниците в обединението е 

осъществил във връзка с изпълнение на предмета на горецитираната обществена поръчка. В 

тази връзка за комисията е невъзможно да направи извод относно придобития опит по 

изпълнение на дейности по строителство на участника „Килтекс” ЕООД като част от ДЗЗД 

„Билтекс”. 

 

22.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

              1. Участникът„КИЛТЕКС” ЕООД  да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

              2.Участникът „КИЛТЕКС” ЕООД да представи доказателства за поетите от 

подизпълнителя „План Консепт” ЕООД задължения, съгласно част III „Изисквания към 

участниците”, точка 7.7.1. от документацията на Възложителя 

              3. Участникът „КИЛТЕКС” ЕООД да представи допълнителни доказателства относно 

удостоверение за добро изпълнение с изх.№ 69-59/4/07.08.2017г., издадено от община „Севлиево” 

във връзка с изпълнен Договор № ОП-46/19.08.2016г., от които да е видно какви дейности и с 

какъв обем е извършил същият по изпълнение на обществена поръчка с предмет: ”Инженеринг – 

проектиране и изпълнение на СМР на сграда”, с административен адрес в гр.Севлиево, 

ж.к.”Митко Палаузов” бл.6 като участник в ДЗЗД „БИЛТЕКС”. 

 

            23. Оферта № 23 от „Вип Консулт Инженеринг” ЕООД, ЕИК 201122703, участник за 

обособена позиция № 1; 
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           23.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

           1. Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, но 

не е представил доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, публични 

регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една дейност, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

          2. Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за едно строителство като част от 

инженеринг, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, 

което е идентично или сходно с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите на 

които е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, но не е представил доказателства - за 

изпълнение на строителството /удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 

стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е 

изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, което не съответства на изискванията на 

Възложителя за изпълнение на поне две дейности съгласно точка 10.3, във връзка точка 10.4 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

           3. Участникът „ВИП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  не е представил на хартиен 

носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите могат да бъдат 

установени на сайта на Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на 

дружеството. От анализираните ГФО не може да се направи категоричен извод дали 

реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за услуги попадащи в обхвата на поръчката. 

Не са представени безспорни доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. 

 

          23.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

          1.Участникът да представи доказателства /референции, публични регистри, 

удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една услуга - проектиране, изпълнено 

през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

          2. Участникът да представи еЕЕДОП на магнитен носител с декларирани две дейности 

по строителство, както и да представи доказателства /удостоверения за добро изпълнение, 

които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и 

обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две 

дейности - строителство, изпълнено през последните пет години, считано от датата на 

подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

          3. Участникът „ВИП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД да представи доказателства 

относно реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен 

съгласно изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

           24. Оферта № 24 от „СД КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 202737585, участник за обособена 
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позиция № 6; 

 

          24.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

          1. Участникът „СД КОНСУЛТ” ООД е посочил в еЕЕДОП-а си подизпълнител „ВИ ЕЛ 

КОНСУЛТ” ЕООД, но не е изпълнил изискванията на Възложителя да представи 

доказателства за поетите от подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1 от част III 

„Изисквания към участниците”, от документацията на Възложителя.  

           2. Участникът не е представил декларация Образец № 7 от подизпълнителя „ВИ ЕЛ 

КОНСУЛТ” ЕООД, за да се знае кой трябва да подпише неговия еЕЕДОП и декларация 

образец 7А за лицето подизпълнител в съответсвие с изискванията на Възложителя в точка 

7.7.2. от Част IІІ „Изисквания към участниците” от документацията на Възложителя. 

 

          24.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

           1. Участникът „СД КОНСУЛТ” ООД да представи доказателства за поетите от 

подизпълнителя „ВИ ЕЛ КОНСУЛТ” ЕООД задължения, съгласно част III „Изисквания към 

участниците”, точка 7.7.1. от документацията на Възложителя.  

           2. Участникът да представи декларация Образец № 7 от подизпълнителя „ВИ ЕЛ 

КОНСУЛТ” ЕООД, за да се знае кой трябва да подпише неговия еЕЕДОП и декларация образец 

7А за подизпълнителя в съответсвие с изискванията на Възложителя в точка 7.7.2. от Част IІІ 

„Изисквания към участниците” от документацията на Възложителя. 

 

           25. Оферта № 25 от „Консултал” ЕООД, ЕИК 201431322, участник за обособена 

позиция № 10; 

 

           25.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

           1.Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в  Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

инвеститорски контрол, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.13 и във връзка с точка 10.14 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

             25.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

             1. Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор, изпълнена през 

последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите /референции, 

публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.13 във връзка с точка 10.14 от Раздел 10 „Технически 

възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от документацията за участие. 
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            26. Оферта № 26 от „ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 131254649, участник за 

обособена позиция № 10 

 

            26.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

            1. Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

инвеститорски контрол, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.13 и във връзка с точка 10.14 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

            2. Участникът е представил в офертата си декларации  7А, които не са по образец   на 

Възложителя, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

 

            26.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

            1. Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор, изпълнена през 

последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите /референции, 

публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.13 във връзка с точка 10.14 от Раздел 10 „Технически 

възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от документацията за участие. 

            2. Участникът да представи декларации по образец 7А на Възложителя за задължените 

лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП – съгласно точка 

13.1.8 от  Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

            27. Оферта № 27 от „АДВАНС 2002 ”ЕООД, ЕИК 126615172, участник за обособена 

позиция № 1; 

 

            27.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

            1. Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на 

професионален опит в техническото ръководство на най-малко един въведен в експлоатация 

строителен обект– за  ръководителя на екип, съгласно изискванията на точка 10.6.2, във връзка с 

точка 10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор”  от документацията на Възложителя; 

            2. Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на 

най-малко три години опит в упражняване на професионалната квалификация/ специалност – за  

специалиста по отопление и вентилация, съгласно изискванията на точка 10.6.2 във връзка с 

точка 10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор”  от документацията на Възложителя; 

            3. Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено през 
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последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, но 

не е представил доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, публични 

регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една дейност, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

            4. Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за строителство, изпълнено през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите на които е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, но не е представил доказателства - за изпълнение на 

строителството /удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания/, което не съответства на изискванията на 

Възложителя за изпълнение на поне две дейности съгласно точка 10.3, във връзка точка 10.4 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

             5. Участникът „АДВАНС-2002” ЕООД  не е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите могат да бъдат установени на сайта на 

Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството. От 

анализираните ГФО не може да се направи категоричен извод дали реализираните нетни 

приходи от услуги се отнасят за услуги поадащи в обхвата на поръчката. Не са представени 

безспорни доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. 

           

             27.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

              1. Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на професионален опит 

в техническото ръководство на най-малко един въведен в експлоатация строителен обект – за  

ръководителя на екип, съгласно изискванията на точка 10.6.2, във връзка с точка 10.5.2 от Част 

IV „Критерии за подбор”  от документацията на Възложителя. 

               2. Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на 

най-малко три години опит в упражняване на професионалната квалификация/ специалност – за  

специалиста по отопление и вентилация, съгласно изискванията на точка 10.6.2, във връзка с 

точка 10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор”  от документацията на Възложителя; 

               3. Участникът да представи доказателства /референции, публични регистри, 

удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една услуга - проектиране, изпълнено 

през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

               4. Участникът да представи доказателства /удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, 

както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две дейности - 

строителство, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на 

офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

                 5. Участникът „АДВАНС-2002” ЕООД да представи доказателства относно 

реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на § 2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 
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                 28. Оферта № 28 от „СЕТАТЕХ ”ЕООД, ЕИК 202571423, участник за обособена 

позиция № 4; 

 

                 28.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

                 1. Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на 

професионален опит в техническото ръководство на най-малко един въведен в експлоатация 

строителен обект– за  ръководителя на екип, съгласно изискванията на съгласно изискванията 

на т.10.6.2 във връзка с т.10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор”  от документацията на 

Възложителя; 

                 2. Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.3 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на пет 

дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. Комисията като помощен 

орган на Възложителя, счита, че декларираният обем на изпълненото строителство отговаря на 

изискванията, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата относно представената референция 

изх. № 18-00-2432/23.08.2017г., където се удостоверява изпълнението на обект със сходен обем 

- жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Антим” № 10, с разгъната застроена площ от 8092 

кв. м. Останалите четири обекта, декларирани в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” ЕЕДОП, за които са представени 

удостоверения за добро изпълнение, а именно: 

 

          „А. Удостоверение за добро изпълнение с изх.№ 2600-451/06.04.2017г., издадено от 

община „Долни Дъбник”- заверено копие; 

            Б. Удостоверение за добро изпълнение с изх.№33-17-1746/29.09.2017г., издадено от 

община „Банско” - заверено копие; 

            В. Удостоверение за добро изпълнение с изх.№И-РД-936/15.05.2018г., издадено от 

община „Троян” - заверено копие; 

            Г. Удостоверение за добро изпълнение с изх.№99-00-23/16.05.2018г., издадено от 

община „Благоевград” - заверено копие;” 

 

... не отговарят на изискванията на Възложителя  за сходен обем съгласно определението за 

„обем, сходен с обема на поръчката” съгласно точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата., тъй като 

разгънатата застроена площ на жилищната сграда - бл. 263 по обособена позиция № 4 от 

настоящата обществена поръчка е 6312,28 м
2
, а представените от участника удостоверения за 

добро изпълнение са за обекти с по-малка разгъната застроена площ. 

 

              28.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

              1. Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на професионален опит 

в техническото ръководство на най-малко един въведен в експлоатация строителен обект– за  

ръководителя на екип, съгласно изискванията на съгласно изискванията на т.10.6.2 във връзка с 

т.10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор”  от документацията на Възложителя. 

              2. Участникът да декларира в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.3 от 
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Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на една  

дейност с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката, изпълнена през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, както и да представи 

удостоверение за добро изпълнение, с посочена информация за обема за поне една дейност - 

строителство, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на 

офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата, с 

разгънатата застроена площ съответстваща и/или по-голяма от  6312,28 м
2
.  

 

              29. Оферта № 29 от „НСК София ”ЕООД, ЕИК 831838874, участник за обособена 

позиция № 3; 

 

              29.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

               1. Участникът не е декларирал информация в Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП – за наличие на проектант с пълна 

проектантска правоспобност по част „ОВ” при изпълнение на проектирането, съгласно точка 

10.5.1, във връзка с точка 10.6.1 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя.  

               2. Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на 

професионален опит в техническото ръководство на най-малко един въведен в експлоатация 

строителен обект– за  ръководителя на екип, съгласно изискванията на т.10.6.2 във връзка с 

т.10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор”  от документацията на Възложителя; 

              3. Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.1 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на три  

дейности проектиране с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени 

през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Комисията като 

помощен орган на Възложителя, счита, че декларираният обем на изпълненото проектиране не 

отговаря на изискванията, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за 

подбор” за които са представени доказателства, а именно: 

 

             А. Удостоверение за добро изпълнение с изх.№ И-5413/09.10.2017г., издадено от 

община”Свиленград”, във връзка с изпълнен Договор от 15.09.2016г. на „НСК София” ЕООД за 

обект:” Изпълнение на Инженеринг–проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 

реализацията на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на община Свиленград на сграда с административен адрес в 

гр.Свиленград, ул.”Стефан Стамболов” № 26-28- заверено копие; 

             Б. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 01-3285/27.09.2017г., издадено от 

община „Луковит” във връзка с изпълнен Договор № 49/13.07.2016г. на „НСК София” ЕООД за 

обект: ”Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 

реализацията на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на община Свиленград на сграда с административен адрес в гр. 

Луковит, ул.”Христо Ботев” № 10- заверено копие; 

             В. Удостоверение за въвеждане в експлоатация с изх. № 18/15.08.2016г., издадено от 

община „Севлиево” на „Сдружението на собствениците в гр.Севлиево във връзка с изпълнение 

на инженеринг за обект в гр.Севлиево, ул.”Хан Аспарух” № 3 и ул.”Христо Ботев” № 1  - 

заверено копие; 
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... тъй като съгласно определението за „обем, сходен с обема на поръчката”, посочено на стр. 13 

и стр.14 в Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата,  разгънатата застроена площ на жилищната сграда - бл. 30 по обособена позиция 

№ 3 от настоящата обществена поръчка е 6581,16 м
2
, а представените от участника 

удостоверения за добро изпълнение са за обекти с по-малка разгъната застроена площ. 

 

             4. Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.3 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на шест 

дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. Комисията като помощен 

орган на Възложителя, счита, че декларираният обем на изпълненото строителство отговаря на 

изискванията, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата относно представената референция 

изх. № РД-02-18-2149/04.04.2017г., където се удостоверява изпълнението на обект със сходен 

обем:” Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на многопрофилна болница за 

активно лечение, намираща се в град Павликени, финансирано от Националния доверителен 

екофонд”, с разгъната застроена площ от 9153 кв. м. Останалите пет обекта, декларирани в 

Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” 

ЕЕДОП, за които са представени доказателства, а именно: 

 

             А. Удостоверение за добро изпълнение с изх.№ РПД17-ТД26-1073-[1]/20.06.2017г., 

издадено от СО-район ”Подуяне”, във връзка с изпълнен Договор № РД-60-3/03.07.2014г. на 

„НСК София” ЕООД  за обект: „Доизграждане на физкултурен салон и топла връзка на 199-то 

ОУ”Св. Ап. Йоан  Богослов”, ж.к.”Левски–Г” на територията СО-район ”Подуяне” - заверено 

копие; 

             Б. Удостоверение за добро изпълнение с изх.№26-00-1477/164/07.09.2017г., издадено от 

„Басейнова Дирекция ”Черноморски район” на „НСК София” ЕООД, във връзка с  изпълнен 

Договор № 353/27.10.2016г. за обект: „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

сградата на „Басейнова Дирекция” Черноморски район”, намираща се в гр.Варна - заверено 

копие; 

             В. Удостоверение за добро изпълнение с изх.№ И-5413/09.10.2017г., издадено от 

община”Свиленград”, във връзка с изпълнен Договор от 15.09.2016г. на „НСК София” ЕООД за 

обект:” Изпълнение на Инженеринг–проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с 

реализацията на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на община Свиленград на сграда с административен адрес в 

гр.Свиленград, ул.”Стефан Стамболов” № 26-28- заверено копие; 

             Г. Удостоверение за добро изпълнение с изх. № 01-3285/27.09.2017г., издадено от 

община „Луковит” във връзка с изпълнен Договор № 49/13.07.2016г. на „НСК София” ЕООД за 

обект: ”Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с 

реализацията на Националната програма за енергийната ефективност на многофамилните 

жилищни сгради на територията на община Свиленград на сграда с административен адрес в гр. 

Луковит, ул.”Христо Ботев” № 10- заверено копие; 

             Д. Удостоверение за въвеждане в експлоатация с изх. № 18/15.08.2016г., издадено от 

община „Севлиево” на „Сдружението на собствениците в гр.Севлиево, във връзка с изпълнение 

на инженеринг за обект в гр.Севлиево, ул.”Хан Аспарух” № 3 и ул.”Христо Ботев” № 1  - 

заверено копие; 

 

... не отговарят на изискванията на Възложителя  за сходен обем съгласно определението за 

„обем, сходен с обема на поръчката”, посочено на стр. 13 и стр. 14 в Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата., тъй като разгънатата 

застроена площ на жилищната сграда - бл. 30 по обособена позиция № 3 от настоящата 

обществена поръчка е 6581,16 м
2
, а представените от участника доказателства са за обекти с 

по-малка разгъната застроена площ. 
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            29.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

            1. Участникът да представи ЕЕДОП с попълнена в Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” информация - за наличие на 

проектант с пълна проектантска правоспобност по част „ОВ” при изпълнение на 

проектирането, съгласно точка 10.5.1, във връзка с точка 10.6.1 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. 

            2. Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на професионален опит 

в техническото ръководство на най-малко един въведен в експлоатация строителен обект– за  

ръководителя на екип, съгласно изискванията на съгласно изискванията на т.10.6.2 във връзка с 

т.10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор”  от документацията на Възложителя. 

            3. Участникът да декларира в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.1 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на една  

дейност с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката, изпълнена през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, както и да представи 

удостоверение за добро изпълнение, с посочена информация за обема за поне една дейност - 

проектиране, изпълнено през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата, с 

разгънатата застроена площ съответстваща и/или по-голяма от 6581,16 м
2
. 

            4. Участникът да декларира в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.3 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на една  

дейност с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката, изпълнена през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, както и да представи 

удостоверение за добро изпълнение, с посочена информация за обема за поне една дейност - 

строителство, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на 

офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата, с 

разгънатата застроена площ съответстваща и/или по-голяма от 6581,16 м
2
.   

 

             30. Оферта № 30 от „Кар Строй” ЕООД, ЕИК 148105154, участник за обособена 

позиция № 2; 

 

            30.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия:  

 

             1. Участникът не е декларирал информация в Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП – за наличие на проектант с пълна 

проектантска правоспобност по част „Технически контрол по част „Конструкции” при 

изпълнение на проектирането, както и не е посочил кой от изброените проектанти ще бъде 

определен за водещ проектант, съгласно точка 10.5.1, във връзка с точка 10.6.1 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

             2. Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, но 
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не е представил доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, публични 

регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една дейност, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

             3. Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за строителство, изпълнено през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, но 

не е представил доказателства - за изпълнение на строителството /удостоверения за добро 

изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, 

вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две 

дейности, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка 

точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата.  

             4. Участникът ”Карстрой” ЕООД не е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията същите са установени по партидата на дружеството. От анализираните ГФО не 

може да се направи  категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги се отнасят 

за услуги попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за 

реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно 

изискванията на Възложителя. 

 

             30.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

             1. Участникът да представи ЕЕДОП с попълнена в Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” информация - за наличие на 

проектант с пълна проектантска правоспобност по част „Технически контрол по част 

„Конструкции” при изпълнение на проектирането, както и да посочи кой от изброените 

проектанти ще бъде определен за водещ проектант, съгласно точка 10.5.1, във връзка с точка 

10.6.1 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

             2. Участникът да представи доказателства /референции, публични регистри, 

удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една услуга - проектиране, изпълнено 

през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

             3. Участникът да представи доказателства /удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, 

както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две дейности - 

строителство, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на 

офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.   

             4. Участникът "Карстрой" ЕООД да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.  

 

             31. Оферта № 31 от „СТРОЙКОМЕРС - ТТ” ЕООД, ЕИК 125530930, участник за 

обособена позиция № 4; 

 

             31.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 
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следните непълноти и несъответствия: 

 

              1. Участникът „СТРОЙКОМЕРС-ТТ” ЕООД е посочил в еЕЕДОП-а, че ще ползва 

подизпълнител „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД, но не е изпълнил изискванията на Възложителя 

да представи доказателства за поетите от подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1 от 

част III „Изисквания към участниците”, от документацията на Възложителя. 

               2. Участникът "СТРОЙКОМЕРС ТТ" ЕООД е представил на хартиен носител 

официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към 

Агенция по вписванията същите са установени по партидата на дружеството. От 

анализираните ГФО не може да се извади категоричен извод дали реализираните нетни 

приходи от услуги се отнасят за услуги попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени 

безспорни доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката, съгласно изискванията на Възложителя.  

 

               31.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

               1. Участникът „СТРОЙКОМЕРС-ТТ” ЕООД да представи доказателства за поетите от 

подизпълнителя „ТЕКТОНИК СТУДИО” ЕООД задължения, съгласно част III „Изисквания към 

участниците”, точка 7.7.1. от документацията на Възложителя.  

               2. Участникът „СТРОЙКОМЕРС ТТ” ЕООД да представи доказателства относно 

реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП..  

 

 

              32. Оферта № 32 от „Астра Консулт” ЕООД, ЕИК 101753016, участник за обособена 

позиция № 9 

 

              32.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

              1. Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

инвеститорски контрол, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.13 и във връзка с точка 10.14 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

              2. Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че разполага с 

инженерно-технически персонал, но не е декларирал информация, дали  целия екип притежава 

пълна проектанска правоспособност съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 

10.16 и във връзка с точка 10.15 от Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията за участие. 

 

 

              32.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

  1. Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 
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инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор, изпълнена през 

последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите /референции, 

публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.13 във връзка с точка 10.14 от Раздел 10 „Технически 

възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от документацията за участие. 

              2. Участникът да представи ЕЕДОП на магнитен носител, подписан с електронен 

подпис от представляващия участник с декларирана в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че разполага с  

инженерно-технически персонал, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 

10.16 и във връзка с точка 10.15 от Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията за участие. 

 

 

             33. Оферта № 33 от ДЗЗД „Стинпроект”, участник за обособена позиция № 3 

 

             33.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия:  

 

              1. Участникът в обединението „ИНЖПРОЕКТ” ООД, който съгласно споразумението 

за създаване на обединение има задължението да изработи всички необходими инвестиционни 

проекти е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета на поръчката, но не е представил доказателства - за изпълнение на 

проектирането /удостоверения за добро изпълнение и др., които съдържат стойността, датата на 

която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания/, за поне едно от декларираните услуги, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.       

               2. Участникът в обединението „Стини” ООД, който съгласно споразумението за 

създаване на обединение има задължението да изпълни СМР, не е декларирал в част ІV 

„Критерии за подбор”, раздел В от ЕЕДОП-а,  професионален опит в техническото ръководство 

най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект за ръководителя на екипа, и 

професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на един 

въведен в експлоатация строителен обект за специалиста по здравословни и безопасни условия 

на труд, както и не е декларирал образователна степен и квалификация на целия инженерно – 

технически персонал, искуеми от Възложителя, съгласно изискванията в точка 10.5.2.от Част ІV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

               3. Участникът е представил декларации образец № 7А, в които не е подчертал верния 

текст, съгласно указанията на Възложителя, дадени в точки 1, 2, 3 от посочената декларация. 

               4. Участникът „СТИН ПРОЕКТ” ДЗЗД се състои се от две дружества, както следва: 

"Стини" ООД и "Инжпроект" ООД. "Стини" ООД не представило  на хартиен носител 

официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите са установени в ТР към АП по 

партидата на дружеството. Посочените нетни обороти от продажби за целите на ЗОП са: 2015 г. 

- 1 704 000, 2016 г. - 1 241 000, 2017 г. - 1 555 000. Посочените нетни обороти от продажби на 

услуги са: 2015 г. - 1 698 000, 2016 г. - 1 239 000, 2017 г. - 1 544 000. В ЕЕДОП има посочени 

изпълнени обекти сходни с предмета на поръчката. Не са представени безспорни доказателства 

за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно 

изискванията на Възложителя.  От анализираните ГФО не може да се извади категоричен извод, 

че реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за услуги попадащи в обхвата на 

поръчката. "Инжпроект" ООД не представило на хартиен носител официални документи ГФО 

за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите са установени в ТР към АП по партидата на дружеството 

само за 2015 год. За 2016 г. и 2017 г. не са представени в ТР към АП ГФО към счетоводния 
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баланс на дружеството. Посочените нетни обороти от продажби за целите на ЗОП са: 2015 г. - 

191 000, 2016 г. - няма данни, 2017 г. - няма данни. Посочените нетни обороти от продажби на 

услуги са: 2015 г. - 191 000, 2016 г. - няма данни, 2017 г. - няма данни. В ЕЕДОП има посочени 

изпълнени обекти сходни с предмета на поръчката. Не са представени безспорни доказателства 

за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно 

изискванията на Възложителя. От анализираните ГФО не може да се извади категоричен извод, 

че реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за услуги попадащи в обхвата на 

поръчката. 

 

           33.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от ППЗОП, 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

           1. Участникът в обединението „ИНЖПРОЕКТ” ООД, който съгласно споразумението за 

създаване на обединение има задължението да изработи всички необходими инвестиционни 

проекти да представи доказателства /удостоверения за добро изпълнение и др., които съдържат 

стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е 

изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за изпълнение на поне едно от 

декларираните в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални 

способности“ на ЕЕДОП услуги с обем по-голям от 6581,16 м
2
, в съответствие с изискванията 

на Възложителя, посочени в точка 10.1. във връзка точка 10.2. от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие в процедурата.  

            2.Участникът в обединението „Стини” ООД, който съгласно споразумението за 

създаване на обединение има задължението да изпълни СМР да представи ЕЕДОП с 

декларирани в част ІV „Критерии за подбор”, раздел В от ЕЕДОП-а, професионален опит в 

техническото ръководство най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект за 

ръководителя на екипа, и професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд на един въведен в експлоатация строителен обект за специалиста по 

здравословни и безопасни условия на труд, както и информация за образователна степен и 

квалификация на целия инженерно-технически персонал, изискуеми от Възложителя, съгласно 

изискванията в точка 10.5.2.от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. 

            3. Участникът да представи декларации образец № 7А, с подчертан верен текст, съгласно 

указанията на Възложителя, дадени в точки 1, 2, 3 от посочената декларация. 

            4. Участникът „СТИН ПРОЕКТ” ДЗЗД да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на § 2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

            34. Оферта № 34 от „Възраждане 7” ДЗЗД, участник за обособена позиция № 2 

 

            34.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия:  

 

             1. Участникът в обединението „БОГОЕВ КОНСУЛТ” ЕООД, който съгласно 

споразумението за създаване на обединение има задължението да изработи всички необходими 

инвестиционни проекти е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета на поръчката, но не отговаря на изискването за обем и  не е представил 

доказателства - за изпълнение на проектирането (референции, публични регистри, 

удостоверения и др. по преценка на участиците), които съдържат информация за стойностите, 

датите и получателите, за поне една от декларираните услуги, в съответствие с изискванията на 
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Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

             2. Участникът в обединението „НИКМАР КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, който съгласно 

споразумението за създаване на обединение има задължението да изпълни СМР е декларирал в 

част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ на 

ЕЕДОП информация за строителство, изпълнено през последните пет години, считано от датата 

на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, но не е 

представил доказателства за декларираното строителство – липсват удостоверения за добро 

изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, 

вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

             3. Участникът в обединението „БОГОЕВ КОНСУЛТ” ЕООД е представил в офертата си 

декларация 7А, която не е по образеца  на Възложителя, неразделна част от документацията за 

участие в обществената поръчка. 

             4. Участникът ДЗЗД „Възраждане 7” се състои от две дружества, както следва: "Никмар 

кънстракшън" ЕООД и "Богоев консулт" ЕООД. Изпълнител на СМР е "Никмар кънстракшън" 

ЕООД. Дружеството не е представило  на хартиен носител официални документи ГФО за 2015 

г., 2016 г. и 2017 г. Същите са установени в ТР към АП по партидата на дружеството. 

Посочените нетни обороти от продажби за целите на ЗОП са: 2015 г. - 6 127 000, 2016 г. - 2 386 

000, 2017 г. - 8 242 000. Посочените нетни обороти от продажби на услуги са: 2015 г. - 5 852 000  

/съгласно ЕЕДОП - 3 831 000/, 2016 г. - 2 178 000 /съгласно ЕЕДОП - 2 178 000/, 2017 г. - 7 984 

000 /съгласно ЕЕДОП - 7 600 000/. В ЕЕДОП има посочени изпълнени обекти сходни с предмета 

на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за реализиран специфичен оборот в 

сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. "Богоев 

консулт" ЕООД не е представило на хартиен носител официални документи ГФО за 2015 г., 

2016 г. и 2017 г. Същите са установени в ТР към АП по партидата на дружеството. Посочените 

нетни обороти от продажби за целите на ЗОП са: 2015 г. - 222 000, 2016 г. - 470 000, 2017 г. - 319 

000. Посочените нетни обороти от продажби на услуги са: 2015 г. - 222 000, 2016 г. - 470 000, 

2017 г. - 319 000. В ЕЕДОП дружеството има посочен един изпълнен обект сходен с предмета на 

поръчката. В ЕЕДОП няма посочени стойности за реализиран общ и специфичен оборот. Не са 

представени безспорни доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в 

обхвата на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. 

 

               34.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

               1.Участникът в обединението „БОГОЕВ КОНСУЛТ” ЕООД, който съгласно 

споразумението за създаване на обединение има задължението да изработи всички необходими 

инвестиционни проекти, да декларира в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически 

и професионални способности“ на ЕЕДОП, информация за проектиране, изпълнено през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета на поръчката, и да представи доказателства (референции, публични регистри, 

удостоверения и др. по преценка на участиците), които съдържат информация за стойностите, 

датите и получателите, за поне една услуга – с обем сходен на поръчката - 12 998,91м
2
, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

                2. Участникът в обединението „НИКМАР КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, който съгласно 

споразумението за създаване на обединение има задължението да изпълни СМР да представи 

доказателства /удостоверения за добро изпълнение и др., които съдържат стойността, датата на 

която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания/, за изпълнение на двете  декларирани в част IV 

„Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП 
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СМР, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.4. от Част IV „Критерии 

за подбор” от документацията за участие в процедурата. 

                3. Участникът в обединението „БОГОЕВ КОНСУЛТ” ЕООД да представи декларация 

образец 7А на Възложителя за задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка 

с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП – съгласно точка 13.1.8 от Раздел „Съдържание на офертите и 

изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията за участие в обществената 

поръчка. 

               4. Участникът ДЗЗД "Възраждане 7" ЕООД да представи доказателства относно 

реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

               35. Оферта № 35 от ДЗЗД „Саниране за Слатина” участник за обособена позиция № 

2 

 

               35.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

                1. Участникът ДЗЗД „Саниране за Слатина”, както и участниците в обединението  

„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД и „М-СИНТЕЗ” ЕООД са представили еЕЕДОП-и на магнитен 

носител, които не отговарят на изискуемия от Възложтеля формат. 

                2. Участникът ДЗЗД  „Саниране за Слатина” се състои от две дружества, както следва: 

"М-синтез" ЕООД и "Престиж - Н.С." ЕООД. Изпълнител на СМР е "Престиж - Н.С" ЕООД. 

Дружеството е представило  на хартиен носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 

2017 г. Същите са установени в ТР към АП по партидата на дружеството. Посочените нетни 

обороти от продажби за целите на ЗОП са: 2015 г. - 351 000, 2016 г. - 644 000, 2017 г. - 263 000. 

Посочените нетни обороти от продажби на услуги са: 2015 г. - 351 000  /съгласно ЕЕДОП - 351 

000/, 2016 г. - 644 000 /съгласно ЕЕДОП - 644 000/, 2017 г. - 263 000 /съгласно ЕЕДОП - 279 000/. 

В ЕЕДОП има посочени изпълнени обекти сходни с предмета на поръчката. Не са представени 

безспорни доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. "М-синтез" ЕООД е представило на хартиен 

носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите са установени в ТР към 

АП по партидата на дружеството. Посочените нетни обороти от продажби за целите на ЗОП са: 

2015 г. - 733 000, 2016 г. - 183 000, 2017 г. - 322 000. Посочените нетни обороти от продажби на 

услуги са: 2015 г. - 733 000, 2016 г. - 183 000, 2017 г. - 322 000. Не са представени безспорни 

доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

съгласно изискванията на Възложителя. 

 

                35.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

                1. Участникът ДЗЗД „Саниране за Слатина”, както и участниците в обединението  

„ПРЕСТИЖ-Н.С.” ЕООД и „М-СИНТЕЗ” ЕООД да представят еЕЕДОП-и, подписани с 

електронен подпис от представляващия обединението, съответно от представляващите 

дружествата, участници в обединението в изискуемия формат, съгласно указанията на 

Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част IV „Критерии за 

подбор“. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във 

връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, чрез използване на 

осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга – информационна система за еЕЕДОП. 

Достъпът за системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ 

Електронни услуги на Европейската комисия, както и на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. 

Необходимо е участникът и участниците в обединението да използват образеца към 

документацията за участие в процедурата, публикуван на профила на купувача. 
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                2. Участникът ДЗЗД "Саниране за Слатина" да представи доказателства относно 

реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

           36. Оферта № 36 от „ПСГ”АД, ЕИК 131137959, участник за обособена позиция № 1 

 

36.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

           1. Участникът „ПСГ” АД  е представил на хартиен носител официални документи ГФО за 

2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по вписванията същите са 

установени по партидата на дружеството. От анализираните ГФО не може да се направи 

категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за услуги, попадащи 

в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за реализиран специфичен 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. 

 

36.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

                 1. Участникът „ПСГ” АД да представи доказателства относно реализиран минимален 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията на § 2, т. 

66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

        37. Оферта № 37 от „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК 131220853, участник за 

обособена позиция № 8; 

 

         37.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

            1. Представеният от участника eЕЕДОП не е подписан с електронен подпис от всички 

задължени лица по смисъла на чл. 54, ал 2 от ЗОП, а единствено от изпълнителния директор 

Стефан Попов. 

            2. Участникът е декларирал в eЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11, във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

            3. Участникът е представил в офертата си декларации 7А, които не са по образец  на 

Възложителя, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

 

          37.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

          1. Участникът да представи eЕЕДОП, подписан с електронен подпис от всички задължени 

лица по смисъла на чл. 54, ал 2 от ЗОП – изпълнителния директор Стефан Попов, председател на 

Съвета на директорите Стоян Гашаров и член на Съвета на Директорите  Владимир Вълков. 

         2. Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 
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строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11, във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

          3. Участникът да представи декларации образец 7А на Възложителя за всяко от 

задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП – 

съгласно точка 13.1.8 от  Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии 

за подбор” от документацията за участие в обществената поръчка. 

 

          38. Оферта № 38 от „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС” ООД, ЕИК 131456138, участник за 

обособена позиция № 6; 

 

          38.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

                  1. Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11, във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

             38.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1. Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11, във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

            39. Оферта № 39 от „ЕЕ Слатина 2019” ДЗЗД, участник за обособена позиция № 7; 

            

           39.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

           1. Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при извършването на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

             39.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 
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ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

40. Оферта № 40 от „С.И.С. М-СТРОЙ ”ЕООД, ЕИК 202592517, участник за 

обособена позиция № 3; 
 

          40.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия:  

 

1. Участникът „С.И.С. М - СТРОЙ” ЕООД е представил ЕЕДОП на магнитен носител, 

подписан с електронен подпис от представляващия участника на 05.01.2019г., който не 

отговаря на изискуемия от Възложителя формат и е попълнен за процедура с Възложител 

–Кмет на район „Люлин”. 

 

           40.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от ППЗОП, 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1. Участникът „С.И.С. М - СТРОЙ” ЕООД да представи еЕЕДОП за настоящата  

процедура с Възложител - Кмет на район „Слатина”, подписан с електронен подпис от 

представляващия дружеството участник в изискуемия формат, съгласно указанията на 

Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част IV „Критерии за 

подбор“. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във 

връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, чрез използване на 

осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга – информационна система за еЕЕДОП. 

Достъпът за системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ 

Електронни услуги на Европейската комисия, както и на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. 

Необходимо е участникът да използва образеца към документацията за участие в процедурата, 

публикуван на профила на купувача. 

 

             41. Оферта № 41 от „БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД, БУЛСТАТ 177323597, 

участник за обособена позиция № 1; 
 

             41.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

           1. Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, е 

представил Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 7А с несъществуващ ЕИК № на 

дружеството  

             2. Участникът в обединението, „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД в еЕЕДОПА Част II: 

Информация за икономическия оператор, раздел A: е декларирал несъществуващ 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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идентификационен номер по ДДС, а именно: 13118170.  

           3. Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, не е 

декларирал в еЕЕДОПА си какво образование и квалификация притежава ръководителя на 

екипа, на каква длъжност е бил при изпълнението на декларираните обекти, поради което 

Комисията не може да направи извод дали ръководителят на екипа притежава изискващия се 

професионален опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в експлоатация 

строителен обект, както и изискуемия опит в упражняване на професионалната си 

квалификация/специалност, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на 

точка 10 „Технически възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията за обществената поръчка. 

            4. Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, не е 

декларирал в еЕЕДОПА си какво образование и квалификация притежава техническия 

ръководител на обекта, както и дали притежава изискуемият професионален опит като 

технически ръководител, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на 

точка 10  „Технически възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията за обществената поръчка. 

            5. Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, не е 

декларирал в еЕЕДОПА си какво образование и квалификация притежава специалистът по 

електротехника на обекта, както и дали притежава изискуемият професионален опит като 

специалист по електротехника, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 

на точка 10 „Технически възможности и квалификации”  от част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията за обществената поръчка. 

            6. Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, не е 

декларирал в еЕЕДОПА си какво образование и квалификация притежава специалистът по 

отопление и вентилация, както и дали притежава изискуемият професионален опит като 

специалист по ОВ, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на точка 10 

„Технически възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор”документацията за 

обществената поръчка. 

            7. Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, не е 

декларирал в еЕЕДОПА си какво образование притежава специалистът по контрол на 

качеството, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на точка 10 

„Технически възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията за обществената поръчка. 

            8. Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, е 

декларирал в еЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от Част ІV 

– „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.3 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на три дейности, изпълнени през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. Посочените три обекта, 

които фирма „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД е изпълнила, декларирани в Раздел „В” – „Технически 

и професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” ЕЕДОП, за които са 

представени доказателства, а именно: 

А. Референция, издадена на „Бойчинов 2004” ЕООД от „Омния Констракторс”  ООД от 

05.01.2018г. – 1 стр. заверено копие; 

Б. Референция, издадена от „Абраксас Риалти” ЕООД на „Бойчинов 2004” ЕООД от 

21.02.2018г. – 1 стр. заверено копие; 

В. Референция, издадена от „МВ Документс” ЕООД на „Бойчинов 2004” ЕООД от 

10.03.2017г. - 1 стр. заверено копие; 
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не отговарят на изискванията на Възложителя  за сходен обем съгласно определението за „обем, 

сходен с обема на поръчката” съгласно точка 10.3, във връзка с точка 10.4 от Част IV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата, тъй като разгънатата 

застроена площ на жилищната сграда по обособена позиция № 1 от настоящата обществена 

поръчка е 4327.85 м
2
, а представените от участника удостоверения за добро изпълнение са за 

обекти с по-малка разгъната застроена площ. 

           9. Участникът „БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД се състои от четири дружества, както 

следва: "Бойчинов 2004" ЕООД, "Аля строй" ЕООД, "Ека студио" ЕООД и "Ев Ди Транс" 

ЕООД. "Бойчинов 2004" ЕООД не е представил  на хартиен носител официални документи ГФО 

за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите са установени в ТР към АП по партидата на дружеството. 

Посочените нетни обороти от продажби за целите на ЗОП са: 2015 г. - 100 000, 2016 г. - 109 000, 

2017 г. - 198 000. Посочените нетни обороти от продажби на услуги са: 2015 г. - 100 000, 2016 г. 

- 109 000 /съгласно ЕЕДОП - 75 000/, 2017 г. - 198 000 /съгласно ЕЕДОП - 154 000/. В ЕЕДОП 

има посочени изпълнени обекти сходни с предмета на поръчката. Не са представени безспорни 

доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

съгласно изискванията на Възложителя. "Аля строй" ЕООД е вписана в ТР към АП на 

28.09.2016 г. За 2015 г., 2016г., 2017 г. дружеството няма посочени ГФО и реализирани обороти. 

"Ека студио" ЕООД не е представило  на хартиен носител официални документи ГФО за 2015 г., 

2016 г. и 2017 г. Същите са установени в ТР към АП по партидата на дружеството. Посочените 

нетни обороти от продажби за целите на ЗОП са: 2015 г. - 250 000, 2016 г. - 222 000, 2017 г. - 251 

000. Посочените нетни обороти от продажби на услуги са: 2015 г. - 250 000, 2016 г. - 222 000, 

2017 г. - 251 000. В ЕЕДОП няма посочени изпълнени обекти сходни с предмета на поръчката. 

Не са представени безспорни доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. "Ев Ди Транс" ЕООД 

не е представило  на хартиен носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. 

Същите са установени в ТР към АП по партидата на дружеството. Посочените нетни обороти от 

продажби за целите на ЗОП са: 2015 г. - 340 000, 2016 г. - 316 000, 2017 г. - 817 000. Посочените 

нетни обороти от продажби на услуги са: 2015 г. - 340 000 /съгласно ЕЕДОП - 0/, 2016 г. - 314 

000 /съгласно ЕЕДОП - 26 000/, 2017 г. - 558 000 /съгласно ЕЕДОП - 246 000/. В ЕЕДОП има 

посочен изпълнен 1 бр.обект сходен с предмета на поръчката. Не са представени безспорни 

доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

съгласно изискванията на Възложителя. От анализираните ГФО не може да се извади 

категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за услуги попадащи 

в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за реализиран специфичен 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. 

          10. Участникът в обединението „ЕВ ДИ ТРАНС” ЕООД, който съгласно допълнителното 

споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще извърши всички дейности по 

осигуряването, доставката, съхранението и пълното обезпечаване на обекта със стоки и 

материали и ще предостави декларации за експлоатационни показатели, е декларирал в 

еЕЕДОПА си, че извършва СМР. Декларираното противоречи на уговореното в 

споразумението, където ясно е посочено, че СМР ще се извършва от друг участник в 

обединението - „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

           11. Участникът в обединението „ЕКА СТУДИО” ЕООД, който съгласно допълнителното 

споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълни проектирането, не е декларирал в 

еЕЕДОПА, наличие на проектант по част „Архитектурна”, съгласно изискванията на точка 

10.5.1, във връзка с точка 10.6.1 на точка 10 „Технически възможности и квалификации” от част 

ІV „Критерии за подбор” от документацията за обществената поръчка. 

           12. Участникът в обединението „ЕКА СТУДИО” ЕООД, който съгласно допълнителното 

споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълни проектирането, е декларирал в 

ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от Част ІV – „Критерии 

за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.1 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за изпълнение на една дейност проектиране с предмет, 

идентичен или сходен с предмета на поръчката, изпълнена през последните три години, считано 

от датата на подаване на офертата и е представил заверено копие удостоверение за добро 

изпълнение с изходящ № 7000-692-4/26.05.2017г., издадено от Община Ловеч. Комисията като 
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помощен орган на Възложителя извърши служебна справка в профила на купувача на община 

Ловеч и констатира, че обемът на изпълненото проектиране не отговаря на изискванията, 

посочени в точка 10.1, във връзка с точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор”, тъй като 

съгласно определението за „обем, сходен с обема на поръчката”, посочено на стр. 13 и стр. 14 в 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата,  

разгънатата застроена площ на жилищната сграда по обособена позиция № 1 от настоящата 

обществена поръчка е 4327, 85 м
2
, а представеното от участника удостоверение за добро 

изпълнение е за обект с по-малка разгъната застроена площ. 

 

             41.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

            1. Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, да 

представи – Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 7А с коректено посочен ЕИК № на 

дружеството. 

            2. Участникът в обединението, „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД да представи еЕЕДОП, с 

декларирана в Част II: Информация за икономическия оператор, раздел A:  информация за 

валиден идентификационен номер по ДДС. 

           3. Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, да 

декларира в еЕЕДОПА си какво образование и квалификация притежава ръководителя на екипа, 

както и на каква длъжност е бил при изпълнението на декларираните обекти, съгласно 

изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на точка 10 „Технически възможности и 

квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” от документацията за обществената поръчка. 

            4. Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, да 

декларира в еЕЕДОПА си какво образование и квалификация притежава техническия 

ръководител на обекта, както и дали притежава изискуемият професионален опит като 

технически ръководител, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на 

точка 10 „Технически възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията за обществената поръчка. 

            5. Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, да 

декларира в еЕЕДОПА си какво образование и квалификация притежава специалистът по 

електротехника на обекта, както и дали притежава изискуемият професионален опит като 

специалист по електротехника, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 

на точка 10 „Технически възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията за обществената поръчка. 

            6. Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, да 

декларира в еЕЕДОПА си какво образование и квалификация притежава специалистът по 

отопление и вентилация, както и дали притежава изискуемият професионален опит като 

специалист по ОВ, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на точка 10 

„Технически възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” документацията 

за обществената поръчка. 

          7. Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР, да 

декларира в еЕЕДОПА си какво образование притежава специалистът по контрол на 

качеството, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на точка 10 

„Технически възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията за обществената поръчка. 
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          8. Участникът в обединението „БОЙЧИНОВ 2004” ЕООД, който съгласно 

допълнителното споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълнява СМР да 

декларира в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от Част ІV – 

„Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по точка 10.3 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на две дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, 

считано от датата на подаване на офертата, както и да представи удостоверения за добро 

изпълнение, с посочена информация за обема за поне две дейности - строителство, изпълнени 

през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или 

сходни с предмета и обема на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в точка 10.3, във връзка с точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие в процедурата, с разгънатата застроена площ съответстваща и/или 

по-голяма от 4327.85 м2, придружено с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 

стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е 

изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

          9. Участникът БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД  да представи доказателства относно 

реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

          10. Участникът в обединението „ЕВ ДИ ТРАНС” ЕООД, който съгласно допълнителното 

споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще извърши всички дейности по 

осигуряването, доставката, съхранението и пълното обезпечаване на обекта със стоки и 

материали и ще предостави декларации за експлоатационни показатели, да декларира коректно 

в еЕЕДОПА си каква дейност ще извършва. 

          11. Участникът в обединението „ЕКА СТУДИО” ЕООД, който съгласно допълнителното 

споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълни проектирането, да декларира в 

еЕЕДОПА, наличие на проектант по част „Архитектурна” с ППП, съгласно изискванията на 

точка 10.5.1, във връзка с точка 10.6.1 на точка 10 „Технически възможности и квалификации” 

от част ІV „Критерии за подбор” от документацията за обществената поръчка. 

            12.Участникът в обединението „ЕКА СТУДИО” ЕООД, който съгласно допълнителното 

споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълни проектирането да декларира в 

ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от Част ІV – „Критерии 

за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.1 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за изпълнение на една  дейност с предмет и обем, идентична 

или сходна с предмета на поръчката, изпълнена през последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата, както и да представи удостоверение за добро изпълнение, с посочена 

информация за обема за поне една дейност - проектиране, изпълнено през последните три 

години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета и 

обема на поръчката по обособена позиция № 1 в съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в точка 10.1, във връзка с точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата, с разгънатата застроена площ 

съответстваща и/или по-голяма от 4327, 85 м2. 

 

            42. Оферта № 42 от „ЛЮНИК ЕФЕКТ” ДЗЗД, участник за обособена позиция № 4;.  

 

            42.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

            1.Участникът в обединението „ЕН-ЕФ-С” ЕООД, който съгласно споразумението за 

създаване на обединение има задължението да изработи всички необходими инвестиционни 

проекти, не е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета на поръчката, и не е представил доказателства - за изпълнение на 
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проектирането /референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на 

участниците/, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка 

точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата.  

 

             42.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

               1.Участникът в обединението „ЕН-ЕФ-С” ЕООД, който съгласно споразумението за 

създаване на обединение има задължението да изработи всички необходими инвестиционни 

проекти, да декларира в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални 

способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено през последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на 

поръчката, както и да  представи доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, 

публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците/, в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

 

             43. Оферта № 43 от „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ” ЕООД, ЕИК 131515088, 

участник за обособена позиция № 3; 

 

            43.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

             1.Участникът е представил в офертата си декларация 7А, която не е по образеца  на 

Възложителя, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

             2. Участникът е представил заверено копие на Удостоверение за добро изпълнение № 

08/ СПУ 5418 от 30.08.2018 г., издадено от Община Перник на „САРЕЛ САНИРАНЕ” ДЗЗД, в 

което участва дружеството „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ” ЕООД за обект: „Обновяване за 

енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда за жилищен блок 14, вх. А, Б, В, Г, Д, 

Е в УПИ I, кв. 36 по плана на гр. Перник”. Участникът е представил заверено копие на 

Удостоверение за добро изпълнение № 18/СПУ 7391 от 08.11.2018 г., издадено от Община 

Перник на „САРЕЛ САНИРАНЕ” ДЗЗД, в което участва дружеството ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД 

ПРОДЖЕКТ” ЕООД за обект: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна 

жилищна сграда кв. 252, гр. Перник- ЦГЧ, ул. „Отец Паисий”, бл. 58, УПИ I”. В представените 

документи липсва информация за дейностите, които всеки от участниците в обединението е 

осъществил във връзка с изпълнение на предмета на горецитирите обществени поръчки. В тази 

връзка за комисията е невъзможно да направи извод относно придобития опит по изпълнение на 

дейности по проектиране и строителство на участника „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ” 

ЕООД като част от „САРЕЛ САНИРАНЕ”ДЗЗД . 

              3.Участникът "ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ" ЕООД не е представил на хартиен 

носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър 

към Агенция по вписванията същите са установени по партидата на дружеството. От 

анализираните ГФО не може да се извади категоричен извод дали реализираните нетни приходи 

от услуги се отнасят за услуги попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни 

доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

съгласно изискванията на Възложителя. 

 

43.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  
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            1.Участникът да представи декларация образец 7А на Възложителя за задълженото лице 

по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП – съгласно точка 13.1.8 от  

Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

            2. Участникът да представи допълнителни доказателства относно удостоверение за 

добро изпълнение № 08/ СПУ 5418 от 30.08.2018 г., издадено от Община Перник и относно 

удостоверение за добро изпълнение № 18/СПУ 7391 от 08.11.2018г., издадено от Община 

Перник, от които да е видно какви дейности е извършил участникът ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД 

ПРОДЖЕКТ” ЕООД по изпълнение на посочените в тях обекти като участник в „САРЕЛ 

САНИРАНЕ” ДЗЗД . 

             3.Участникът „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ” ЕООД да представи доказателства 

относно реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен 

съгласно изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.  

 

             44. Оферта № 44 от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, ЕИК 202357469, участник за обособена 

позиция № 1; 

 

44.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия:  

 

1. Участникът ”ИНТЕРХОЛД” ЕООД  не е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията същите са установени по партидата на дружеството. От анализираните ГФО не 

може да се направи  категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги и 

продукция се отнасят за услуги и продукция попадащи в обхвата на поръчката. Не са 

представени безспорни доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в 

обхвата на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. 

 

44.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1. Участникът ”ИНТЕРХОЛД”ЕООД  да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

            45. Оферта № 45 от „МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, 

ЕИК 130461680, участник за обособена позиция № 1; 

 

           45.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия:  

 

           1.Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, но 

не е представил доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, публични 

регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една дейност, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  
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           2.Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за строителство, изпълнено през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, но 

не е представил доказателства - за изпълнение на строителството /удостоверения за добро 

изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, 

вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две 

дейности, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка 

точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата.  

           3.Участникът е представил в офертата си декларация образец 7, в която не са посочени 

всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП в МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО 

СТРОИТЕЛСТВО” АД. В декларация образец 7 е изписан само изпълнителния директор – 

Мариана Евтимова.  

           4.Участникът не е представил в офертата си декларации образец 7А от всички задължени 

лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП в МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, 

посочени в декларация /Образец № 7/ от офертата. Декларация образец 7А е представена само 

от изпълнителния директор – Мариана Евтимова.  

           5.Участникът „МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" АД   не е 

представило на хартиен носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта 

на Търговския регистър към Агенция по вписванията същите са установени по партидата на 

дружеството. От анализираните ГФО не може да се направи категоричен извод дали 

реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за услуги попадащи в обхвата на поръчката. 

Не са представени безспорни доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. 

 

             45.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

              1.Участникът да представи доказателства /референции, публични регистри, 

удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една услуга - проектиране, изпълнено 

през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

              2.Участникът да представи доказателства /удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, 

както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две дейности - 

строителство, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на 

офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

              3.Участникът е представил в офертата си декларации образец 7, в която да посочи 

всички задължени лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП в МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО 

СТРОИТЕЛСТВО” АД. В декларация образец 7 следва да се изпишат всички членове на съвета 

на директорите -  Миглена Евтимова, Мариана Евтимова и Методи Евтимов. 

              4.Участникът да представи декларации образец 7А на Възложителя за всяко от 

задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП – членовете  на  Съвета на директорите – 

Миглена Евтимова, Мариана Евтимова и Методи Евтимов съгласно точка 13.1.8 от  Раздел 

„Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя. 

              5.Участникът „МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД да представи 

доказателства относно реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката, изчислен съгласно изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 
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             46. Оферта № 46 от „БГ ЛЕНД КО” ООД, ЕИК 148082047, участник за обособена 

позиция № 3; 

       

             46.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия:  

 

            1.Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, но 

не е представил доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, публични 

регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една дейност, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

             2.Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за строителство, изпълнено през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, но 

не е представил доказателства - за изпълнение на строителството /удостоверения за добро 

изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, 

вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две 

дейности, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка 

точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата.  

              3. Участникът "БГ ЛЕНД КО" ООД не е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията същите са установени по партидата на дружеството. Не са представени безспорни 

доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

съгласно изискванията на Възложителя. 

 

              46.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

              1.„БГ ЛЕНД КО” АД, като универсален правоприемник на "БГ ЛЕНД КО" ООД, да 

представи доказателства за "БГ ЛЕНД КО" ООД /референции, публични регистри, 

удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една услуга - проектиране, изпълнено 

през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

              2.„БГ ЛЕНД КО” АД, като универсален правоприемник на "БГ ЛЕНД КО" ООД, да 

представи доказателства за "БГ ЛЕНД КО" ООД /удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, 

както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две дейности - 

строителство, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на 

офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

               3.„БГ ЛЕНД КО” АД, като универсален правоприемник на "БГ ЛЕНД КО" ООД да 

представи доказателства за "БГ ЛЕНД КО" ООД относно реализиран минимален оборот в 
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сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията на §2, т. 66 от 

Допълнителните разпоредби на ЗОП.  

 

               47. Оферта № 47 от „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001” ЕООД, ЕИК 201894833, участник 

за обособена позиция № 3;.  
   

               47.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за 

лично състояние и съответства на критериите за подбор.  

 

              48. Оферта № 48 от „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД, ЕИК 202221469, участник за 

обособена позиция № 2; 
 

              48.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия:  

 

             1.Участникът не е декларирал информация в Раздел В „Технически и професионални 

способности” на Част ІV „Критерии за подбор” от ЕЕДОП – за наличие на водещ проектант и 

проектант с пълна проектантска правоспобност по част „ВиК” при изпълнение на 

проектирането, съгласно точка 10.5.1, във връзка с точка 10.6.1 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя.  

            2.Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета на поръчката, но без посочен обем и не е представил доказателства - за 

изпълнение на проектирането /референции, публични регистри, удостоверения и др. по 

преценка на участниците/, за поне една дейност, в съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

            3.Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за строителство, изпълнено през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е без посочени видове 

извършени дейности и не е представил доказателства - за изпълнение на строителството 

/удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания/, за поне две дейности, в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

             4.Участникът "АЛДИ КОМЕРС ГРУП" ЕООД не е представил на хартиен носител 

официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към 

Агенция по вписванията същите са установени по партидата на дружеството. От анализираните 

ГФО не може да се извади категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги се 

отнасят за услуги попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни доказателства 

за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно 

изискванията на Възложителя.   

 

            48.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

             1.Участникът да представи ЕЕДОП с попълнена в Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” информация - за наличие на 

водещ проектант и проектант с пълна проектантска правоспобност по част „ВиК” при 
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изпълнение на проектирането, съгласно точка 10.5.1, във връзка с точка 10.6.1 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

             2.Участникът да представи ЕЕДОП с попълнена в Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” информация за проектиране, 

изпълнено през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е 

идентично или сходно с предмета на поръчката, с посочен обем, както и да представи  

доказателства /референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на 

участниците/, за поне една услуга - проектиране, изпълнено през последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на 

поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

             3.Участникът да представи ЕЕДОП с попълнена в Раздел В „Технически и 

професионални способности” на Част ІV „Критерии за подбор” информация за строителство, 

изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, с посочени 

видове извършени дейности, както и да представи доказателства /удостоверения за добро 

изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, 

вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две 

дейности - строителство, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване 

на офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

              4.Участникът "АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД да представи доказателства относно 

реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.  

 

            49. Оферта № 49 от „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД, ЕИК 131086621, участник за 

обособена позиция № 2; 
           49.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия:  

 

1. Участникът „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД е представил ЕЕДОП на магнитен носител, 

подписан с електронен подпис от представляващия участника на 28.01.2019г., който не 

отговаря на изискуемия от Възложителя формат.  

2. Подизпълнителят „Архитектурно студио Бояна” ЕООД е представил ЕЕДОП на 

магнитен носител, подписан с електронен подпис от представляващия 

дружеството-подизпълнител на 28.01.2019г., който не отговаря на изискуемия от Възложителя 

формат.  

3. Подизпълнителят „Архитектурно студио Бояна” ЕООД не е представил 

доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, публични регистри, 

удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една дейност, в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

           4. Участникът „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД не е представил доказателства - за изпълнение 

на строителството /удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания/, за поне две дейности, в съответствие с изискванията 

на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

          5. Участникът „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД не е изпълнил изискванията на Възложителя 

да представи доказателства за поетите от подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1 от 

част III „Изисквания към участниците”, от документацията на Възложителя.  

6. Участникът "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД не е представил на хартиен носител 
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официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към 

Агенция по вписванията същите са установени по партидата на дружеството. От 

анализираните ГФО не може да се направи категоричен извод дали реализираните нетни 

приходи от услуги се отнасят за услуги попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени 

безспорни доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката, съгласно изискванията на Възложителя.. 

 

          49.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от ППЗОП, 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1. Участникът „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД да представи еЕЕДОП, подписан с електронен 

подпис от представляващия дружеството участник в изискуемия формат, съгласно указанията 

на Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част IV 

„Критерии за подбор“. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, 

чрез използване на осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга – информационна 

система за еЕЕДОП. Достъпът за системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП 

и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и на адрес 

https://ec.europa.eu/tools/espd. Необходимо е участникът да използва образеца към 

документацията за участие в процедурата, публикуван на профила на купувача. 

2. Подизпълнителят „Архитектурно студио Бояна” ЕООД да представи еЕЕДОП, 

подписан с електронен подпис от представляващия дружеството в изискуемия формат, съгласно 

указанията на Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част 

IV „Критерии за подбор“. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, 

чрез използване на осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга – информационна 

система за еЕЕДОП. Достъпът за системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП 

и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и на адрес 

https://ec.europa.eu/tools/espd. Необходимо е подизпълнителят да използва образеца към 

документацията за участие в процедурата, публикуван на профила на купувача. 

          3. Подизпълнителят „Архитектурно студио Бояна” ЕООД да представи доказателства 

/референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне 

една услуга - проектиране, изпълнено през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, с 

посочване на стойностите, датите и получателите в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

          4. Участникът „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД да представи доказателства /удостоверения за 

добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за 

поне две дейности - строителство, изпълнено през последните пет години, считано от датата на 

подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

         5. Участникът „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД да представи доказателства за поетите от 

подизпълнителя „Архитектурно студио Бояна” ЕООД задължения, съгласно част III 

„Изисквания към участниците”, точка 7.7.1. от документацията на Възложителя.  

 6. Участникът "БУЛСТРОЙ ГРУП" ЕООД да представи доказателства относно 

реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

            50. Оферта № 50 от „БУЛИНВЕСТ” ДЗЗД, участник за обособена позиция № 3;  

 

https://ec.europa.eu/tools/espd
https://ec.europa.eu/tools/espd
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           50.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия:  

 

            1. Участникът в обединението „ЕКСЕЛАНСЕНЕРДЖИ” ЕООД, който съгласно 

споразумението за създаване на обединение има задължението да изработи всички необходими 

инвестиционни проекти е декларирал в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.1 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на една  

дейност - проектиране с предмет, идентична или сходна с предмета на поръчката, изпълнена 

през последните три години, считано от датата на подаване на офертата и не e представил 

доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, публични регистри, 

удостоверения и др. по преценка на участниците/, в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата.  Комисията като помощен орган на 

Възложителя, счита, че декларираният обем на изпълненото проектиране, а 

именно:....„Изработване на инвестиционен проект във фаза работен за енергийно обновяване на 

многофамилна жилищна сграда, съгласно Техническата спецификация на Обособена позиция 

№16 гр. Гоце Делчев, ж.к.‘‘Дунав‘‘, блок 4, блок 5, блок 6“ и упражняване на авторски надзор по 

време на изпълнение на строителството” РЗП 4 650 м2 височина - 19.70м III-та категория”... не 

отговаря на изискванията, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за 

подбор”, тъй като съгласно определението за „обем, сходен с обема на поръчката”, посочено на 

стр. 13 и стр.14 в Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата,  разгънатата застроена площ на жилищната сграда - бл. 30 по обособена позиция 

№ 3 от настоящата обществена поръчка е 6581,16 м
2
, а декларираната услуга проектиране е за 

обект с по-малка разгъната застроена площ. 

          2. Участникът в обединението „БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД, който съгласно 

споразумението за създаване на обединение има задължението да изпълни СМР, е декларирал в 

част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“ на 

ЕЕДОП информация за строителство, изпълнено през последните пет години, считано от датата 

на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, но не 

е представил доказателства – за декларираното строителство – липсват удостоверения за добро 

изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, 

вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

           3. Участникът и участниците в обединението са представили в офертата си декларации 

7А, които не са по образец  на Възложителя, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка. 

 

           50.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от ППЗОП, 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

 1. Участникът в обединението „ЕКСЕЛАНСЕНЕРДЖИ” ЕООД, който съгласно 

споразумението за създаване на обединение има задължението да изработи всички необходими 

инвестиционни проекти да декларира в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.1 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на една 

дейност с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката, изпълнена през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, както и да представи  

доказателства /референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на 

участниците/, с посочена информация за предмета и обема за поне една дейност - проектиране, 

изпълнено през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е 
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идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата, с разгънатата застроена площ 

съответстваща и/или по-голяма от 6581,16 м
2
. 

2. Участникът в обединението „БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП” ЕООД, който съгласно 

споразумението за създаване на обединение има задължението да изпълни СМР, да представи 

доказателства /удостоверения за добро изпълнение и др., които съдържат стойността, датата на 

която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания/, за изпълнение на двете декларирани в част IV 

„Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП 

СМР, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 

от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за участие в процедурата. 

           3. Участникът и участниците в обединението да представят декларации образец 7А на 

Възложителя за всяко от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 

40, ал. 2 от ППЗОП – съгласно точка 13.1.8 от  Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” 

от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията за участие в обществената поръчка. 

 

 

            51. Оферта № 51 от „ЕЛЕГАНТ КОНСУЛТ” ДЗЗД, БУЛСТАТ 177291391, участник 

за обособена позиция № 3;  
 

            51.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

             1. Участникът в обединението „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД, който съгласно допълнителното 

споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълни СМР, не е декларирал в 

еЕЕДОП-а, наличие на специалист по отопление и вентилация, съгласно изискванията на точка 

10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 от точка 10. „Технически възможности и квалификации” от част 

ІV „Критерии за подбор” от документацията за обществената поръчка. 

             2. Участникът в обединението „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД, който съгласно допълнителното 

споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълни СМР,  е декларирал в еЕЕДОП-а, в 

Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” 

информация за обстоятелствата по т. 10.3 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията 

на Възложителя за изпълнение на седем дейности, изпълнени през последните пет години, 

считано от датата на подаване на офертата. Относно посочените седем обекта, които фирма 

„ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД е изпълнила, декларирани в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” ЕЕДОП, за шест от които са представени 

доказателства, а именно: 

               А. Удостоверение за добро изпълнение от „Елит Арх” ДЗЗД на „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД 

от 02.10.2017г. – 1 стр., заверено копие; - мисля, че не отговаря 

               Б. Удостоверение от „Стройлифт” ДЗЗД от 16.03.2015г. на „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД – 1 

стр., заверено копие; мисля, че не отговаря 

               В. Приемателно-предавателен протокол от 21.04.2016г. между СО и „ЕЛЕГАНТ ЛТ” 

ООД – 1 стр., заверено копие; 

               Г. Приемателно-предавателен протокол от 08.07.2016г. между СО и „ЕЛЕГАНТ ЛТ” 

ООД – 1 стр., заверено копие – 2 бр. 

               Д. Приемателно-предавателен протокол от 02.05.2018г. между СО и „ЕЛЕГАНТ ЛТ” 

ООД – 1 стр., заверено копие; 

               Е. Приемателно-предавателен протокол от 14.08.2017г. между СО и „ЕЛЕГАНТ ЛТ” 

ООД – 1 стр., заверено копие; 

 

...  комисията като помощен орган на Възложителя, е  в невъзможност да извърши преценка 

дали същите отговарят на изискванията на Възложителя  за сходен обем съгласно 
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определението за „обем, сходен с обема на поръчката” в точка 10.3, във връзка с точка 10.4 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата, тъй 

като разгънатата застроена площ на обектите, не е посочена в представените доказателства.  

 

              51.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

              1. Участникът в обединението „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД, който съгласно допълнителното 

споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълни СМР, да декларира в еЕЕДОП-а, 

наличие на специалист по отопление и вентилация, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във 

връзка с точка 10.6.2 от точка 10. „Технически възможности и квалификации” от част ІV 

„Критерии за подбор” от документацията за обществената поръчка. 

               2. Участникът в обединението „ЕЛЕГАНТ ЛТ” ООД, който съгласно допълнителното 

споразумение към договора за дружество по ЗЗД ще изпълни СМР, да декларира в ЕЕДОП-а, в 

Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” 

информация за обстоятелствата по точка 10.3 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за изпълнение на две дейности с предмет и обем, идентични 

или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, считано от датата 

на подаване на офертата, както и да представи удостоверения за добро изпълнение, с посочена 

информация за предмета и обема за поне две дейности - строителство, изпълнени през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или 

сходни с предмета и обема на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в точка 10.3, във връзка с точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие в процедурата, с разгънатата застроена площ съответстваща и/или 

по-голяма от 6581,16 м
2
, придружено с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 

стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е 

изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

 

               52. Оферта № 52 от „ПРЕЗЕНТА” ДЗЗД, участник за обособена позиция № 4;  
 

               52.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

                1. Участникът в обединението „БОДРОСТ - 96” ЕООД, който съгласно анекса към 

споразумение за създаване на обединение ще изпълни СМР, не е декларирал в еЕЕДОП-а, 

наличие на техническо оборудване, което включва минимум 2 000 (две хиляди) кв. м. фасадно 

скеле съгласно изискванията на точка 10.7, във връзка с точка 10.8 на точка 10 „Технически 

възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” от документацията за 

обществената поръчка. 

                 2. Участникът в обединението „БОДРОСТ - 96” ЕООД, който съгласно анекса към 

споразумение за създаване на обединение ще изпълни СМР, не е декларирал в еЕЕДОП-а, че ще 

прилага система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или 

еквивалентна, съгласно изискванията на точка 10.9, подточка 2, във връзка с точка 10.10 на 

точка 10 „Технически възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” от 

докуметацията за обществената поръчка. 

                  3. Участникът в обединението „Р-студио” ЕООД, който съгласно анекса към 

споразумение за създаване на обединение ще изпълни проектирането, е декларирал в ЕЕДОП-а, 

в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” 

информация за обстоятелствата по т. 10.1 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията 

на Възложителя за изпълнение на две дейности - проектиране с предмет, идентични или сходни 

с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване 

на офертата и не e представил доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, 
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публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците/, в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. Комисията 

като помощен орган на Възложителя, счита, че декларираният обем на изпълненото 

проектиране, а именно:....„Проектиране и авторски надзор на пакет от многофамилни жилищни 

сгради, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на община Кюстендил“ на Многофамилна 

жилищна сграда блок № 34, находяща се на адрес: гр. Кюстендил, бул. „Цар Освободител“ № 

276, сграда с идентификатор: 41112.503.529.1. – РЗП – 5240,70 кв. м.”... и ....“Проектиране и 

последващо упражняване на авторски надзор на обект от Националната програма за енергийна 

ефективност на територията на гр. Гоце Делчев”, обособена позиция № 10„гр. Гоце Делчев, ул. 

“Драма” № 49, бл. 8, вх. А, вх. Б и вх.В” РЗП на обекта- 3550 кв.м” ..... не отговарят на 

изискванията, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор”, тъй 

като съгласно определението за „обем, сходен с обема на поръчката”, посочено на стр. 13 и стр. 

14 в Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата, разгънатата застроена площ на жилищната сграда по обособена позиция № 4 от 

настоящата обществена поръчка е 6312,28 м
2
, а декларираните услуги проектиране са за обекти 

с по-малка разгъната застроена площ. 

                  4. Участникът в обединението „БОДРОСТ - 96” ЕООД, който съгласно анекса към 

споразумение за създаване на обединение ще изпълни СМР, е декларирал в еЕЕДОП-а си в 

Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” 

информация за обстоятелствата по т. 10.3 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията 

на Възложителя за изпълнение на две дейности с предмет и обем, идентични или сходни с 

предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, считано от датата на подаване 

на офертата, но не е представил доказателства за декларираното изпълнено строителство – 

липсват удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 

10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя 

за участие в процедурата. За декларираната изпълнена дейност – строителство „Строителство 

във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник по обособени позиции: 

Обособена позиция № 4 Многофамилна жилищна сграда – бл.44 вх. А, Б, В, Г, Д, Е и Ж, с 

административен адрес гр.Перник, кв. Изток, ул. ”Юрий Гагарин”, за която е декларирано, че е 

изпълнена от обединение "Геобул" ДЗЗД не са предствени доказателства „БОДРОСТ - 96” 

ЕООД какъв процент и какви дейности е изпълнило при участието в обединението, поради 

което за комисията като помощен орган на Възложителя, е невъзможно да прецени дали тази 

декларирана дейност строителство, отговаря на изискванията на възложителя за сходен обем, 

съгласно определението за „обем, сходен с обема на поръчката”, посочено на стр. 13 и стр. 14 от 

част ІV „Критерии за подбор” от документацицята на Възложителя за участие в процедурата. 

            5. Участникът и участниците в обединението са представили в офертата си декларации 

7А, които не са по образец  на Възложителя, неразделна част от документацията за участие в 

обществената поръчка. 

             6. Участникът „ПРЕЗЕНТА" ДЗЗД се състои се от три дружества, както следва: 

"Бодрост-96" ЕООД, "Презента груп" ЕООД и "Р-Студио" ЕООД. "Бодрост-96" ЕООД не е 

представило на хартиен носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите 

са установени в ТР към АП по партидата на дружеството. Посочените нетни обороти от 

продажби за целите на ЗОП са: 2015 г. - 4 233 000, 2016 г. - 5 479 000, 2017 г. - 9 908 000. 

Посочените нетни обороти от продажби на услуги са: 2015 г. - 1 724 000, 2016 г. - 1 756 000, 2017 

г. - 6 800 000. От анализираните ГФО може да се извади заключение, че реализираните нетни 

приходи от услуги се отнасят за услуги попадащи в обхвата на поръчката, съгласно 

изискванията на Възложителя.  "Презента груп" ЕООД не е представило на хартиен носител 

официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите са установени в ТР към АП по 

партидата на дружеството. Посочените нетни обороти от продажби за целите на ЗОП са: 2015 г. 
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- 0, 2016 г. - 0, 2017 г. - 257 000. Посочените нетни обороти от продажби на услуги са: 2015 г. - 0, 

2016 г. - 0, 2017 г. - 257 000. От анализираните ГФО не може да се извади категорично 

заключение, че реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за услуги попадащи в 

обхвата на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. "Р-студио" ЕООД не е 

представило на хартиен носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите 

са установени в ТР към АП по партидата на дружеството. Посочените нетни обороти от 

продажби за целите на ЗОП са: 2015 г. - 173 000, 2016 г. - 211 000, 2017 г. - 276 000. Посочените 

нетни обороти от продажби на услуги са: 2015 г. - 173 000, 2016 г. - 186 000, 2017 г. - 276 000. От 

анализираните ГФО не може да се извади категорично заключение, че реализираните нетни 

приходи от услуги се отнасят за услуги попадащи в обхвата на поръчката, съгласно 

изискванията на Възложителя. За участнника "ПРЕЗЕНТА" ДЗЗД към документацията за 

поръчката няма приложен ЕЕДОП, нито за дружествата участващи в него. 

 

            52.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

         1. Участникът в обединението „БОДРОСТ - 96” ЕООД, който съгласно анекса към 

споразумение за създаване на обединение ще изпълни СМР, да декларира в еЕЕДОП-а, наличие 

на техническо оборудване, което включва минимум 2 000 (две хиляди) кв. м. фасадно скеле 

съгласно изискванията на точка 10.7, във връзка с точка 10.8 на точка 10. Технически 

възможности и квалификацииот част ІV „Критерии за подбор” от документацията за 

обществената поръчка. 

 

           2. Участникът в обединението „БОДРОСТ - 96” ЕООД, който съгласно анекса към 

споразумение за създаване на обединение ще изпълни СМР, да декларира в еЕЕДОП-а, че ще 

прилага система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или 

еквивалентна, съгласно изискванията на точка 10.9, подточка 2, във връзка с точка 10.10 на 

точка 10 „Технически възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията за обществената поръчка. 

           3. Участникът в обединението „Р-студио” ЕООД, който съгласно анекса към 

споразумение за създаване на обединение ще изпълни проектирането, да декларира в ЕЕДОП-а, 

в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” 

информация за обстоятелствата по т. 10.1 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията 

на Възложителя за изпълнение на една дейност с предмет и обем, идентична или сходна с 

предмета на поръчката, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване 

на офертата, както и да представи доказателства /референции, публични регистри, 

удостоверения и др. по преценка на участниците/, с посочена информация за предмета и обема 

за поне една дейност - проектиране, изпълнено през последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата, с 

разгънатата застроена площ съответстваща и/или по-голяма от 6312,28 м
2
. 

 

            4. Участникът в обединението „БОДРОСТ - 96” ЕООД, който съгласно анекса към 

споразумение за създаване на обединение ще изпълни СМР, да представи доказателства за 

декларираните в еЕЕДОПА две дейности - изпълнено строителство - удостоверения за добро 

изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, 

вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. За 

декларираното в еЕЕДОП-а „Строителство във връзка с реализацията на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. 

Перник по обособени позиции: Обособена позиция № 4 Многофамилна жилищна сграда – бл.44 

вх.А,Б,В,Г,Д,Е и Ж, с административен адрес гр.Перник, кв.Изток,ул. ”Юрий Гагарин” да 
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представи доказателства какво участие в "Геобул" ДЗЗД има „БОДРОСТ - 96” ЕООД, както и 

какви дейности е изпълнил за конкретния обект. 

 

            5. Участникът и участниците в обединението да представят декларации образец 7А на 

Възложителя за всяко от задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 

40, ал. 2 от ППЗОП – съгласно точка 13.1.8 от  Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” 

от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията за участие в обществената поръчка. 

                    6. Участникът „ПРЕЗЕНТА” ДЗЗД да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

 

            53. Оферта № 53 от „ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД, ЕИК 113018177, участник за 

обособена позиция № 2;  

 

            53.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия:  

 

1. Подизпълнителят „Гео груп” ООД е представил ЕЕДОП на магнитен носител, 

подписан с електронен подпис от представляващия дружеството-подизпълнител, който не 

отговаря на изискуемия от Възложителя формат.  

           2. Подизпълнителят „Гео груп” ООД не е представил доказателства - за изпълнение на 

проектирането /референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на 

участниците/, за поне една дейност, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя за участие в процедурата.  

            3. Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за строителство, изпълнено през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, но 

не е представил доказателства - за изпълнение на строителството /удостоверения за добро 

изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, 

вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две 

дейности, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка 

точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата.  

              4. Участникът „ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД е посочил в ЕЕДОП-а си подизпълнител „Гео 

груп” ООД, но не е изпълнил изискванията на Възложителя да представи доказателства за 

поетите от подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1 от част III „Изисквания към 

участниците”, от документацията на Възложителя.  

5. Участникът „ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД не е представил на хартиен носител 

официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към 

Агенция по вписванията същите са установени по партидата на дружеството. Не са 

представени безспорни доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в 

обхвата на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. 

 

            53.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1. Подизпълнителят „Гео груп” ООД да представи еЕЕДОП, подписан с електронен 

подпис от представляващия дружеството в изискуемия формат, съгласно указанията на 

Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част IV „Критерии за 
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подбор“. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във 

връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, чрез използване на 

осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга – информационна система за еЕЕДОП. 

Достъпът за системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ 

Електронни услуги на Европейската комисия, както и на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. 

Необходимо е подизпълнителят да използва образеца към документацията за участие в 

процедурата, публикуван на профила на купувача. 

          2. Подизпълнителят „Гео груп” ООД да представи доказателства /референции, публични 

регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една услуга - проектиране, 

изпълнено през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е 

идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и 

получателите в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка 

точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата. 

            3. Участникът „ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД да представи доказателства /удостоверения за 

добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за 

поне две дейности - строителство, изпълнено през последните пет години, считано от датата на 

подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

             4. Участникът „ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД да представи доказателства за поетите от 

подизпълнителя „Гео груп” ООД задължения, съгласно част III „Изисквания към участниците”, 

точка 7.7.1. от документацията на Възложителя.  

 5. Участникът „ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.. 

 

         54. Оферта № 54 от „ДАНО РЛ” ЕООД, ЕИК 202590904, участник за обособена 

позиция № 10;  
 

         54.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор.  

 

         55. Оферта № 55 от „ЕРОУ” ООД, ЕИК 130375847, участник за обособена позиция № 6; 

 

        55.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор.  

 

         56. Оферта № 56 от „ЕТЕРА ГРУП” ЕООД, ЕИК 202485401, участник за обособена 

позиция № 1; 

 

          56.1 След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия:  

 

         1.Участникът „Етера груп” ЕООД е декларирал в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и 

професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за 

обстоятелствата по т. 10.3 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя 

за изпълнение на две дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, но не е 

декларирал обем на изпълненото строителство и за двата обекта, за които е декларирана 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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информация, съгласно изискванията посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

            2.Участникът е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” в ЕЕДОП-а информация за обстоятелствата по т. 10.1 от Част 

IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за услугите, с предмет, идентичен 

или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата, с посочване на стойностите и датите, но не е декларирал обем на 

изпълненото проектиране, съгласно изискванията посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 

от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

           3.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на 

Проектант по част Технически контрол по част „Конструкции” съгласно изискванията на 

т.10.6.1 във връзка с т.10.5.1 от Част IV „Критерии за подбор”  от документацията на 

Възложителя; 

           4.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на ППП 

за целия проектантски екип, съгласно т.10.6.1 във връзка с т.10.5.1 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя: 

           5.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на 

образование и професионална квалификация на целия инженерно-технически персонал, както и  

не е декларирал информация за един въведен в експлоатация строителен обект за ръководителя 

на екипа и за предложения специалист по здравословни и безопасни условия на труд-един 

въведен в експлоатация строителен обект, както и информация за завършен курс на обучение за 

безопасност и здраве при работа съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 

Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в 

предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и 

профилактиките на професионалните рискове и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за 

условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и 

служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., 

ДВ, бр.102/2009 г.) и/или по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строит. и монтажни работи (обн., 

ДВ, бр. 37/.2004 г.) или еквивалентен курс на обучение – за специалиста по ЗБУТ, съгласно 

изискванията на т.10.6.2 във връзка с т.10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор”  от 

документацията на Възложителя; 

           6.Участникът е представил два броя удостоверения за добро изпълнение, в които липсва 

информация за обема на извършеното проектиране, в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

           7.Участникът е представил два броя удостоверения за добро изпълнение, в които липсва 

информация за обема на извършените дейности - строителство, в съответствие с изискванията 

на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

           8.Участникът „Етера груп” ЕООД  не е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията същите са установени по партидата на дружеството. От анализираните ГФО не 

може да се направи категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги се отнасят 

за услуги попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за 

реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно 

изискванията на Възложителя.   

 

          56.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от ППЗОП, 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  
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           1.Участникът „Етера груп” ЕООД да декларира в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и 

професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за 

обстоятелствата по т. 10.3 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя 

за изпълнение на две дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, 

съгласно изискванията посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

           2.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от 

Част ІV – „Критерии за подбор” в ЕЕДОП-а информация за обстоятелствата по т. 10.1 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за услугите, с предмет и обем,  

идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, 

съгласно изискванията посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

           3.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от 

Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за наличие на Проектант по част 

Технически контрол по част „Конструкции” съгласно изискванията на т.10.6.1 във връзка с 

т.10.5.1 от Част IV „Критерии за подбор”  от документацията на Възложителя; 

           4.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от 

Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за наличие на ППП за целия 

проектантски екип, съгласно т.10.6.1 във връзка с т.10.5.1 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя: 

           5.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” от 

Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на образование и 

професионална квалификация на целия инженерно-технически персонал, информация за един 

въведен в експлоатация строителен обект за ръководителя на екипа и за специалиста по ЗБУТ и 

за  специалиста по здравословни и безопасни условия на труд-един въведен в експлоатация 

строителен обект, информация за завършен курс на обучение за безопасност и здраве при работа 

съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 за функциите и 

задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за 

организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиките на 

професионалните рискове и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за 

провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.102/2009 

г.) и/или по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строит. и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37/.2004 

г.) или еквивалентен курс на обучение – за специалиста по ЗБУТ, съгласно изискванията на 

съгласно изискванията на т.10.6.2 във връзка с т.10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор”  от 

документацията на Възложителя; 

            6.Участникът да представи доказателства /референции, публични регистри, 

удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една услуга, с посочена информация 

за обема на извършеното проектиране, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени 

в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя за участие в процедурата.  

            7.Участникът да представи удостоверения за добро изпълнение, с посочена информация 

за обема за поне две дейности - строителство, изпълнено през последните пет години, считано 

от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на 

поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка 

точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата.  

             8.Участникът „Етера груп” ЕООД да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на § 2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

               57. Оферта № 57 от „Консорциум Техноком” ДЗЗД, БУЛСТАТ 176059792, участник 
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за обособена позиция № 3; 

 

               57.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия:  

 

          1.Участникът в обединението „МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД, който съгласно 

анекса към договора за ЗЗД ще изпълни СМР, не е декларирал в еЕЕДОП-а, наличие на 

професионален опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в експлоатация 

строителен обект за ръководител на екипа, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с 

точка 10.6.2 на точка 10 „Технически възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията за обществената поръчка. 

          2.Подизпълнителят „Архитектурно студио Чангулев” ЕООД който, съгласно Декларация 

за съгласие, като подизпълнител на „Консорциум Техноком” ДЗЗД има задължение да изпълни 

проектирането, не е декларирал в част ІV „Критерии за подбор”, раздел В от ЕЕДОП-а, 

наличието на водещ проектант, изискуем от Възложителя, съгласно изискванията в точка 10.5.1, 

във връзка с точка 10.6.1 на точка 10 „Технически възможности и квалификации” от Част ІV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя.  

 

              57.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

           1.Участникът в обединението „МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО” ЕООД, който съгласно 

анекса към  договора за ЗЗД ще изпълни СМР, да декларира в еЕЕДОП-а, наличие на 

професионален опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в експлоатация 

строителен обект за ръководител на екипа, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с 

точка 10.6.2 на точка 10 „Технически възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията за обществената поръчка. 

           2.Подизпълнителят „Архитектурно студио Чангулев” ЕООД който, съгласно Декларация 

за съгласие, като подизпълнител на „Консорциум Техноком” ДЗЗД има задължение да изпълни 

проектирането, да декларира в част ІV „Критерии за подбор”, раздел В от ЕЕДОП-а, наличието 

на водещ проектант, изискуем от Възложителя, съгласно изискванията в точка 10.5.1, във връзка 

с точка 10.6.1 на точка 10 „Технически възможности и квалификации” от Част ІV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя. 

 

           58. Оферта № 58 от „Елвис ДМ” ЕООД, ЕИК 204106476, участник за обособена 

позиция № 10; 

 

           58.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

             1.Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при осъществяването 

на инвеститорски контрол, но не е представил доказателства за извършването на поне една 

услуга, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.13 и във връзка с точка 10.14 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

  2.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на опит в 
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осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от екип на строителен 

надзор на минимум 1 сходен обект и наличие на пълна проектантска правоспособност за 

ръководителя екип, съгласно изискванията на точка 10.15, във връзка с точка 10.16 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

  

             58.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

             1. Участникът да представи доказателства за поне една услуга по осъществяване на 

инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор, изпълнена през 

последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите /референции, 

публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.13 във връзка с точка 10.14 от Раздел 10 „Технически 

възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от документацията за участие. 

             2.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на опит в 

осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от екип на строителен 

надзор на минимум 1 сходен обект и наличие на пълна проектантска правоспособност за 

ръководителя екип, съгласно изискванията на точка 10.15, във връзка с точка 10.16 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

 

             59. Оферта № 59 от ДЗЗД „СС - Строй 2019”, участник за обособена позиция № 4; 

 

59.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия:  

  

1. Участникът ДЗЗД „СС - Строй 2019" се състои се от две дружества, както следва: 

"Сити строй 63" ЕООД и "Стройконсулт - ГН 99" ЕООД. "Сити строй 63" ЕООД не е 

представило на хартиен носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. тъй като 

е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията на 02.04.2018 год. и същите не са 

налични по партидата на дружеството. "Стройконсулт - ГН 99" ЕООД не е представило на 

хартиен носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите са установени в 

ТР към АП по партидата на дружеството. Посочените нетни обороти от продажби за целите на 

ЗОП са: 2015 г. - 669 000, 2016 г. - няма данни в ТР /946 000, съгласно ЕЕДОП/, 2017 г. - няма 

данни в ТР /504 000, съгласно ЕЕДОП/. Посочените нетни обороти от продажби на услуги са: 

2015 г. - 669 000, 2016 г. - няма данни в ТР /375 000, съгласно ЕЕДОП/, 2017 г. - няма данни /10 

000, съгласно ЕЕДОП/. От анализираните ГФО и представената информация в ЕЕДОП не може 

да се направи категорично заключение, че реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за 

услуги, попадащи в обхвата на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. Няма 

представени доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. 

 

59.2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1. Участникът ДЗЗД „СС - СТРОЙ 2019” да представи доказателства относно реализиран 

минимален общ оборот, както и минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

изчислен съгласно изискванията на § 2, т. 66 и т.67 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

           60. Оферта № 60 от „ГРАФЕНА ГРУП” ЕООД, ЕИК 203785177, участник за 

обособена позиция № 3; 
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           60.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

            1.Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.3 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на една 

дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, изпълнена през последните 

пет години, считано от датата на подаване на офертата, без деклариран обем, съгласно 

изискванията посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

            2.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” в ЕЕДОП-а информация за разполагаемото 

техническо оборудване, включващо минимум 2000 (две хиляди) кв. м. фасадно скеле, съгласно 

изискванията посочени в точка 10.7, във връзка точка 10.8 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

            3.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за един въведен в 

експлоатация строителен обект за предложения специалист по здравословни и безопасни 

условия на труд, съгласно изискванията на съгласно изискванията на т. 10.6.2 във връзка с т. 

10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя; 

             4. Подизпълнителят е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически 

и професионални способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, изпълнено през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, но 

не е представил доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, публични 

регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една дейност, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

             5.Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за строителство, изпълнено през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите на които е приключило 

изпълнението, мястото и вида, без посочен обем, но не е представил доказателства - за 

изпълнение на строителството /удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 

стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е 

изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, което не съответства на изискванията на 

Възложителя за изпълнение на поне две дейности съгласно точка 10.3, във връзка точка 10.4 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

             6.Участникът "ГРАФЕНА ГРУП" ЕООД не е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията същите са установени по партидата на дружеството. От анализираните ГФО не 

може да се извади категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за 

услуги попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за 

реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно 

изискванията на Възложителя. 

 

               60.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

               1.Участникът да декларира в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.3 от 
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Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на две 

дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, съгласно изискванията 

посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

               2.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални способности” 

от Част ІV – „Критерии за подбор” в ЕЕДОП-а информация за разполагаемото техническо 

оборудване, включващо минимум 2000 (две хиляди) кв. м. фасадно скеле, съгласно 

изискванията посочени в точка 10.7, във връзка точка 10.8 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

                3.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за един въведен в 

експлоатация строителен обект за предложения специалист по здравословни и безопасни 

условия на труд, съгласно изискванията на съгласно изискванията на т. 10.6.2 във връзка с т. 

10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя; 

               4.Подизпълнителят да представи доказателства /референции, публични регистри, 

удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една услуга - проектиране, изпълнено 

през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

              5.Участникът да представи доказателства /удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, 

както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две дейности - 

строителство, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на 

офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

                6.Участникът „ГРАФЕНА ГРУП” ЕООД да представи доказателства относно 

реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на §2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

 

              61. Оферта № 61 от „ДЗЗД „КАРА СТРОЙ, участник за обособена позиция № 1; 

 

               61. 1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия:  

 

             1.Участникът в обединението „КАЯ ТРЕЙД” ЕООД който съгласно споразумение за 

създаване на обединение ще изпълни проектирането, не е декларирал в част ІV „Критерии за 

подбор”, раздел В „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП-а,  информация за 

проектиране, изпълнено през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на 

стойностите, датите и получателите и не е представил доказателства - за изпълнение на 

проектирането /референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на 

участниците/, за поне една дейност, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя за участие в процедурата.  

              2.Участникът в обединението „КАЯ ТРЕЙД” ЕООД, който съгласно споразумението за 

създаване на обединение ще изпълни проектирането, не е декларирал в част ІV „Критерии за 

подбор”, раздел В от ЕЕДОП-а, наличието на водещ проектант, изискуем от Възложителя, 

съгласно изискванията в точка 10.6.1, във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя.  
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             3.Участникът в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, който съгласно споразумение за 

създаване на обединение ще изпълни СМР, не е декларирал в еЕЕДОП-а, наличие на минимум 

пет години изискуем професионален опит като технически ръководител, за техническия 

ръководител, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на точка 10 

„Технически възможности и квалификация” от част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

             4.Участникът в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, който съгласно споразумение за 

създаване на обединение ще изпълни СМР, не е декларирал в еЕЕДОП-а, наличие на 

професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд най-малко на 

един въведен в експлоатация строителен обект за специалиста по здравословни и безопасни 

условия на труд, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на точка 10 

„Технически възможности и квалификация” от част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

              5.Участникът в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, който съгласно споразумение за 

създаване на обединение ще изпълни СМР, не е декларирал в еЕЕДОП-а, наличие на минимум 

три години изискуем опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност, за 

специалиста по електротехника, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 

10.6.2 на точка 10 „Технически възможности и квалификация” от част ІV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя. 

              6.Участникът в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, който съгласно споразумение за 

създаване на обединение ще изпълни СМР, е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел „В” – 

„Технически и професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за 

обстоятелствата по т. 10.3 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя 

за изпълнение на една дейност, вместо изискуемите две дейности, с предмет и обем, идентични 

или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, считано от датата 

на подаване на офертата. За декларираната една дейност: „Обновяване за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район 

„Слатина“ по „'Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 

жилищни сгради” по обособена позиция № 3 – Инженеринг (проектиране и строителство) за 

„Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. Слатина“, бл. 54“,  изпълнена от обединение 

ДЗЗД "СИ ЕМ СТРОЙ",  с участник в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, комисията 

служебно разполага с информация за изпълнение на дейност – СМР с процент, стойност, дата, 

място, вид и обем от участника „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД. Комисията единодушно приема, че тази 

декларирана дейност строителство, отговаря на изискванията, посочени в точка 10.3, във връзка 

точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата. Участникът в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, който съгласно 

споразумението за създаване на обединение ще изпълни СМР, не е  декларирал в еЕЕДОП-а си 

втора дейност с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката, изпълнена през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, и не е представил 

доказателство за втора дейност изпълнено строителство – удостоверение за добро изпълнение, 

които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и 

обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

            7.Участникът „КАРА СТРОЙ” ДЗЗД се състои се от две дружества, както следва: "Вера 

строй 2004" ЕООД и "Кая трейд" ЕООД. "Вера строй 2004" ЕООД не е представило  на хартиен 

носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите са установени в ТР към 

АП по партидата на дружеството. Посочените нетни обороти от продажби за целите на ЗОП са: 

2015 г. - 10 759 000, 2016 г. - 1 800 000, 2017 г. - 5 724 000. Посочените нетни обороти от 

продажби на услуги са: 2015 г. - 10 759 000 /съгласно ЕЕДОП - 2 216 142,18/, 2016 г. - 1 688 000 

/съгласно ЕЕДОП - 563 821,76/, 2017 г. - 5 630 000 /съгласно ЕЕДОП - 5 494 900,77/. В ЕЕДОП 

има посочени изпълнени обекти сходни с предмета на поръчката. Не са представени безспорни 

доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

съгласно изискванията на Възложителя. "Кая трейд" ЕООД е вписана в ТР към АП на 28.09.2018 
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г. За 2015 г., 2016г., 2017 г. дружеството няма посочени ГФО и реализирани обороти. 

        

              61. 2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

              1.Участникът в обединението „КАЯ ТРЕЙД” ЕООД, който съгласно споразумение за 

създаване на обединение ще изпълни проектирането, да декларира в част ІV „Критерии за 

подбор”, раздел В „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП-а,  информация за 

проектиране, изпълнено през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на 

стойностите, датите и получателите и  да представи доказателства /референции, публични 

регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една услуга - проектиране, 

изпълнено през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е 

идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и 

получателите в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка 

точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата. 

              2.Участникът в обединението „КАЯ ТРЕЙД” ЕООД, който съгласно споразумение за 

създаване на обединение ще изпълни проектирането, да декларира в част ІV „Критерии за 

подбор”, раздел В от ЕЕДОП-а, наличието на водещ проектант, изискуем от Възложителя, 

съгласно изискванията в точка 10.6.1, във връзка с точка 10.5.1 от Част ІV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя.  

              3.Участникът в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, който съгласно споразумение за 

създаване на обединение ще изпълни СМР, да декларира в еЕЕДОП-а, наличие на минимум пет 

години изискуем професионален опит като технически ръководител, за техническия 

ръководител, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на точка 10 

„Технически възможности и квалификация” от част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

              4.Участникът в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, който съгласно споразумение за 

създаване на обединение ще изпълни СМР, да декларира в еЕЕДОП-а, наличие на 

професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд най-малко на 

един въведен в експлоатация строителен обект за специалиста по здравословни и безопасни 

условия на труд, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 10.6.2 на точка 10 

„Технически възможности и квалификация” от част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя. 

              5.Участникът в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, който съгласно споразумение за 

създаване на обединение ще изпълни СМР, да декларира в еЕЕДОП-а, наличие на минимум три 

години изискуем опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност, за 

специалиста по електротехника, съгласно изискванията на точка 10.5.2, във връзка с точка 

10.6.2 на точка 10 „Технически възможности и квалификация” от част ІV „Критерии за подбор” 

от документацията на Възложителя. 

              6.Участникът в обединението „ВЕРА СТРОЙ” ЕООД, който съгласно споразумение за 

създаване на обединение ще изпълни СМР, да декларира в еЕЕДОП-а си в Раздел „В” – 

„Технически и професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за 

обстоятелствата по т. 10.3 от Част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя 

за изпълнение на още една дейност, освен декларираната ...„Обновяване за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район 

„Слатина“ по ''Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 

сгради" по обособена позиция № 3 – Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. Слатина“, бл. 54“ .......с предмет и обем, идентична или 

сходна с предмета на поръчката, изпълнена през последните пет години, считано от датата на 

подаване на офертата, и да представи доказателство за декларираното изпълнено строителство – 
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удостоверение за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка 

точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата.  

               7.Участникът „КАРА СТРОЙ” ДЗЗД  да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на § 2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

               62. Оферта № 62 от „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 202745799, 

участник за обособена позиция № 3; 

 

               62.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

1.Участникът „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД е представил еЕЕДОП на 

магнитен носител, подписан с електронен подпис от представляващия участника, който не 

отговаря на изискуемия от Възложителя формат.  

 

              62.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

             1. Участникът „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД да представи еЕЕДОП, подписан 

с електронен подпис от представляващия дружеството участник в изискуемия формат, съгласно 

указанията на Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част 

IV „Критерии за подбор“. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, 

чрез използване на осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга – информационна 

система за еЕЕДОП. Достъпът за системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП 

и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и на адрес 

https://ec.europa.eu/tools/espd. Необходимо е участникът да използва образеца към 

документацията за участие в процедурата, публикуван на профила на купувача. 

 

             63. Оферта № 63 от „ТУСКО” ЕООД, ЕИК 109608346, участник за обособена 

позиция № 6; 

 

             63.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

1.Участникът „ТУСКО” ЕООД е представил еЕЕДОП на магнитен носител, подписан с 

електронен подпис от представляващия участника, който не отговаря на изискуемия от 

Възложителя формат.  

            2.Участникът не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

            63.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

             1. Участникът „ТУСКО” ЕООД да представи еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от 

представляващия дружеството участник в изискуемия формат, съгласно указанията на 

Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част IV „Критерии за 

подбор“. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във 

връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, чрез използване на 

осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга – информационна система за еЕЕДОП. 

Достъпът за системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ 

Електронни услуги на Европейската комисия, както и на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. 

Необходимо е участникът да използва образеца към документацията за участие в процедурата, 

публикуван на профила на купувача. 

             2.Участникът да представи доказателства за поне една услуга по осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

           64. Оферта № 64 от „ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 131553690, участник за обособена 

позиция № 6; 

 

           64.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

           1. Участникът е представил в офертата си декларации образец 7А, които не са по образец  

на Възложителя, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

 

           64.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

           1.Участникът да представи декларации образец 7А на Възложителя за задължените лица 

по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП – съгласно точка 13.1.8 от  

Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

 

           65. Оферта № 65 от „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД, ЕИК 812233671, участник за 

обособена позиция № 2; 

       

           65.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

            1.В Раздел В „Технически и професионални способности”, Част IV „Критерии за подбор“ 

на еЕЕДОП участникът „Техно-Енерджи” ООД е посочил, че за изпълнение на договора ще 

използва наето от „Спринт 75”, фасадно скеле – 2 000 м2. В случая наемодателят на 

съоръжението се явява субект – трето лице, чиито капацитет се използва, за което съгласно чл. 

67, ал. 2 от ЗОП е необходимо да се представи отделен  еЕЕДОП от третото лице, декларации 

Образец № 7 /ако е ЮЛ, за да се знае кои лица трябва да подпишат еЕЕДОП/ и декларация 

образец 7А за лицето, от което е наето съоръжението. Участникът  не е представил документи за 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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поетите от третото лице задължения в съответствие с изискванията на Възложителя в подточка 

11.3 от точка 11 „Използване на капацитета на трети лица” от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя, тъй като  

            2.Участникът е представил в офертата си декларации образец 7А, които не са по образец  

на Възложителя, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

           3.Участникът „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД  не е представил на хартиен носител 

официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към 

Агенция по вписванията същите са установени по партидата на дружеството. Не са представени 

безспорни доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. 

 

           65.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

            1.Участникът „Техно-Енерджи” ООД да представи за субекта – трето лице, чиито 

капацитет се използва „Спринт 75”, съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗОП отделен еЕЕДОП, декларации 

Образец № 7 /ако е ЮЛ, за да се знае кои лица трябва да подпишат ЕЕДОП/, декларация 

образец 7А за лицето, от което е наето съоръжението /фасадно скеле/ и в съответсвие с 

изискванията на Възложителя в точка 11 и точка 11.3. от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя да представи документи за поетите от третото лице 

задължения. 

            2.Участникът да представи декларации образец 7А на Възложителя за всяко от 

задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП – 

съгласно точка 13.1.8 от  Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии 

за подбор” от документацията за участие в обществената поръчка. 

            3.Участникът „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД  да представи доказателства относно 

реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на § 2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

           66. Оферта № 66 от „БМ” ДЗЗД, участник за обособена позиция № 1; 

 

           66. 1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия:  

 

            1.Участникът в обединението „МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД, който съгласно Анекс № 

2 към Споразумение за създаване на Обединение ДЗЗД „БМ” от  22.01.2019г. ще изпълни 

проектиране, не е декларирал в част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и 

професионални способности” от ЕЕДОП-а, наличието на опит за изпълнение на поръчката, за 

една изпълнена дейност – проектиране с предмет и обем, идентична или сходна с тази на 

поръчката, през последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата, изискуем от 

Възложителя, съгласно изискванията в точка 10.1, във връзка с точка 10.2 от Част ІV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя, както и не е представил доказателства - за 

изпълнено проектирането (референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на 

участиците), които съдържат информация за стойностите, датите и получателите, за поне една 

изпълнена услуга, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във 

връзка с точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за 

участие в процедурата.  

             2.Участникът в обединението „МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД, който съгласно Анекс 

№ 2 към Споразумение за създаване на Обединение ДЗЗД „БМ” от  22.01.2019г. ще изпълни 

СМР по всички части /с изключение на подмяна на дограма/, не е декларирал в част ІV 

„Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП-а, 

информация за обстоятелствата по точка 10.3, във връзка с точка 10.4 от Част ІV „Критерии за 
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подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на две дейности строителство с 

предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет 

години, считано от датата на подаване на офертата, както и не и представил доказателства за 

изпълнено строителство – липсват удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 

стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е 

изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, в съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка с точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

               3.Участникът „БМ” ДЗЗД се състои се от две дружества, както следва: "Мууд 

констракшън" ООД и "Булпласт БГ" ЕООД. "Мууд констракшън" ООД е представило  на 

хартиен носител официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите са установени в 

ТР към АП по партидата на дружеството. Посочените нетни обороти от продажби за целите на 

ЗОП са: 2015 г. - 27 000, 2016 г. - 853 000, 2017 г. - 1 773 000. Посочените нетни обороти от 

продажби на услуги са: 2015 г. - 0, 2016 г. - 853 000, 2017 г. - 1 773 000. В ЕЕДОП няма посочени 

изпълнени обекти сходни с предмета на поръчката. Не са представени безспорни доказателства 

за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно 

изискванията на Възложителя. "Булпласт БГ" ЕООД е представило на хартиен носител 

официални документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Същите са установени в ТР към АП по 

партидата на дружеството. Посочените нетни обороти от продажби за целите на ЗОП са: 2015 г. 

- 902 000, 2016 г. - 2 513 000, 2017 г. - 2 322 000. Посочените нетни обороти от продажби на 

услуги са: 2015 г. - 788 000, 2016 г. - 2 343 000, 2017 г. - 2 211 000. В ЕЕДОП има посочени 

изпълнени обекти сходни с предмета на поръчката. Не са представени безспорни доказателства 

за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно 

изискванията на Възложителя.   

               66. 2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

              1.Участникът в обединението „МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД, който съгласно Анекс 

№ 2 към Споразумение за създаване на Обединение ДЗЗД „БМ” от  22.01.2019г. ще изпълни 

проектиране, да декларира в част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и 

професионални способности” от ЕЕДОП-а, наличието на опит за изпълнение на поръчката, за 

една изпълнена дейност – проектиране с предмет и обем, идентична или сходна с тази на 

поръчката, през последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата, изискуем от 

Възложителя, съгласно изискванията в точка 10.1, във връзка с точка 10.2 от Част ІV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя, както и да представи доказателства - за 

изпълнено проектиране (референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на 

участиците), които съдържат информация за стойностите, датите и получателите, за поне една 

изпълнена услуга, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във 

връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за 

участие в процедурата.  

              2.Участникът в обединението „МУУД КОНСТРЪКШЪН” ООД, който съгласно Анекс 

№ 2 към Споразумение за създаване на Обединение ДЗЗД „БМ” от 22.01.2019г. ще изпълни 

СМР по всички части /с изключение на подмяна на дограма/, да декларира в част ІV „Критерии 

за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП-а, информация за 

обстоятелствата по точка 10.3, във връзка с точка 10.4 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за изпълнение на две дейности строителство с предмет и обем, 

идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, 

считано от датата на подаване на офертата, както и да представи доказателства за изпълнено 

строителство – липсват удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, 

на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания, в съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в точка 10.3, във връзка с точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата. 
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                3.Участникът „БМ” ДЗЗД да представи доказателства относно реализиран минимален 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията на §2, т. 66 

от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

               67. Оферта № 67 от „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, ЕИК 203215490, участник за обособена 

позиция № 1; 

 

    67.1. След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията за 

лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните непълноти и 

несъответствия: 

 

 1. Участникът „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД  не е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията същите са установени по партидата на дружеството. От анализираните ГФО не 

може да се извади категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за 

услуги попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за 

реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно 

изискванията на Възложителя. 

 

67.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

1. Участникът „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на § 2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

            68. Оферта № 68 от ДЗЗД „Сейф енерджи - Слатина”, участник за обособена позиция 

№ 4; 

 

           68. 1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

           1.Участникът ДЗЗД „Сейф енерджи - Слатина” не е представил Декларация за всички 

задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7 от документацията на 

Възложителя 

           2.Участникът ДЗЗД „Сейф енерджи - Слатина” не е представил Декларация по чл. 3, т. 8 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - Образец № 7А от документацията на Възложителя. 

           3.Участникът в обединението „МОНОЛИТСТРОЙ” ООД не е представил Декларация по 

чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - Образец № 7А от документацията на Възложителя. 

           4.Участникът в обединението „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД, който съгласно 

споразумение за създаване на ДЗЗД ще изпълни проектирането, не е декларирал в еЕЕДОПА, 

наличие на проектант, който ще осъществява „Технически контрол по част „Конструкции” 

съгласно изискванията на точка 10.5.1, във връзка с точка 10.6.1 на точка 10 „Технически 

възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” от документацията за 

обществената поръчка. 

           5.Участниците в обединението „МОНОЛИТСТРОЙ” ООД и „ГЕОКОМ-2000” ООД са 

представили еЕЕДОП-и на електронен носител, които не са подписани с електронни подписи от 
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задължените лица, съгласно указанията за подготовка на еЕЕДОП, посочени в точка 14 

„Подаване на оферта” от  част ІV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за 

обществената поръчка. 

           6.Участникът в обединението „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД, който съгласно 

Споразумение за създаване на ДЗЗД „Сейф енерджи - „Слатина” от 21.01.2019г., ще изпълни 

проектиране, не е декларирал в част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и 

професионални способности” от ЕЕДОП-а, наличието на опит за изпълнение на поръчката, за 

една изпълнена дейност – проектиране с предмет и обем, идентична или сходна с тази на 

поръчката, през последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата, изискуем от 

Възложителя, съгласно изискванията в точка 10.1, във връзка с точка 10.2 от Част ІV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя, както и не е представил доказателства - за 

изпълнено проектиране (референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на 

участиците), които съдържат информация за стойностите, датите и получателите, за поне една 

изпълнена услуга, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във 

връзка с точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за 

участие в процедурата.  

            7.Участникът в обединението „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД, който съгласно 

Споразумение за създаване на ДЗЗД „Сейф енерджи - „Слатина” от 21.01.2019г., ще изпълни 90 

% от СМР на обекта /с изключение на монтаж на дограми/, не е декларирал в част ІV „Критерии 

за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП-а, информация за 

обстоятелствата по точка 10.3, във връзка с точка 10.4 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за изпълнение на две дейности строителство с предмет и обем, 

идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, 

считано от датата на подаване на офертата, както и не и представил доказателства за изпълнено 

строителство – липсват удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, 

на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания, в съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в точка 10.3, във връзка с точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

        68. 2. Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8, във вр. с ал. 9 от ППЗОП, 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи: 

 

          1.Участникът ДЗЗД „Сейф енерджи - Слатина” да представи Декларация за всички 

задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - Образец № 7 от документацията на 

Възложителя 

          2.Участникът ДЗЗД „Сейф енерджи - Слатина” да представи Декларация по чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - Образец № 7А от документацията на Възложителя. 

          3.Участникът в обединението „МОНОЛИТСТРОЙ” ООД да представи Декларация по чл. 

3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици - Образец № 7А от документацията на Възложителя. 

          4.Участникът в обединението „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД, който съгласно 

споразумение за създаване на ДЗЗД ще изпълни проектирането, да декларира в еЕЕДОПА, 

наличие на проектант, който ще осъществява „Технически контрол по част „Конструкции” 

съгласно изискванията на точка 10.5.1, във връзка с точка 10.6.1 на точка 10. „Технически 

възможности и квалификации” от част ІV „Критерии за подбор” от документацията за 

обществената поръчка. 

         5.Участниците в обединението  „МОНОЛИТСТРОЙ” ООД и „ГЕОКОМ-2000” ООД да 

представят еЕЕДОП-и, подписани с електронни подписи от представляващия съответния 

участник в обединението в изискуемия формат, съгласно указанията на Възложителя, посочени 

в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част IV „Критерии за подбор“. Съгласно 

разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. 
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„а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, чрез използване на осигурената от 

Европейската Комисия безплатна услуга – информационна система за еЕЕДОП. Достъпът за 

системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на 

Европейската комисия, както и на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd. Необходимо е 

участниците в обединението да използват образеца към документацията за участие в 

процедурата, публикуван на профила на купувача. 

         6.Участникът в обединението „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД, който съгласно 

Споразумение за създаване на ДЗЗД „Сейф енерджи - „Слатина” от 21.01.2019г., ще изпълни 

проектирането, да декларира в част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и 

професионални способности” от ЕЕДОП-а, наличието на опит за изпълнение на поръчката, за 

една изпълнена дейност – проектиране с предмет и обем, идентична или сходна с тази на 

поръчката, през последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата, изискуем от 

Възложителя, съгласно изискванията в точка 10.1, във връзка с точка 10.2 от Част ІV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя, както и да представи доказателства - за 

изпълнено проектиране (референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на 

участиците), които съдържат информация за стойностите, датите и получателите, за поне една 

изпълнена услуга, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във 

връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за 

участие в процедурата.  

          7.Участникът в обединението „ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД, който съгласно 

Споразумение за създаване на ДЗЗД „Сейф енерджи - „Слатина” от 21.01.2019г., ще изпълни 90 

% от СМР на обекта /с изключение на монтаж на дограми/, да декларира в част ІV „Критерии за 

подбор”, раздел В „Технически и професионални способности” от ЕЕДОП-а, информация за 

обстоятелствата по точка 10.3, във връзка с точка 10.4 от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за изпълнение на две дейности строителство с предмет и обем, 

идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, 

считано от датата на подаване на офертата, както и да представи доказателства за изпълнено 

строителство – липсват удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, 

на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания, в съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в точка 10.3, във връзка с точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

 

           69. Оферта № 69 от „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 200388512, участник за обособена 

позиция № 2; 

 

           69.1 След разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че 

са представени всички необходими документи. Участникът отговаря на изискванията за лично 

състояние и съответства на критериите за подбор.  

 

          70. Оферта № 70 от „БЛАБОРИС” ЕООД, ЕИК 131232510, участник за обособена 

позиция № 1; 

 

          70.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

             1.Участникът „БЛАБОРИС” ЕООД  е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, 

раздел В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП информация за проектиране, 

изпълнено през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е 

идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и 

получателите, но не е представил доказателства - за изпълнение на проектирането /референции, 

публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една дейност, в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

           2.Участникът е декларирал в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за обстоятелствата по т. 10.3 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за изпълнение на две 

дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през 

последните пет години, считано от датата на подаване на офертата. Комисията като помощен 

орган на Възложителя, счита, че декларираният обем на едното изпълнено строителство не 

отговаря на изискванията, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за 

подбор” от документацията на Възложителя, а за второто декларирано изпълнено строителство 

липсват удостоверение за добро изпълнение , което съдържа стойността, датата на която е 

приключило изпълнението, мятото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания, във връзка изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във 

връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията за участие в процедурата, 

с разгънатата застроена площ съответстваща и/или по-голяма от 4327,85 м2. 

          3.Участникът е представил в офертата си декларации 7А, които не са по образеца  на 

Възложителя, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. 

           4.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на ППП 

за целия проектантски екип, съгласно точка 10.6.1, във връзка с точка 10.5.1 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя. 

           5.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на поне 

три години опит в упражняване на професионалната квалификация/ специалност, образование и 

придобита професионална квалификация – за специалиста по електротехника, специалиста по 

водоснабдяване и канализация и специалиста по отопление и вентилация, съгласно 

изискванията на съгласно изискванията на точка 10.6.2, във връзка с точка 10.5.2 от Част IV 

„Критерии за подбор”  от документацията на Възложителя; 

               6.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на 

образование и професионална квалификация за ръководителя на екип, съгласно изискванията 

на точка 10.6.2, във връзка с точка 10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на 

Възложителя; 

               7.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация дали техническия 

ръководител е технически правоспособно лице съгл. чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ, съгласно 

изискванията на точка 10.6.2, във връзка с точка 10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя; 

               8.Участникът не е декларирал в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на 

образование и професионална квалификация и правоспособност за контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти 

със съществените изисквания за безопасност или еквивалент за специалиста за контрол по 

качеството/отговорник по качеството, съгласно изискванията на точка 10.6.2, във връзка с точка 

10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор”  от документацията на Възложителя; 

                9.Участникът „БЛАБОРИС” ЕООД не е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията същите са установени по партидата на дружеството. От анализираните ГФО не 

може да се извади категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за 

услуги попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за 

реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно 

изискванията на Възложителя. 

 

                70.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  
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                 1.Участникът да представи доказателства /референции, публични регистри, 

удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една услуга - проектиране, изпълнено 

през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

                 2.Участникът да декларира в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и 

професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за 

обстоятелствата по т. 10.3 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя 

за изпълнение на две дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, 

както и да представи удостоверения за добро изпълнение, с посочена информация за обема за 

поне две дейности - строителство, изпълнени през последните пет години, считано от датата на 

подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета и обема на поръчката в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията за участие в процедурата, с разгънатата 

застроена площ съответстваща и/или по-голяма от 4327,85 м2. 

                 3.Участникът да представи декларации по образец 7А на Възложителя за задълженото 

лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 2 от ППЗОП – съгласно точка 

13.1.8 от  Раздел „Съдържание на офертите и изисквания” от Част ІV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

                 4.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП информация за наличие на ППП за 

целия проектантски екип, съгласно точка 10.6.1, във връзка с точка 10.5.1 от Част IV „Критерии 

за подбор” от документацията на Възложителя. 

                 5.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на поне 

три години опит в упражняване на професионалната квалификация/ специалност, образование и 

придобита професионална квалификация – за специалиста по електротехника, специалиста по 

водоснабдяване и канализация и специалиста по отопление и вентилация, съгласно 

изискванията на точка 10.6.2, във връзка с точка 10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор”  от 

документацията на Възложителя; 

                  6.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на 

образование и професионална квалификация  за  ръководителя на екип, съгласно изискванията 

на точка 10.6.2, във връзка с точка 10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор”  от документацията на 

Възложителя; 

                  7.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация дали техническия 

ръководител е технически правоспособно лице съгл. чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ, съгласно 

изискванията на точка 10.6.2, във връзка с точка 10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор”  от 

документацията на Възложителя; 

                  8.Участникът да декларира в Раздел „В” – „Технически и професионални 

способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” от ЕЕДОП-а информация за наличие на 

образование и професионална квалификация и правоспособност за контрол върху качеството на 

изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти 

със съществените изисквания за безопасност или еквивалент за специалиста за контрол по 

качеството/отговорник по качеството, съгласно изискванията на точка 10.6.2, във връзка с точка 

10.5.2 от Част IV „Критерии за подбор”  от документацията на Възложителя; 

                   9.Участникът „БЛАБОРИС” ЕООД  да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на § 2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

              71. Оферта № 71 от „ХИДРОСТРОЙ” АД, ЕИК 103029862, участник за обособена 
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позиция № 2; 

 

              71.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

 1.Участникът „Хидрострой” АД е посочил в еЕЕДОП-а си подизпълнител „Би ЕС 

Проект” ЕООД, но не е изпълнил изискванията на Възложителя да представи доказателства за 

поетите от подизпълнителя задължения, съгласно точка 7.7.1 от част III „Изисквания към 

участниците”, от документацията на Възложителя.  

  2.Подизпълнителят е декларирал в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и 

професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за 

обстоятелствата по т. 10.1 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя 

за изпълнение на четири дейности проектиране с предмет, идентични или сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 

Комисията като помощен орган на Възложителя, счита, че декларираният обем на изпълненото 

проектиране не отговаря на изискванията, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част 

IV „Критерии за подбор” за които са представени доказателства, а именно: 

 

А. Удостоверение за добро изпълнение № 53 от 07.11.2016 г. на фирма „БИ ЕС проект” ЕООД, 

издадено от община Тетевен – 1 стр. заверено копие; 

Б. Удостоверение за добро изпълнение № 30-1985-3 от 09.11.2016 г. на фирма „БИ ЕС проект” 

ЕООД, издадено от община Пещера – 1 стр. заверено копие; 

В. Удостоверение за добро изпълнение № 30-1985-9 от 18.07.2017 г. на фирма „БИ ЕС проект” 

ЕООД, издадено от община Пещера – 2 стр. заверено копие; 

Г. Удостоверение издадено на фирма „БИ ЕС проект” ЕООД за добро изпълнение, ведно с 

приемо-предавателен протокол от „Хидрострой ” АД – 3 стр. заверено копие; 

 

... тъй като съгласно определението за „обем, сходен с обема на поръчката”, посочено на стр. 13 

и стр. 14 в Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата, разгънатата застроена площ на жилищната сграда по обособена позиция № 2 от 

настоящата обществена поръчка е 12998,91 м2, а представените от участника удостоверения за 

добро изпълнение са за обекти с по-малка разгъната застроена площ. 

             3.Участникът „ХИДРОСТРОЙ” АД не е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията същите са установени по партидата на дружеството. Не са представени безспорни 

доказателства за реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, 

съгласно изискванията на Възложителя. 

 

                71.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

                1.Участникът „Хидрострой” АД да представи доказателства за поетите от 

подизпълнителя „Би ЕС Проект” ЕООД задължения, съгласно част III „Изисквания към 

участниците”, точка 7.7.1. от документацията на Възложителя.  

        2. Подизпълнителят да декларира в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и 

професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за 

обстоятелствата по т. 10.1 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя 

за изпълнение на една  дейност с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на 

поръчката, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, 

както и да представи удостоверение за добро изпълнение, с посочена информация за предмета и 

обема за поне една дейност - проектиране, изпълнено през последните три години, считано от 

датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката 
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в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата, с 

разгънатата застроена площ съответстваща и/или по-голяма от 12998,91 м2. 

                 3. Участникът „ХИДРОСТРОЙ” АД да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на § 2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

                72. Оферта № 72 от „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД, ЕИК 109514464, участник за 

обособена позиция № 2; 

 

                72.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

             1.Участникът „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД е представил еЕЕДОП на магнитен носител, 

който не е попълнен и не е подписан с електронен подпис от представляващия участника. 

             2.Участникът не е представил доказателства - за изпълнение на проектирането 

/референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне 

една дейност, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка 

точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в 

процедурата.  

             3.Участникът не е представил доказателства - за изпълнение на строителството 

/удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания/, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 

10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя 

за участие в процедурата.  

             4. Участникът „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД не е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията същите са установени по партидата на дружеството. От анализираните ГФО не 

може да се извади категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги се отнасят за 

услуги попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за 

реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно 

изискванията на Възложителя. 

           

             72.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

             1.Участникът „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД да представи еЕЕДОП, подписан с електронен 

подпис от представляващия дружеството-участник в изискуемия формат, съгласно указанията 

на Възложителя, посочени в точка 14. „Подаване на оферта”, подточка 14.6 от част IV 

„Критерии за подбор“. Съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, 

чрез използване на осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга – информационна 

система за еЕЕДОП. Достъпът за системата е чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП 

и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и на адрес: 

https://ec.europa.eu/tools/espd. Необходимо е участникът да използва образеца към 

документацията за участие в процедурата, публикуван на профила на купувача. 

             2.Участникът да представи доказателства /референции, публични регистри, 

удостоверения и др. по преценка на участниците/, за поне една услуга - проектиране, изпълнено 

през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите в 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от 

Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

             3.Участникът да представи доказателства /удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, 

както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две дейности - 

строителство, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на 

офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

             4.Участникът „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД да представи доказателства относно 

реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно 

изискванията на § 2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

            73. Оферта № 73 от „СС-КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 103950959, участник за обособена 

позиция № 7; 

 

            73.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

           1.Участникът е декларирал в еЕЕДОП-а си в Раздел В „Технически и професионална 

способности” на част IV „Критерии за подбор” информация, че има опит при осъществяване на 

строителен надзор, но не е представил доказателства за извършването на поне една услуга, 

изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и получателите 

/референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга съгласно 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 и във връзка с точка 10.12 от Раздел 10 

„Технически възможности и квалификация, от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

           73.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП 

комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

            1.Участникът да представи доказателства за поне една услуга по осъществяване на 

строителен надзор, изпълнена през последните 3 години, с посочване на стойностите, датите и 

получателите /референции, публични регистри, удостоверения и др./ за изпълнената услуга 

съгласно изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.11 във връзка с точка 10.12 от 

Раздел 10 „Технически възможности и квалификация, от „Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията за участие. 

 

             74. Оферта № 74 от „ЖСП СТИЛ” ООД, ЕИК 040188026, участник за обособена 

позиция № 1; 

 

             74.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

              1.Участникът „ЖСП СТИЛ” ООД е представил на хартиен носител официални 

документи ГФО за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. В сайта на Търговския регистър към Агенция по 

вписванията същите са установени по партидата на дружеството. От анализираните ГФО не 

може да се извади категоричен извод дали реализираните нетни приходи от услуги се отнасят 

за услуги попадащи в обхвата на поръчката. Не са представени безспорни доказателства за 

реализиран специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно 

изискванията на Възложителя. 
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             74.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

             1.Участникът „ЖСП СТИЛ” ООД да представи доказателства относно реализиран 

минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен съгласно изискванията 

на § 2, т. 66 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

 

              75. Оферта № 75 от „НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД, ЕИК 130576215, участник за 

обособена позиция № 3; 

 

              75.1. След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията 

констатира, че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на 

изискванията за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са 

следните непълноти и несъответствия: 

 

1. Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за две дейности строителство, изпълнени 

през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или 

сходно с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите на които е приключило 

изпълнението, мястото и вида, без посочен обем, а в представеното доказателство - за 

изпълнение на едното строителството: Удостоверение за добро изпълнение № РД-7000-84 от 

16.12.2015 г . издадено от СО район „Младост”, не е посочен обем, което не съответства на 

изискванията на Възложителя за изпълнение на поне две дейности съгласно точка 10.3, във 

връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за 

участие в процедурата.  

 

            75.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1.Участникът да декларира в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за мининум две дейности строителство, 

изпълнени през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е 

идентично или сходно с обема и предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите на 

които е приключило изпълнението, мястото и вида, както и да представи доказателства 

/удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания/, за поне една дейност - строителство, изпълнено през последните пет 

години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета и 

обема на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във 

връзка точка 10.4 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за 

участие в процедурата. 

 

            76. Оферта № 76 от „БИБО 69” ЕООД, ЕИК 201949560, участник за обособена 

позиция № 4; 

 

 76.1.След разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, 

че не са представени всички необходими документи и участникът не отговаря на изискванията 

за лично състояние и не съответства на критериите за подбор. Установени са следните 

непълноти и несъответствия: 

 

1. Подизпълнителят е декларирал в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и 

професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за 

обстоятелствата по т. 10.1 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя 
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за изпълнение на една дейност проектиране с предмет, идентичен или сходен с предмета на 

поръчката, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, 

без деклариран обем. За декларираното е представено като доказателство заверено копие на 

Референция за „ЕС ТИ” ООД изд. на 15.04.2017г. от „Градител” ООД с посочена РЗП 3528м2. 

Комисията като помощен орган на Възложителя, счита, че посоченият в Референцията обем на 

изпълненото проектиране не отговаря на изискванията, посочени в точка 10.1, във връзка точка 

10.2 от Част IV „Критерии за подбор” тъй като съгласно определението за „обем, сходен с обема 

на поръчката”, посочено на стр. 13 и стр.14 в Част IV „Критерии за подбор” от документацията 

на Възложителя за участие в процедурата, разгънатата застроена площ на жилищната сграда по 

обособена позиция № 4 от настоящата обществена поръчка е 6312.28 м2, а представената от 

подизпълнителя референция е за обект с по-малка разгъната застроена площ. 

2. Участникът е декларирал в част IV „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и 

професионални способности“ на ЕЕДОП информация за две дейности строителство /като част 

от инженеринг/, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на 

офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, но не е представил доказателства - за изпълнение на 

строителството /удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания/, за минимум две дейности, в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата.  

 

 76.2.Водена от горните констатации и на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от 

ППЗОП комисията единодушно реши да изиска в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на 

настоящия протокол следните документи:  

 

1. Подизпълнителят да декларира в ЕЕДОП-а, в Раздел „В” – „Технически и 

професионални способности” от Част ІV – „Критерии за подбор” информация за 

обстоятелствата по т. 10.1 от Част IV „Критерии за подбор” от документацията на Възложителя 

за изпълнение на минимум една дейност проектиране с предмет и обем, идентичен или сходен с 

предмета на поръчката, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване 

на офертата, както и да представи удостоверение за добро изпълнение, с посочена информация 

за предмета и обема за минимум една дейност - проектиране, изпълнено през последните три 

години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета и 

обема на поръчката по обособена позиция № 4 в съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в точка 10.1, във връзка точка 10.2 от Част IV „Критерии за подбор” от 

документацията на Възложителя за участие в процедурата, с разгънатата застроена площ 

съответстваща и/или по-голяма от 6312.28 м2. 

2. Участникът да представи доказателства /удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, 

както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/, за поне две дейности - 

строителство, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на 

офертата, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката в съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в точка 10.3, във връзка точка 10.4 от Част IV 

„Критерии за подбор” от документацията на Възложителя за участие в процедурата. 

 

       В. Следните участници с първоначално представените документи в офертата са 

доказали съответстието си с личното си състояние и с критериите за подбор /констатирано 

от комисията в Протокол № 1/ : 

 

1. „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД, ЕИК 200308719, с оферта № РСЛ19-ТД26-69/15.01.2019 г., 

участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

2. ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс Инженеринг - Лайф Енерджи”, ЕИК по БУЛСТАТ 176593141, 

с оферта № РСЛ19-ТД26-145/23.01.2019 г., участник за обособена позиция № 6 от обществената 

поръчка; 
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3. „ДИНЕЛ СН” ЕООД, ЕИК 130154845, с оферта № РСЛ19-ТД26-162/24.01.2019 г., участник за 

обособена позиция № 11 от обществената поръчка;  

4. „В М Л - Консулт” ЕООД, ЕИК 131395468, с оферта № РСЛ19-ТД26-197/25.01.2019 г.,  участник 

за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

5. „ИВТ Консулт” ЕООД, ЕИК 131127235, с оферта № РСЛ19-ТД26-204/25.01.2019 г., участник за 

обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

6. „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001” ЕООД, ЕИК 201894833, с оферта № РСЛ19-ТД26-240/28.01.2019 г.,  

участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

7. „ДАНО РЛ” ЕООД, ЕИК 202590904, с оферта № РСЛ19-ТД26-248/28.01.2019 г., участник за 

обособена позиция № 10 от обществената поръчка; 

8. „ЕРОУ” ООД, ЕИК 130375847, с оферта № РСЛ19-ТД26-249/28.01.2019 г., участник за 

обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

9. „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 200388512, с оферта № РСЛ19-ТД26-264/28.01.2019 г.,  

участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

 

Г. Комисията на основание чл. 54, ал. 8 и 9 от ППЗОП определи срок от 5 /пет/ 

работни дни, считано от датата на получаване на Протокол № 1, на всички участници, в 

чиито оферти са констатирани несъответствия или непълноти да представят нов 

ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. Следните участници в обществената поръчка са депозирали допълнителни 

документи и са доказали съответстието си с личното си състояние и с критериите за 

подбор /констатирано от комисията в Протокол № 2/: 
 

1. „ТОБО-ПРОДЖЕКТ” ЕООД, ЕИК 203783386, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-146-(2)/27.05.2019г. към оферта № 9, участник по обособена позиция № 10; 

 2. „ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 131553690, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-259-(2)/27.05.2019г. към оферта № 64, участник по обособена позиция № 6; 

 3. „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС” ООД, ЕИК 131456138, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-230-(2)/28.05.2019г. към оферта № 38, участник  по обособена позиция № 6; 

4. „ПЕШЕВ” ЕООД, ЕИК 115742567, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-208-(2)/28.05.2019г. към оферта № 19, участник по обособена позиция № 11;  

5. „ЕЕ СЛАТИНА 2019” ДЗЗД, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-231-(2)/28.05.2019г. към оферта № 39, участник по обособена позиция № 7; 

6. „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК  126720807, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-209-(2)/28.05.2019г. към оферта № 20, участник по обособена позиция № 6; 

7. „СОФИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 121359317, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-63-(2)/28.05.2019г. към оферта № 1, участник по обособена позиция № 6; 

8. ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ” ЕООД, ЕИК 114596369, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-196-(2)/28.05.2019г. към оферта № 14, участник по обособена позиция № 8; 

9. „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, ЕИК 825240527, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-125-(2)/28.05.2019г. към оферта № 5, участник по обособена позиция № 6; 

10. „СТиКО-2000” ООД, ЕИК 130286681, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-198-(2)/28.05.2019г. към оферта № 16, участник по обособена позиция № 6; 

11. „ЖСП СТИЛ” ООД, ЕИК 040188026, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-271-(2)/28.05.2019г. към оферта № 74, участник  по обособена позиция № 1; 

12. „КОНТРОЛ 21” ООД, ЕИК 130064337, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-136-(2)/29.05.2019г. към оферта № 6, участник  по обособена позиция № 8; 

13. „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 202980092, с допълнителни документи с вх. 

№ РСЛ19-ТД26-137-(2)/29.05.2019г. към оферта № 7, участник  по обособена позиция № 6; 

14. „СД КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 202737585, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-214-(2)/29.05.2019г. към оферта № 24, участник  по обособена позиция № 6; 

15. ДЗЗД „ИКАР-ХИЙТ”, ЕИК 177067660, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-194-(2)/29.05.2019г. към оферта № 12, участник по обособена позиция № 6; 

16. „АСТРА КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 101753016, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-222-(2)/29.05.2019г. към оферта № 32, участник по обособена позиция № 9; 
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17. „СС-КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 103950959, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-269-(2)/29.05.2019г. към оферта № 73, участник по обособена позиция № 7; 

18. „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 200079448, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-100-(2)/29.05.2019г. към оферта № 3, участник по обособена позиция № 5; 

19. ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ”, БУЛСТАТ 176059792, с допълнителни 

документи с вх. № РСЛ19-ТД26-251-(2)/29.05.2019г. към Оферта № 57, участник по обособена 

позиция № 3; 

20. „СТРОЙНОРМ” ЕООД, ЕИК 200285252, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-101-(2)/29.05.2019г. към Оферта № 4, участник по обособена позиция № 8; 

21. „АДВАНС-2002” ЕООД, ЕИК 126615172, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-217-(2)/29.05.2019г. към Оферта № 27, участник по обособена позиция № 1; 

22. „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, ЕИК 202357469, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-236-(2)/29.05.2019г. към оферта № 44, участник по обособена позиция № 1; 

23. „ЛЮНИК ЕФЕКТ” ДЗЗД, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-234-(2)/29.05.2019г. към оферта № 42, участник по обособена позиция № 4; 

24. „EЛВИС ДМ” ЕООД, ЕИК 204106476, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-252-(2)/30.05.2019г. към оферта № 58, участник  по обособена позиция № 10; 

25. „ВИП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 201122703, с допълнителни документи 

с вх. № РСЛ19-ТД26-213-(2)/30.05.2019г. към оферта № 23, участник по обособена позиция № 1; 

26. „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД, ЕИК 131086621, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-242-(2)/30.05.2019г. към оферта № 49, участник по обособена позиция № 2; 

27. ДЗЗД „КАРА СТРОЙ, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-255-(2)/30.05.2019г. към оферта № 61, участник по обособена позиция № 1;  

       28. „СТРОЙКОМЕРС-ТТ” ЕООД, ЕИК 125530930, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-221-(2)/30.05.2019г. към оферта № 31, участник по обособена позиция № 4; 

        29. „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД, ЕИК 109514464, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-267-(2)/30.05.2019г. към оферта № 72, участник по обособена позиция № 2; 

30. „ХИДРОСТРОЙ” АД, ЕИК 103029862, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-266-(2)/30.05.2019г. към оферта № 71, участник по обособена позиция № 2; 

31. „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ” ЕООД, ЕИК 131515088, с допълнителни документи с 

вх. № РСЛ19-ТД26-235-(2)/30.05.2019г. към оферта № 43, участник по обособена позиция № 3; 

32. ДЗЗД „СС-СТРОЙ 2019”, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-253-(2)/30.05.2019г. към оферта № 59, участник по обособена позиция № 4; 

33. ДЗЗД „САНИРАНЕ ЗА СЛАТИНА”, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-227-(2)/30.05.2019г. към оферта № 35, участник по обособена позиция № 2; 

34. „ЕЛЕГАНТ КОНСУЛТ” ДЗЗД, ЕИК по БУЛСТАТ 177291391, с допълнителни 

документи с вх. № РСЛ19-ТД26-245-(2)/30.05.2019г. към оферта № 51, участник по обособена 

позиция № 3; 

35. „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 202745799, с допълнителни документи с 

вх. № РСЛ19-ТД26-256-(2)/30.05.2019г. към оферта № 62, участник по обособена позиция № 3; 

36. „ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 131254649, с  допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-216-(2)/30.05.2019г. към оферта № 26, участник по обособена позиция № 10; 

37. „ТУСКО” ЕООД, ЕИК 109608346, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-257-(2)/30.05.2019г. към оферта № 63, участник по обособена позиция № 6; 

38. „НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД, ЕИК 130576215, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-272-(2)/30.05.2019г. към оферта № 75, участник по обособена позиция № 3; 

       39. „ЛК КОНСУЛТИНГ” ЕООД, ЕИК 201942270, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-164-(2)/30.05.2019г. към оферта № 11, участник по обособена позиция № 8; 

40. „КИЛТЕКС” ЕООД, ЕИК 203022445, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-211-(2)/31.05.2019г. към оферта № 22, участник по обособена позиция № 1; 

41. „КАР СТРОЙ” ЕООД, ЕИК 148105154, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-220-(2)/31.05.2019г. към оферта № 30, участник по обособена позиция № 2; 

42. „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД, ЕИК 812233671, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-260-(2)/31.05.2019г. към оферта № 65, участник  по обособена позиция № 2; 

43. „ПСГ” АД, ЕИК 131137959, с допълнителни документи с вх. № 
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РСЛ19-ТД26-228-(2)/31.05.2019г. към оферта № 36, участник по обособена позиция № 1; 

       44. „АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД, ЕИК 202221469, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-241-(2)/31.05.2019г. към оферта № 48, участник  по обособена позиция № 2; 

       45. „МАКБУЛ - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, ЕИК 130461680, с 

допълнителни документи с вх. № РСЛ19-ТД26-237-(2)/31.05.2019г. към оферта № 45, участник 

по обособена позиция № 1; 

       46. „ГРАФЕНА ГРУП” ЕООД, ЕИК 203785177, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-254-(2)/31.05.2019г. към оферта № 60, участник по обособена позиция № 3; 

47. „БГ ЛЕНД КО” ООД, ЕИК 148082047, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-238-(2)/31.05.2019г. към оферта № 46, участник по обособена позиция № 3; 

48. „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 101526851, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-195-(2)/31.05.2019г. към оферта № 13, участник  по обособена позиция № 1; 

49. „БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД, ЕИК 177323597, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-233-(2)/31.05.2019г. към оферта № 41, участник по обособена позиция № 1; 

50. „ВЪЗРАЖДАНЕ 7” ДЗЗД, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-224-(2)/31.05.2019г. към оферта № 34, участник по обособена позиция № 2; 

51. ДЗЗД „СТИНПРОЕКТ”, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-223-(2)/31.05.2019г. към оферта № 33, участник по обособена позиция № 3; 

52. „ЕТЕРА ГРУП” ЕООД, ЕИК 202485401, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-250-(2)/31.05.2019г. към оферта № 56, участник по обособена позиция № 1; 

53. „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, ЕИК 203215490, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-262-(2)/31.05.2019г. към оферта № 67, участник  по обособена позиция № 1; 

54. „БМ” ДЗЗД, с допълнителни документи с вх. № РСЛ19-ТД26-261-(2)/31.05.2019г. към 

оферта № 66, участник по обособена позиция № 1; 

55. „СЕТАТЕХ” ЕООД, ЕИК 202571423, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-218-(2)/31.05.2019г. към оферта № 28, участник по обособена позиция № 4; 

56. „БУЛИНВЕСТ” ДЗЗД, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-244-(2)/31.05.2019г. към оферта № 50, участник по обособена позиция № 3; 

57. „ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД, ЕИК 113018177, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-247-(2)/31.05.2019г. към оферта № 53, участник по обособена позиция № 2; 

        58. „С.И.С. М-СТРОЙ” ЕООД, ЕИК 202592517 , с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-232-(2)/31.05.2019г. към оферта № 40, участник по обособена позиция № 3; 

59. „ПРЕЗЕНТА” ДЗЗД, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-246-(2)/31.05.2019г. към оферта № 52, участник по обособена позиция № 4; 

        60. „НСК СОФИЯ” ЕООД, ЕИК 831838874, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-219-(2)/31.05.2019г. към оферта № 29, участник  по обособена позиция № 3; 

        61. „КОНСУЛТАЛ” ЕООД, ЕИК 201431322, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-215-(2)/31.05.2019г. към оферта № 25, участник  по обособена позиция № 10; 

        62. „СТРОЙЕКСПРЕС-НН” ООД, ЕИК 125537703, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-207-(2)/31.05.2019г. към Оферта № 18, участник  по обособена позиция № 3; 

        63. ДЗЗД „СЕЙФ ЕНЕРДЖИ-СЛАТИНА”, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-263-(2)/31.05.2019г. към оферта № 68, участник по обособена позиция № 4; 

        64. „БИБО 69” ЕООД, ЕИК 201949560, с допълнителни документи с вх. № 

РСЛ19-ТД26-273-(2)/31.05.2019г. към оферта № 76, участник  по обособена позиция № 4; 

 

 

Д. Предложенията за отстраняване на участници и мотивите за отстраняване или 

допускане на участници са подробно изложени в раздел VII и раздел VIII от Доклада за 

резултатите от работата на комисията.  
 

Е. След провеждане на предварителния подбор и в изпълнение на чл. 104, ал.1 от ЗОП, 

Комисията пристъпи към етапа на разглеждане на техническите предложения на 

допуснатите участници и предложенията за срок на изпълнение на поръчката, за 

установяване на съответствието им с предварително обявените условия, съгласно чл. 56, 

ал.2 от ППЗОП. 
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При разглеждане на техническите предложения на участниците за комисията е важно и 

съществено да установи доколко всеки от тях познава материята и спецификата на 

предстоящата работа във връзка с характера и особеностите на бъдещите задачи и дейности, 

предмет на обществената поръчка и търсения в изпълнението им цялостен ефект. 

 

Съгласно Раздел V. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА, т.15. от документацията за 

участие, критерият за оценка на предложенията е: 

 

За обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4: „оптимално съотношение качество/цена“ и 

съдържа следните показатели: 

 

1. 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 приложими за отделния обект 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 / Цi) х 10 

където: 

Цi е предложената цена за проектиране на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за проектиране от участниците 

 

 

П2 - Цена за авторски надзор на час (осреднена между цената на всички приложими за отделния 

обект части) - максимален брой точки: 5 

 

Оценката по този показател се определя по следната формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5 

където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на участника  

Цmin 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 / Цi) х 45 

където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на участника  
Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение на СМР от участниците 
 

  

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

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, 

където 

 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете 
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Разглеждайки техническитe предложения на участниците в обществената поръчка по 

съответните позиции за инженерингова дейност, описани от Възложителя в документацията за 

участие, Комисията установи доколко техническото предложение отговаря  на изискванията 

относно: 

      А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране: 

Б. Технология за строителството по подкритерии: 

           - част „Архитектурна“;  

           - част „Конструкции“ ; 

           - част „ВиК“;       

           - част „Електро“;          

           - част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като не се включва във финансирането по 

програмата; 

В. Управление на рисковете 

Г. Представен линеен график за изпълнение на СМР 

Д. Описание на предвижданите за влагане материали 

Е. Гаранционни срокове за изпълнени СМР. 

 

       Установи се доколко участникът владее материята и спецификата на предстоящата работа, 

предвид  характера  и  особеностите на бъдещите задачи и дейности. Описание на обхвата и 

целостта на инвестиционното проектиране с всички части и основни дейности,  технологията за 

изпълнение на  СМР, с  посочена последователност на изпълнението на работите, описание на 

организацията, която ще бъде създадена на обекта, както и подхода за изпълнението им, 

съпътстващите ги етапи, възможност за преминаване от предходен към следващ етап, без да се 

разрушават изпълнени работи, като се осигурява  технологична връзка между етапите и 

видовете работи, при съобразяване с предвидените за влагане материали, прилагането на 

адекватни и ефективни мерки за изпълнение, предпоставки, които могат да окажат влияние 

върху изпълнението на поръчката,  мерките за управление и  контрол, комуникация с 

Възложителя и заинтересованите страни, отчитане на рисковете  и  навременно и качествено 

изпълнение на поръчката.  Чрез анализ на рисковете, са предвидени конкретни и адекватни 

мерки за управлението и предотвратяването  им, както и мероприятията  за опазване на околната 

среда. 

За обособени позиции от 5 до 8: „най-ниска цена“. 

 

За обособени позиции от 9 до 12: „най-ниска цена“. 

 

Комисията започна разглеждането на техническите предложения и предложенията за 

срок за изпълнение на поръчката на представените от участниците оферти по реда на 

тяхното подаване. 
 

           1. ОФЕРТА № 1, подадена от „СОФИНВЕСТ“ ЕООД по обособена позиция № 6 - 

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, район „Слатина”, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)”.  

                   

          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 5 до 8 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

         След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 
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участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

              2. ОФЕРТА № 2, подадена от „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД по обособена позиция 

№ 6 - 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, район „Слатина”, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)”.  

                   

          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 5 до 8 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

         След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

                 3. ОФЕРТА № 3, подадена от „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД по обособена 

позиция № 5 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 

съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време 

на строителството на „Сграда с административен  адрес: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, 

бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 6 (по обособена позиция 1)”.  

            

          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 5 до 8 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

         След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

                 4. ОФЕРТА № 4, подадена от „СТРОЙНОРМ” ЕООД по обособена позиция № 8 - 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен  адрес: гр. София, район „Слатина”, 

ул.”Коста Лулчев” №25, бл.263” (по обособена позиция 4)”.  

            

          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 5 до 8 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

         След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

               5. ОФЕРТА № 5, подадена от „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, по обособена позиция № 

6 - 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, район „Слатина”, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)”.  
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          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 5 до 8 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

         След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

              6. ОФЕРТА № 6, подадена от „КОНТРОЛ 21” ООД по обособена позиция № 8 - 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен  адрес: гр. София, район „Слатина”, 

ул.”Коста Лулчев” №25, бл.263” (по обособена позиция 4)”.  

            

          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 5 до 8 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

         След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

                7. ОФЕРТА № 7, подадена от „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, по 

обособена позиция № 6 - 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, район 

„Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)”.  

                   

          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 5 до 8 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

         След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

                8. ОФЕРТА № 8, подадена от ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС 

ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ”, по обособена позиция № 6 - 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, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63 

(по обособена позиция 2)”.  

                   

          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 5 до 8 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

         След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 
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               9. ОФЕРТА № 9, подадена от „ТОБО - ПРОДЖЕКТ” ЕООД по обособена позиция 

№ 10 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63 

(по обособена позиция 2)”.  

 

          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 9 до 12 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

          След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

              10. ОФЕРТА № 10, подадена от „ДИНЕЛ СН” ЕООД по обособена позиция № 11 - 

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30” 

(по обособена позиция 3)”.  

 

          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 9 до 12 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

          След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

              11. ОФЕРТА № 11, подадена от „ЛК КОНСУЛТИНГ” ЕООД по обособена позиция 

№ 8 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен  адрес: гр. София, район „Слатина”, 

ул.”Коста Лулчев” №25, бл.263” (по обособена позиция 4)”.  

            

          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 5 до 8 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

         След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

               12. ОФЕРТА № 12, подадена от ДЗЗД „ИКАР - ХИЙТ”, по обособена позиция № 6 - 

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, район „Слатина”, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)”.  

                   

          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 5 до 8 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

         След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 
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участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

 

           13. ОФЕРТА № 13 подадена от „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД по обособена 

позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за Сграда с административен 

адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“ №125,  бл. 6 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 30 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 170 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o  Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 8 години за конструкции на сгради, 5 

години за топлоизолации, хидроизолации, довършителни работи.  

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните 

проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. 
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 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. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване за ЕЕ на сградата. 

 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е , че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, или  ТП = 15 + 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

 

               14. ОФЕРТА № 14, подадена от „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ” ЕООД по 

обособена позиция № 8 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти 

със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по 

време на строителството на „Сграда с административен  адрес: гр. София, район 

„Слатина”, ул.”Коста Лулчев” №25, бл.263” (по обособена позиция 4)”.  
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          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 5 до 8 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

         След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

               15. ОФЕРТА № 15, подадена от „В М Л - Консулт” ЕООД, по обособена позиция № 

6 - 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, район „Слатина”, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)”.  

                   

          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 5 до 8 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

         След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

               16. ОФЕРТА № 16, подадена от „СТиКО-2000” ООД, по обособена позиция № 6 - 

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, район „Слатина”, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)”.  

                   

          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 5 до 8 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

         След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

             17. ОФЕРТА № 17, подадена от „ИВТ Консулт” ЕООД, по обособена позиция № 6 - 

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, район „Слатина”, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)”.  

                   

          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 5 до 8 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

         След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 
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          18. ОФЕРТА № 18 подадена от „СТРОЙЕКСПРЕС - НН” ООД, по обособена позиция 

№ 3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, р-н Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“,  бл. 30. 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

 Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 45 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 215 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – за конструкции - 8 години, за  

хидроизолации, топлоизолации, довършителни работи  - 5 години 

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 
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ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           –  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сгради 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, или ТП = 15 + 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

 

             19. ОФЕРТА № 19, подадена от „ПЕШЕВ” ЕООД по обособена позиция № 11 - 

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30” 

(по обособена позиция 3)”.  

 

          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 9 до 12 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

          След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 
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участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

          20. ОФЕРТА № 20, подадена от „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, по обособена позиция № 

6 - 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, район „Слатина”, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)”.  

                   

          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 5 до 8 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

         След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

 

          21. ОФЕРТА № 22 подадена от „КИЛТЕКС“ ЕООД, по обособена позиция № 1 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“ №125,  бл. 6 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 20 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 180 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 5 години.  

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  
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А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           – 4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване за ЕЕ на сградата. 

 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  
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ТП = ПА + ПБ + ПВ, или ТП = 15 + 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

          22. ОФЕРТА № 23 подадена от „ВИП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, по 

обособена позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“ №125,  бл. 6 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 69 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 130 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 5 години за всички видове СМР - 

топлоизолации, хидроизолации, довършителни работи, антикорозионни работи  

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА– брой точки получени от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   
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 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване за ЕЕ на сградата. 

 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, или ТП = 15 + 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

            23. ОФЕРТА № 24, подадена от „СД КОНСУЛТ” ООД, по обособена позиция № 6 - 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 
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изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен  адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)”.  

                   

          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 5 до 8 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

         След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

          24. ОФЕРТА № 25, подадена от „КОНСУЛТАЛ” ЕООД по обособена позиция № 10 - 

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63 

(по обособена позиция 2)”.  

 

          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 9 до 12 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

          След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

          25. ОФЕРТА № 26, подадена от „ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД по обособена 

позиция № 10 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на 

„Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо 

Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)”.  

 

          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 9 до 12 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

          След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

 

          26. ОФЕРТА № 27 подадена от „АДВАНС - 2002” ЕООД, по обособена позиция № 1 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“№125, бл. 6 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 
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Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 30 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 170 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – за конструкции - 10 години, за  

хидроизолации, топлоизолации, довършителни работи  - 5 години 

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           –  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сградата 

 

Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  



117 

 

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, или ТП = 15 + 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

            27. ОФЕРТА № 28 подадена от „СЕТАТЕХ” ЕООД, по обособена позиция № 4 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, р-н Слатина, ул. „Коста Лулчев“ №25, бл. 263. 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 20 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 240 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 
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o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 8 години 

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           – 4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сгради 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 
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   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

           28. ОФЕРТА № 29 подадена от „НСК СОФИЯ” ЕООД, по обособена позиция № 3 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, р-н Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“,  бл. 30. 

 

Участникът е приложил в офертата си предложение за изпълнение на поръчката – 

Образец № 1, ведно с приложенията към него, но не е представил като част от техническото 

предложение следните документи: 

 

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

2. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

4. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

          От анализа на техническото предложение на участника „НСК СОФИЯ” ЕООД се 

констатира, че то не съответства на поставените изисквания от Възложителя съгласно точка 

13.1.2, буква „в”, буква „г”, буква „д”, буква „е” от подраздел 13 „Съдържание на офертите и 

изисквания”, раздел IV „Критерии за подбор” от документацията за участие в откритата 

процедура за възлагане на обществена поръчка.  

Поради гореописаното, комисията единодушно реши, че същото не съответства на 

поставените изисквания от Възложителя в документацията за участие в откритата процедура за 

възлагане на обществена поръчка, където изчерпателно са изброени документите, които са част 

от техническото предложение на участниците, както и на разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1, 

буква „в”, буква „г” и буква „д” от ППЗОП /редакция на ППЗОП - обн. ДВ бр. 28 от 

08.04.2016г./. 

Водена от горното, комисията приема, че офертата е неподходяща по смисъла на  т. 25, § 2 

от ДР на ЗОП. Съгласно разпоредбите на чл. 107, точка 2, буква „а” от ЗОП /редакция на ЗОП - 

обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2016г./ - „участник, който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката”, следва да бъде отстранен от участие в 

процедурата.  

Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя 

участник „НСК СОФИЯ” ЕООД, ЕИК 831838874 да бъде отстранен от участие в процедурата на 

основание чл. 107, точка 2, буква „а” от ЗОП/редакция на ЗОП - обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2016г./, 
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тъй като офертата не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в 

точка 13.1.2, буква „в”, буква „г”, буква „д”, буква „е” от подраздел 13 „Съдържание на офертите 

и изисквания”, раздел IV „Критерии за подбор” от документацията и в този смисъл е 

неподходяща по смисъла на  т.25, § 2 от ДР на ЗОП. 

 

             29. ОФЕРТА № 30 подадена от „КАР СТРОЙ“ ЕООД, по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, р-н Слатина,ж.к. Христо Смирненски, бл. 63 

 
Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 40 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 240 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР –  5 години 

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

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

 

ПА - 15 т.       А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

 

Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация  се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 
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 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 20 т.     Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 

Част „ОиВ“                  - 4 т. 

 

Обосновка:  

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ –  5 т. В. Управление на рисковете 

Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ,  или  ТП = 15+ 20 + 5 = 40 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

 

            30. ОФЕРТА № 31 подадена от „СТРОЙКОМЕРС - ТТ” ЕООД, по обособена 

позиция № 4 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 

адрес гр. София, р-н Слатина, ул. „Коста Лулчев“ №25, бл. 263. 

 

Техническото предложение се състои от:  
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1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 36 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 224 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – за конструкции - 5 години, за  

хидроизолации, топлоизолации, довършителни работи  - 5 години 

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 
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Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сгради 

Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

            31. ОФЕРТА № 32, подадена от „АСТРА КОНСУЛТ” ЕООД по обособена позиция 

№ 9 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 

6 (по обособена позиция 1)”.  

 

          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 9 до 12 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

          След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

           32. ОФЕРТА № 33 подадена от ДЗЗД „СТИНПРОЕКТ”, по обособена позиция № 3 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, р-н Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30. 



124 

 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 40 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 220 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – за конструкции - 10 години, за  

хидроизолации, топлоизолации, довършителни работи  - 5 години 

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 
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Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           –  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сгради 

 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, или ТП = 15 + 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

             33. ОФЕРТА № 34 подадена от „ВЪЗРАЖДАНЕ 7“ – ДЗЗД,  по обособена позиция 

№ 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, р-н Слатина,ж.к. Христо Смирненски, бл. 63 

 
Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 
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Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 60 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 220 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР –  8 години 

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

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т.       А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация  се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 20 т.     Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           – 4 т. 

Част „ОиВ“                 – 4 т. 

 

  Обосновка:  

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 
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 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ,  или  ТП = 15+ 20 + 5 = 40 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

            34. ОФЕРТА № 35 подадена от ДЗЗД „САНИРАНЕ ЗА СЛАТИНА“, по обособена 

позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 

адрес гр. София, р-н Слатина, ж.к. Христо Смирненски, бл. 63 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 60 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 215 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 
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o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР –  5 години 

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

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите и методиката за оценка и е оценено по следния начин: 

 

 

ПА - 15 т.       А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

 

Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация  се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 20 т.     Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 

Част „ОиВ“                  - 4 т. 

 

Обосновка:  

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ –  5 т. В. Управление на рисковете 

Обосновка:   

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете и е в сила 
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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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ,  или  ТП = 15 + 20 + 5 = 40 т. 

 

  След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

              35. ОФЕРТА № 36 подадена от „ПСГ“ АД, за участие по обособена позиция № 1 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“ №125, бл. 6 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 30 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 135 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР –5 години. 
  

Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 
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ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           – 4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване за ЕЕ на сградата. 

 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 
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 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

            36. ОФЕРТА № 38, подадена от „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС” ООД, по обособена 

позиция № 6 - 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, район „Слатина”, 

ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)”.  

                    

          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 5 до 8 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

         След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

           37. ОФЕРТА № 39, подадена от „ЕЕ СЛАТИНА 2019” ДЗЗД, по обособена позиция № 

7 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен  адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл. 30”. (по обособена позиция 3)”.  

                    

          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 5 до 8 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

         След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри 

 

           38. ОФЕРТА № 40 подадена от „С.И.С. М – СТРОЙ”-ЕООД, по обособена позиция 

№ 3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, р-н Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“,  бл. 30. 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 
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o Срок за проектиране – 50 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 210 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – за конструкции - 8 години, за  

хидроизолации, топлоизолации, довършителни работи  - 5 години 

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           – 4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сгради 

Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 
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 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, или ТП = 15 + 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

             39. ОФЕРТА № 41 подадена от „БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД, по обособена 

позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 

адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“№125, бл. 6 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 30 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 150 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 
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o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР –  5 години 

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           – 4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сградата 

 

Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейнсти, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете  и е в сила 

всяко едно от следните обстоятелства: 
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 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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

             40. ОФЕРТА № 42 подадена от „ЛЮНИК ЕФЕКТ” ДЗЗД, по обособена позиция № 

4 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, р-н Слатина, ул. „Коста Лулчев“ №25, бл. 263. 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 30 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 220 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 5 години 
 

Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 
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ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сгради 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 
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участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

             41. ОФЕРТА № 43 подадена от „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ” ЕООД, по 

обособена позиция № 3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, р-н Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30. 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 30 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 205 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 5 години 

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 
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ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сгради 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

            42. ОФЕРТА № 44 подадена от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, по обособена позиция № 1 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“№125, бл. 6 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 
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5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 40 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 160 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР –  5 години 

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сградата 

 

Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейнсти, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  
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 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

             43. ОФЕРТА № 45 подадена от „МАКБУЛ - ИНФРАСТРУКТУРНО 

СТРОИТЕЛСТВО” АД, по обособена позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и 

строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, 

бул.“Цариградско шосе“№125, бл. 6 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 10 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 190 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 
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o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР –  8 години за конструкции на сгради, 5 

години за топлоизолации, хидроизолации, довършителни работи. 

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           –  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сградата 

 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейнсти, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 
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ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

            44. ОФЕРТА № 46 подадена от „БГ ЛЕНД КО” ООД, по обособена позиция № 3 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, р-н Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30. 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 10 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 240 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – за конструкции 8 години, за останалите 

СМР 5 години. 
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Оценка по технически показатели  (ТП) - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           –  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сгради 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  
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ТП = ПА + ПБ + ПВ, или ТП = 15 + 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

            45. ОФЕРТА № 47 подадена от „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001” ЕООД, по обособена 

позиция № 3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 

адрес гр. София, р-н Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30. 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 30 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 229 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – за конструкции - 8 години, за  

хидроизолации, топлоизолации, довършителни работи  - 5 години 

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

Обосновка:   
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 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           – 4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сгради 

Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, или ТП = 15 + 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

            46. ОФЕРТА № 48 подадена от „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД, по обособена 

позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 

адрес гр. София, р-н Слатина,ж.к. Христо Смирненски, бл. 63 
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Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 30 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 171 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР –  5 години 

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

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т.       А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация  се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 20 т.     Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 
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Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 

Част „ОиВ“                  - 4 т. 

 

  Обосновка:  

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ,  или  ТП = 15+ 20 + 5 = 40 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

            47. ОФЕРТА № 49 подадена от „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД, по обособена позиция 

№ 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, р-н Слатина,  ж.к. Христо Смирненски, бл. 63 

 
Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 
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Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 25 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 195 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР –  за конструкции - 8 години, за  

хидроизолации, топлоизолации, довършителни работи  - 5 години     
 

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

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

 

ПА - 15 т.       А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

 

Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация  се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 20 т.     Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 

Част „ОиВ“                  - 4 т. 

 

Обосновка:  

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  
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 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ –  5 т. В. Управление на рисковете 

 

Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ,  или  ТП = 15+ 20 + 5 = 40 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

           48. ОФЕРТА № 50 подадена от „БУЛИНВЕСТ” ДЗЗД, по обособена позиция № 3 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, р-н Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30. 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 60 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 200 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 
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o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 8 години 

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сгради 

 

Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 
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ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

           49. ОФЕРТА № 51 подадена от „ЕЛЕГАНТ КОНСУЛТ” ДЗЗД, по обособена позиция 

№ 3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, р-н Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30. 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 25 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 215 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – за конструкции - 8 години, за  всички 

останали СМР - 5 години 

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 
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ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           – 4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сгради 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 
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 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, или  ТП = 15 + 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

           50. ОФЕРТА № 52 подадена от „ПРЕЗЕНТА” ДЗЗД, по обособена позиция № 4 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, р-н Слатина, ул. „Коста Лулчев“ №25, бл. 263. 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 60 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 200 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 8 години 

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите и методиката за оценка и е оценено по следния начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 
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   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сгради 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. 

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 
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             51. ОФЕРТА № 53 подадена от „ЕКСПРЕССТРОЙ“ ООД, по обособена позиция № 

2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, р-н Слатина,ж.к. Христо Смирненски, бл. 63 

 
Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 30 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 245 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР –  5 години 

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

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

 

ПА - 15 т.       А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация  се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните 

проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. 
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 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. 

 

ПБ – 18 т.     Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 

Част „ОиВ“                  - 2 т. 

 

Обосновка:  

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, но са установени  до 2 дейности в част „ОВ”, за които са  налице несъществени 

пропуски и /или на  частично съответствие с изискванията на Възложителя и/или 

нормативни изисквания. Липсва описание  на  дейностите, свързани с изпълнението на  

ЕСМ 4 от Доклада за обследване за Ен Еф на сградите, а именно: “Доставка и монтаж на 

тръбна изолация по хоризонтална тръбна мрежа за ВОИ в сутерен“. Дейностите по тази 

мярка от Доклада не са описани в т.Б. Технология на строителството, също така липсват 

и  в линейния график. 

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ,  или  ТП = 15+ 18 + 5 = 38 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

             52. ОФЕРТА № 54, подадена от „ДАНО РЛ” ЕООД по обособена позиция № 10 - 

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 
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административен адрес:  гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63 

(по обособена позиция 2)”.  

 

          Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 9 до 12 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

          След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

           53. ОФЕРТА № 55, подадена от „ЕРОУ” ООД, по обособена позиция № 6 - 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, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63 

(по обособена позиция 2)”.  

                   

           Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 5 до 8 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

          След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

           54. ОФЕРТА № 56 подадена от „ЕТЕРА ГРУП” ЕООД, по обособена позиция № 1 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“№125, бл. 6. 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 30 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 170 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 
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o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР –  5 години 

 
Оценка по технически показатели  (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 14 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  2 т. 

Част „Електро“           –  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сградата 

 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, но са установени  до 2 дейности в част „ВК”, за които са  налице несъществени 

пропуски и /или на  частично съответствие с изискванията на Възложителя и/или 

нормативни изисквания.  Липсва описание на дейностите,  свързани с изпълнението на  

ЕСМ 5 от Доклада за обследване за Ен Еф на сградите, а именно: “Подмяна на  

хоризонтална тръбна мрежа“. Тази мярка от Доклада не е описана в т.Б. Технология на 

строителството, също така липсва и  в линейния график. 

Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 
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ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, или ТП = 15+ 14 + 5 = 34 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

            55. ОФЕРТА № 57 подадена от „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, по обособена 

позиция № 3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 

адрес гр. София, р-н Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30. 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 30 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 230 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР –  5 години 

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 
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ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           –  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сгради 

 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 
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 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, или ТП = 15 + 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

             56. ОФЕРТА № 58, подадена от „ЕЛВИС ДМ” ЕООД по обособена позиция № 10 - 

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес:  гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63 

(по обособена позиция 2)”.  

 

           Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 9 до 12 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

          След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

            57. ОФЕРТА № 59 подадена от ДЗЗД „СС – СТРОЙ 2019”, по обособена позиция № 4 

- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, р-н Слатина, ул. „Коста Лулчев“ №25,  бл. 263. 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 60 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 195 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 
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o Гаранционни срокове за изпълнени СМР –5 години 

 

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сгради 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 
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 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

            58. ОФЕРТА № 60 подадена от „ГРАФЕНА ГРУП” ЕООД, по обособена позиция № 

3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, р-н Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“,  бл. 30. 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 10 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 245 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 5 години 

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 
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критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

 

Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сгради 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, или ТП = 15 + 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 
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допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

             59. ОФЕРТА № 61 подадена от ДЗЗД „КАРА СТРОЙ”, по обособена позиция № 1 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“№125,  бл. 6 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 30 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 150 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР –  5 години  
 

Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 
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ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сградата 

 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейнсти, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, или ТП = 15 + 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

            60. ОФЕРТА № 62 подадена от „Николов Кънстракшън” ЕООД, по обособена 

позиция № 3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 

адрес гр. София, р-н Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30. 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 
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4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 60 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 195 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 5 години 

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           –  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сгради 

 

Обосновка:   
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 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, или ТП = 15 + 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

             61. ОФЕРТА № 63, подадена от „ТУСКО” ЕООД, по обособена позиция № 6 - 

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, район „Слатина”, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)”.  

                   

           Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 5 до 8 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

          След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

             62. ОФЕРТА № 64, подадена от „ИНТКОНС” ЕООД, по обособена позиция № 6 - 

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, район „Слатина”, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)”.  
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           Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 5 до 8 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

          След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

           63. ОФЕРТА № 65 подадена от „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ – ООД, по обособена позиция 

№ 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, р-н Слатина,ж.к. Христо Смирненски, бл. 63 

 
Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 39 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 237 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – за конструкции - 8 години, за 

хидроизолации, топлоизолации, довършителни работи  - 5 години 

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

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 
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ПА - 15 т.       А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

 

Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация  се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 20 т.     Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           – 4 т. 

Част „ОиВ“                  – 4 т. 

 

Обосновка:  

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ,  или  ТП = 15+ 20 + 5 = 40 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 
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            64. ОФЕРТА № 66 подадена от „БМ” ДЗЗД, по обособена позиция № 1 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Гео 

Милев“, бул.“Цариградско шосе“№125,  бл. 6 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 45 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 155 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – за конструкции - 5 години, за  

хидроизолации, топлоизолации, довършителни работи  - 5 години     

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 
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ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сградата 

 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

            65. ОФЕРТА № 67 подадена от „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, по обособена позиция № 1 

- Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“№125,  бл. 6 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 
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5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 40 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 160 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 8 години 

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване за ЕЕ на сградата. 

 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  



174 

 

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

 

 

           66. ОФЕРТА № 68, подадена от ДЗЗД „СЕЙФ ЕНЕРДЖИ СЛАТИНА”, по обособена 

позиция № 4 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 

адрес гр. София, р-н Слатина, ул. „Коста Лулчев“ №25, бл. 263. 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 40 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 
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o Срок за изпълнение на СМР –  160 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 8 години 

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ,  където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сгради 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. 

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 
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   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

            67. ОФЕРТА № 69 подадена от „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД, по обособена позиция № 

2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, р-н Слатина,ж.к. Христо Смирненски, бл. 63 

 
Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 40 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 240 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – за конструкции - 8 години, за 

хидроизолации, топлоизолации, довършителни работи  - 5 години 

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

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 
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ПА – брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

 

ПА - 15 т.       А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

 

Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация  се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 20 т.     Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           – 4 т. 

Част „ОиВ“                 – 4 т. 

 

  Обосновка:  

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 
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 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ,  или  ТП = 15 + 20 + 5 = 40 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

            68. ОФЕРТА № 71 подадена от „ХИДРОСТРОЙ“ – АД, по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, р-н Слатина, ж.к. Христо Смирненски, бл. 63 

 
Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 60 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 220 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР –  5 години 

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

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 
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ПА - 15 т.       А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

 

Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация  се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 20 т.     Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ –  4т. 

Част „ конструкции“  –  4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           –  4 т. 

Част „ОиВ“                  – 4 т. 

 

Обосновка:  

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ,  или  ТП = 15 + 20 + 5 = 40 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 
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            69. ОФЕРТА № 72 подадена от „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, по обособена позиция № 

2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, р-н Слатина,ж.к. Христо Смирненски, бл. 63 

 
Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 30 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 230 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР –  5 години 

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

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

 

ПА - 15 т.       А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

 

Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация  се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните 

проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. 
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 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. 

 

ПБ – 20 т.     Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 

Част „ОиВ“                  - 4 т. 

 

Обосновка:  

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ,  или  ТП = 15+ 20 + 5 = 40 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

            70. ОФЕРТА № 73, подадена от „СС - КОНСУЛТ” ЕООД, по обособена позиция № 7 

- Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството на „Сграда с административен  адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл. 30”. (по обособена позиция 3)”.  
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           Критерият за оценяване на предложенията на участниците, подали оферти по обособени 

позиции от 5 до 8 е „най-ниска цена“, поради което техническото предложение на участника не 

подлежи на оценяване, а следва само да бъде разгледано за съответствие с предварително 

обявените от възложителя условия.  

          След като разгледа техническото предложение, подадено от участника, комисията 

единодушно реши, че същото съответства с предварително обявените от възложителя условия и 

участникът следва да бъде допуснат до етапа на отваряне на плика с предложените ценови 

параметри. 

 

           71. ОФЕРТА № 74 подадена от „ЖСП СТИЛ” ООД, по обособена позиция № 1 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, ж.к. „Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“№125,  бл. 6 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 30 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 170 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – за  хидроизолации, топлоизолации и 

антикорозионна защита  - 5 години  в неагресивна среда и 3 години в агресивна среда, 

за останалите строително монтажни и  довършителни работи – 5 години 

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 
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   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 14 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                 – 2 т. 

Част „Електро“           – 4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сградата 

 

  Обосновка:   

 Представено е ясно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, но са установени  до 2 дейности в част „ВК”, за които са  налице несъществени 

пропуски и /или на  частично съответствие с изискванията на Възложителя и/или 

нормативни изисквания.  Липсва описание на дейностите,  свързани с изпълнението на  

ЕСМ 5 от Доклада за обследване за Енергийна  Ефективност на сградите, а именно: 

“Подмяна на  хоризонтална тръбна мрежа“- БГВ. Тази мярка от Доклада не е описана в 

т.Б. - Технология на строителството, също така липсва и  в линейния график. 

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, или ТП = 15+ 14 + 5 = 34 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 
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участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

            72. ОФЕРТА № 75 подадена от „НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД, по обособена позиция № 

3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, р-н Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30. 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 10 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР – 245 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 6 години 

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени  от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционните 

проекти с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж. 
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 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. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сградата 

  Обосновка:   

 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. Всички изложени методи са приложими.  

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

            73. ОФЕРТА № 76 подадена от „БИБО 69” ЕООД, по обособена позиция № 4 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 

София, р-н Слатина, ул. „Коста Лулчев“ №25,  бл. 263. 

 

Техническото предложение се състои от:  

1. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 с приложенията към него; 

2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 
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3. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец № 

4; 

5. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 

ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

Отчитане на резултатите от разгледаното техническо предложение по Образец №1: 

Техническото предложение съдържа: 

o Срок за проектиране – 40 календарни дни с описана организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

o Срок за изпълнение на СМР –  160 календарни дни с предложена и описана работна 

програма за изпълнение и технология на строителството 

o Срок за упражняване на авторски надзор е до подписване на констативен акт – 

образец 15  

o Приложен линеен график за изпълнение на СМР с приложена диаграма на работна 

ръка и обяснителна записка 

o Описание на предвижданите за влагане материали, съгласно посочената в 

документация таблица, производители и технически показатели по материали 

o Приложени сертификати и декларации за качество и съответствие 

o Управление на рисковете 

o Гаранционни срокове за изпълнени СМР – 8 години 

 
Оценка по технически показатели (ТП)   - до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, където 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя  

А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

ПБ– брой точки получени от участника по показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени от участника по показателя В. Управление на рисковете. 

                 Разгледано е предложението на участника по отделните показатели, съгласно 

критериите  и   методиката  за оценка и  е оценено по следния  начин: 

 

ПА - 15 т. А. Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране 

   Обосновка:   

 Чрез представената концепция и организация се осигуряват и удовлетворяват 

изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране: всички 

части и основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. 

 Видно е, 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 и са предвидени мерки за минимизиране на риска още на фаза 

инвестиционен проект. 

 

ПБ – 16 т. Б. Технология за строителство 

Част „ архитектурна“ – 4т. 

Част „ конструкции“  – 4 т. 

Част „ ВиК“                –  4 т. 

Част „Електро“           -  4 т. 

Част „ОиВ“ – не подлежи на оценка, тъй като няма предвидени ЕСМ съгласно 

Доклада за обследване на ЕЕ на сгради 

  Обосновка:   
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 Представено е ясно и подробно описание на технологията на строителство, със спазена 

технологичната последователност на всички строителни работи и разбиването им по 

дейности, вкл. обхват на работите. 

 Предложената технология на строителството съответства на специфичните особености 

на обекта, като подробно е описана последователността на изпълнение и 

взаимообвързаността между отделните СМР. 

 Предложеният линеен план – график е съобразен изцяло с описаната технология, 

последователност и поетапност при изпълнението на СМР. 

 Придобива се ясна представа за организацията и ръководството при изпълнението на 

видовете строителни работи и мерките за управление на качеството, опазване на 

околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

 Видно е, че могат да бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните 

актове. 

 

ПВ  –  5 т. В. Управление на рисковете 

   Обосновка:   

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. 

 Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на регистър и матрица на 

рисковете с цел определяне на положителните и отрицателни последствия от рисковите 

събития. 

 Предлагат се конкретни дейности/мерки за недопускане/предотвратяване настъпването 

на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците 

от настъпилия риск.  

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, или ТП = 15+ 16 + 5 = 36 т. 

 

 След като се извърши оценяването на техническото предложение и се установи, че 

участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, който не надхвърля 

максимално определената от възложителя граница, Комисията единодушно реши да 

допусне участника до етапа на отваряне на плика с предложените ценови параметри. 

 

 

Ж. Със съобщение № РСЛ18-ДИ05-556[9]/16.08.2019г., публикувано на профила на 

купувача на Възложителя на 16.08.2019 г., е насрочено отварянето на ценовите 

предложение на участниците в откритата процедура да се извърши на 21.08.2019 г. в 10,00 

часа в стая № 308 на третия етаж в административната сграда на район „Слатина”. 

 

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

предложения на участниците присъстваха лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП – участнци в 

процедурата или упълномощени представители на участниците в процедурата: 

 

1. Ренета Петрова Заркова – упълномощен представител на „Престиж-Н.С.” ЕООД, с 

нотариално заверено пълномощно рег. № 3207/29.12.2016г. на нотариус рег. № 626, 

Марин Цветков; 

2. Силвия Иванова Дженсен - упълномощен представител на „Хидрострой” АД, с писмено 

пълномощно от представляващия дружеството от 28.01.2019 г.; 

3. Хилмие Гюнер Садък - упълномощен представител на „Техно-енерджи” ООД, с писмено 

пълномощно от представляващия дружеството; 

4. Кремена Руменова Неделчева-Иванова - упълномощен представител на „Ивелинстрой” 

ЕООД, с писмено пълномощно от представляващия дружеството от 21.08.2019 г.; 

5. Мариян Стоянов - упълномощен представител на „Възраждане 7” ДЗЗД, с писмено 
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пълномощно от представляващия дружеството; 

6. Анелия Кирилова Пеева-Марчева – лично в качеството й на управител на „Състейнъбъл 

Консулт” ЕООД; 

 

Съгласно чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, комисията обяви на всички присъстващи резултатите от 

оценките на офертите по технически показатели, както следва: 

 

1. ОФЕРТА № 13 подадена от „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД по обособена позиция № 1 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“ №125, бл. 6 – 36 точки. 

 

2. ОФЕРТА № 18 подадена от „СТРОЙЕКСПРЕС - НН” ООД, по обособена позиция № 3 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30 – 36 точки. 

 

3. ОФЕРТА № 22 подадена от „КИЛТЕКС“ ЕООД, по обособена позиция № 1 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, 

бул.“Цариградско шосе“ №125, бл. 6 – 36 точки. 

 

4. ОФЕРТА № 23 подадена от „ВИП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, по обособена 

позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес 

гр. София, ж.к. „Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“ №125, бл. 6 – 36 точки. 

 

5. ОФЕРТА № 27 подадена от „АДВАНС - 2002” ЕООД, по обособена позиция № 1 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“№125, бл. 6 – 36 точки. 

 

6. ОФЕРТА № 28 подадена от „СЕТАТЕХ” ЕООД, по обособена позиция № 4 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н Слатина, ул. 

„Коста Лулчев“ №25, бл. 263 – 36 точки. 

 

7. ОФЕРТА № 30 подадена от „КАР СТРОЙ“ ЕООД, по обособена позиция № 2 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н Слатина,ж.к. 

Христо Смирненски, бл. 63 – 40 точки. 

 

8. ОФЕРТА № 31 подадена от „СТРОЙКОМЕРС ТТ” ЕООД, по обособена позиция № 4 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ул. „Коста Лулчев“ №25, бл. 263 – 36 точки. 

 

9. ОФЕРТА № 33 подадена от ДЗЗД „СТИН ПРОЕКТ”, по обособена позиция № 3 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30 – 36 точки. 

 

10. ОФЕРТА № 34 подадена от „Възраждане 7“ ДЗЗД, по обособена позиция № 2 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н Слатина,ж.к. 

Христо Смирненски, бл. 63 – 40 точки. 

 

11. ОФЕРТА № 35 подадена от ДЗЗД „Саниране за Слатина“, по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ж.к. Христо Смирненски, бл. 63 – 40 точки. 

 

12. ОФЕРТА № 36 подадена от „ПСГ“ АД, за участие по обособена позиция № 1 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, 

бул.“Цариградско шосе“ №125, бл. 6 – 36 точки. 
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13. ОФЕРТА № 40 подадена от „С.И.С. М – СТРОЙ” ЕООД, по обособена позиция № 3 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30 – 36 точки. 

 

14. ОФЕРТА № 41 подадена от „БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД, по обособена позиция № 1 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“№125, бл. 6 – 36 точки. 

 

15. ОФЕРТА № 42 подадена от „ЛЮНИК ЕФЕКТ” ДЗЗД, по обособена позиция № 4 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ул. „Коста Лулчев“ №25, бл. 263 – 36 точки. 

 

16. ОФЕРТА № 43 подадена от „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ” ЕООД, по обособена 

позиция № 3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес 

гр. София, р-н Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30 – 36 точки. 

 

17. ОФЕРТА № 44 подадена от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, по обособена позиция № 1 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“№125, бл. 6 – 36 точки. 

 

18. ОФЕРТА № 45 подадена от „МАКБУЛ - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, по 

обособена позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“№125, бл. 6 – 36 

точки. 
 

19. ОФЕРТА № 46 подадена от „БГ ЛЕНД КО” ООД, по обособена позиция № 3 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н Слатина, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл. 30 – 36 точки. 

 

20. ОФЕРТА № 47 подадена от „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001” ЕООД, по обособена позиция № 3 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30 – 36 точки. 

 

21. ОФЕРТА № 48 подадена от „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД, по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина,ж.к. Христо Смирненски, бл. 63 – 40 точки. 

 

22. ОФЕРТА № 49 подадена от „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД, по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина,  ж.к. Христо Смирненски, бл. 63 – 40 точки. 

 

23. ОФЕРТА № 50 подадена от „БУЛИНВЕСТ” ДЗЗД, по обособена позиция № 3 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н Слатина, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл. 30 – 36 точки. 

 

24. ОФЕРТА № 51 подадена от „ЕЛЕГАНТ КОНСУЛТ” ДЗЗД, по обособена позиция № 3 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30 – 36 точки.  

 

25. ОФЕРТА № 52 подадена от „ПРЕЗЕНТА” ДЗЗД, по обособена позиция № 4 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н Слатина, ул. 

„Коста Лулчев“ №25, бл. 263 – 36 точки. 
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26. ОФЕРТА № 53 подадена от „ЕКСПРЕССТРОЙ“ ООД, по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина,ж.к. Христо Смирненски, бл. 63 – 38 точки. 

 

27. ОФЕРТА № 56 подадена от „ЕТЕРА ГРУП” ЕООД, по обособена позиция № 1 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“№125, бл. 6 – 34 точки. 

 

28. ОФЕРТА № 57 подадена от „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, по обособена позиция 

№ 3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 

р-н Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30 – 36 точки. 

 

29. ОФЕРТА № 59 подадена от ДЗЗД „СС – СТРОЙ 2019”, по обособена позиция № 4 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ул. „Коста Лулчев“ №25, бл. 263 – 36 точки.  

 

30. ОФЕРТА № 60 подадена от „ГРАФЕНА ГРУП” ЕООД, по обособена позиция № 3 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30 – 36 точки. 

 

31. ОФЕРТА № 61 подадена от ДЗЗД „КАРА СТРОЙ”, по обособена позиция № 1 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“№125, бл. 6 – 36 точки. 

 

32. ОФЕРТА № 62 подадена от „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, по обособена позиция 

№ 3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 

р-н Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30 – 36 точки. 

 

33. ОФЕРТА № 65 подадена от „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД, по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина,ж.к. Христо Смирненски, бл. 63 – 40 точки. 

 

34. ОФЕРТА № 66 подадена от „БМ” ДЗЗД, по обособена позиция № 1 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, 

бул.“Цариградско шосе“№125, бл. 6 – 36 точки. 

 

35. ОФЕРТА № 67 подадена от „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, по обособена позиция № 1 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“№125, бл. 6 – 36 точки. 

 

36. ОФЕРТА № 68 подадена от ДЗЗД „СЕЙФ ЕНЕРДЖИ СЛАТИНА”, по обособена позиция № 

4 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 

р-н Слатина, ул. „Коста Лулчев“ №25, бл. 263 – 36 точки. 

 

37. ОФЕРТА № 69 подадена от „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД, по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ж.к. Христо Смирненски, бл. 63 – 40 точки. 

 

38. ОФЕРТА № 71 подадена от „ХИДРОСТРОЙ“ АД, по обособена позиция № 2 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н Слатина, ж.к. 

Христо Смирненски, бл. 63 – 40 точки. 

 

39. ОФЕРТА № 72 подадена от „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ж.к. Христо Смирненски, бл. 63 – 40 точки. 
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40. ОФЕРТА № 74 подадена от „ЖСП СТИЛ” ООД, по обособена позиция № 1 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, 

бул.“Цариградско шосе“№125, бл. 6 – 34 точки. 

 

41. ОФЕРТА № 75 подадена от „НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД, по обособена позиция № 3 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30 – 36 точки. 

 

42. ОФЕРТА № 76 подадена от „БИБО 69” ЕООД, по обособена позиция № 4 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н Слатина, ул. 

„Коста Лулчев“ №25, бл. 263 – 36 точки. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

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

офертите в процедурата и обяви предложените от тях стойности. 

След изчисляване на осреднената цена за авторски надзор на час (формирана като 

осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния обект в обособената 

позиция части) на всеки един участник, същата е публиквана в Протокол № 3 за 

информация на участниците. 

 

1. ОФЕРТА № 1, подадена от „СОФИНВЕСТ“ ЕООД по обособена позиция № 6 - 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, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63 (по 

обособена позиция 2)” – предложена цена 32 497,27 лв. без вкл. ДДС. 

 

2. ОФЕРТА № 2, подадена от „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД по обособена позиция № 6 - 

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, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63 (по 

обособена позиция 2)” – предложена цена 15 354,00 лв.  без вкл. ДДС. 

 

3. ОФЕРТА № 3, подадена от „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД по обособена позиция № 5 - 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания 

към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 6 (по 

обособена позиция 1)” – предложена цена 11 247,22 лв. без вкл. ДДС. 

  

4. ОФЕРТА № 4, подадена от „СТРОЙНОРМ” ЕООД по обособена позиция № 8 - Изготвяне 

оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул.”Коста Лулчев” №25, бл.263” (по 

обособена позиция 4)” – предложена цена 15 590,00 лв. без вкл. ДДС. 

 

5. ОФЕРТА № 5, подадена от „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, по обособена позиция № 6 - 

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, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63 (по 

обособена позиция 2)” – предложена цена 17 500,00 лв. без вкл. ДДС. 

 

6. ОФЕРТА № 6, подадена от „КОНТРОЛ 21” ООД по обособена позиция № 8 - Изготвяне 

оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 
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административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. ”Коста Лулчев” № 25, бл. 263 (по 

обособена позиция 4) – предложена цена 5 500 лв. без вкл. ДДС. 

 

7. ОФЕРТА № 7, подадена от „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, по обособена позиция № 6 

- 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, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 63 (по 

обособена позиция 2) – предложена цена 10 140,00 лв. без вкл. ДДС. 

 

8. ОФЕРТА № 8, подадена от ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - 

ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ”, по обособена позиция № 6 - 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, 

район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 63 (по обособена позиция 2) – предложена 

цена 8 780,00 лв. без вкл. ДДС. 

 

9. ОФЕРТА № 9, подадена от „ТОБО - ПРОДЖЕКТ” ЕООД по обособена позиция № 10 - 

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63 (по 

обособена позиция 2) – предложена цена 4 050,00 лв. без вкл. ДДС. 

 

10. ОФЕРТА № 10, подадена от „ДИНЕЛ СН” ЕООД по обособена позиция № 11 - 

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30 (по 

обособена позиция 3) – предложена цена 1 750,00 лв. без вкл. ДДС. 

 

11. ОФЕРТА № 11, подадена от „ЛК КОНСУЛТИНГ” ЕООД по обособена позиция № 8 - 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания 

към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. ”Коста Лулчев” № 25, бл.263 (по 

обособена позиция 4) – предложена цена 8 970,00 лв. без вкл. ДДС. 

 

12. ОФЕРТА № 12, подадена от ДЗЗД „ИКАР - ХИЙТ”, по обособена позиция № 6 - 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, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 63 (по 

обособена позиция 2) – предложена цена 16 800,00 лв.  без вкл. ДДС. 

 

13. ОФЕРТА № 13, подадена от „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД по обособена позиция № 1 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“ № 125, бл. 6, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 2 500,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 541 250,26 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 1600,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 10,00 лв./час без вкл. ДДС;  

 Част „Конструкции” – 10,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 10,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 10,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 10,00 лв./час без вкл. ДДС;  

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 10,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 
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част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  10,00 лв/час. 

 

14. ОФЕРТА № 14, подадена от „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ” ЕООД по обособена позиция № 

8 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 

изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на 

„Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ул. ”Коста Лулчев” № 25, бл. 263 

(по обособена позиция 4) – предложена цена 4 610,00 лв.  без вкл. ДДС. 

 

15. ОФЕРТА № 15, подадена от „В М Л - Консулт” ЕООД, по обособена позиция № 6 - 

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, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 63 (по 

обособена позиция 2) - предложена цена 15 800 лв. без вкл. ДДС. 

 

16. ОФЕРТА № 16, подадена от „СТиКО-2000” ООД, по обособена позиция № 6 - 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, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63 (по 

обособена позиция 2)” – предложена цена 9 935,44 лв. без вкл. ДДС. 

 

17. ОФЕРТА № 17, подадена от „ИВТ Консулт” ЕООД, по обособена позиция № 6 - 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, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 63 (по 

обособена позиция 2) – предложена цена 9 522,00 лв. без вкл. ДДС. 

 

18. ОФЕРТА № 18, подадена от „СТРОЙЕКСПРЕС - НН” ООД, по обособена позиция № 3 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 2 100 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 824 855,99 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 1 425,60 лв. лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 5,40 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 5,40 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 5,40 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 5,40 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 5,40 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 5,40 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  5,40 лв/час. 

 

19. ОФЕРТА № 19, подадена от „ПЕШЕВ” ЕООД по обособена позиция № 11 - Инвеститорски 

контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес: гр. 

София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30 (по обособена позиция 3) – 

предложена цена 4 750,00 без вкл. ДДС. 

 

20. ОФЕРТА № 20, подадена от „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, по обособена позиция № 6 - 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания 

към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 
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административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 63 (по 

обособена позиция 2) – предложена цена 18 200 лв. без вкл. ДДС. 

 

21. ОФЕРТА № 22, подадена от „КИЛТЕКС“ ЕООД, по обособена позиция № 1 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, 

бул.“Цариградско шосе“ №125, бл. 6, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 15 514,80 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 555 236,00 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор –  1 200,00 лева без ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 10,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 10,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 10,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 10,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 10,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 10,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  10,00 лв/час. 

 

22. ОФЕРТА № 23, подадена от „ВИП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, по обособена 

позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес 

гр. София, ж.к. „Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“ № 125, бл. 6, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране -  30 289,00лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 486 200,00 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 2 000,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” - 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” - 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” - 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” - 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” - 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” - 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  5,00 лв/час. 

 

23. ОФЕРТА № 24, подадена от „СД КОНСУЛТ” ООД, по обособена позиция № 6 - 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, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 63 (по 

обособена позиция 2) – предложена цена 27 040,00 лв. без вкл. ДДС. 

 

24. ОФЕРТА № 25, подадена от „КОНСУЛТАЛ” ЕООД по обособена позиция № 10 - 

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 63 (по 

обособена позиция 2) – предложена цена 8 830,00 лв. без вкл. ДДС. 
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25. ОФЕРТА № 26, подадена от „ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД по обособена позиция № 10 - 

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 63 (по 

обособена позиция 2) – предложена цена 5 999,00 лв. без вкл. ДДС. 

 

26. ОФЕРТА № 27, подадена от „АДВАНС - 2002” ЕООД, по обособена позиция № 1 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“№ 125, бл. 6, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 14 100,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 510 400,00 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 1 000,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 7,80 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 7,80 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 7,80 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 7,80 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 7,80 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 7,80 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  7,80 лв/час. 

 

27. ОФЕРТА № 28, подадена от „СЕТАТЕХ” ЕООД, по обособена позиция № 4 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н Слатина, ул. 

„Коста Лулчев“ №25, бл. 263, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 25 250,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 656 478,00 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 2 494,00 лева без ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 4,30 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 4,30 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 4,30 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 4,30 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 4,30 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 4,30 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  4,30 лв/час. 

 

28. ОФЕРТА № 30, подадена от „КАР СТРОЙ“ ЕООД, по обособена позиция № 2 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н Слатина, ж.к. 

Христо Смирненски, бл. 63, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 4 496,16 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 1 544 290,59 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 1 102,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 5,51 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 5,51 лв./час без вкл. ДДС; 
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 Част „Електро” – 5,51 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 5,51 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ОВК” – 5,51 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 5,51 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 5,51 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „ОВК”, част „Енергийна ефективност”, 

част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  5,51 лв/час. 

 

29. ОФЕРТА № 31, подадена от „СТРОЙКОМЕРС ТТ” ЕООД, по обособена позиция № 4 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ул. „Коста Лулчев“ № 25, бл. 263, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 17 637,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 815 258,68 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 1 800,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 40,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 40,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 40,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 40,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 40,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 40,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  40,00 лв/час. 

 

30. ОФЕРТА № 32, подадена от „АСТРА КОНСУЛТ” ЕООД по обособена позиция № 9 - 

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 6 (по 

обособена позиция 1) – предложена цена 1 750,00 лв. без вкл. ДДС. 

 

31. ОФЕРТА № 33, подадена от ДЗЗД „СТИН ПРОЕКТ”, по обособена позиция № 3 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 25 666,52 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 779 362,38 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 5 923,04 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 50,00 лв./час без ДДС; 

 Част „Конструкции” – 50,00 лв./час без ДДС; 

 Част „Електро” – 50,00 лв./час без ДДС; 

 Част „ВиК” – 50,00 лв./час без ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 50,00 лв./час без ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 50,00 лв./час без ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 
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част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) – 50,00 лв/час. 

 

32. ОФЕРТА № 34, подадена от „ВЪЗРАЖДАНЕ 7“ – ДЗЗД,  по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина,ж.к. Христо Смирненски, бл. 63, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 48 495,20 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 1 594 934,30 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 3 500,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 45,00 лв./час без вкл.ДДС; 

 Част „Конструкции” – 45,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 30,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 30,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ОВК” – 30,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 30,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 20,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „ОВК”, част „Енергийна ефективност”, 

част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  32,86 лв/час. 

 

33. ОФЕРТА № 35, подадена от ДЗЗД „САНИРАНЕ ЗА СЛАТИНА“, по обособена позиция № 

2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 

р-н Слатина, ж.к. Христо Смирненски, бл. 63, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 2 500,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 1 676 658,30 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 14 208,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 9,80 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ОВК”– 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „ОВК”, част „Енергийна ефективност”, 

част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  5,69 лв/час. 

 

34. ОФЕРТА № 36, подадена от „ПСГ“ АД, за участие по обособена позиция № 1 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, 

бул.“Цариградско шосе“ №125, бл. 6,  

цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 12 118,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 539 826,10 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 2 164,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  
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 Част „Архитектурна” – 20,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 15,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 12,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 12,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 12,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 12,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  13,83 лв/час. 

 

35. ОФЕРТА № 38, подадена от „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС” ООД, по обособена позиция № 6 - 

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, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 63 (по 

обособена позиция 2) – предложена цена 8 730,00 лв. без вкл. ДДС. 

 

36. ОФЕРТА № 39, подадена от „ЕЕ СЛАТИНА 2019” ДЗЗД, по обособена позиция № 7 - 

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания 

към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30 (по 

обособена позиция 3) – предложена цена 8 850,00 лв. без вкл. ДДС. 

 

37. ОФЕРТА № 40, подадена от „С.И.С. М – СТРОЙ”-ЕООД, по обособена позиция № 3 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 82 593,56 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 753 161,02 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 8 420,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 40,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 30,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 30,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 30,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 30,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  35,00 лв/час. 

 

38. ОФЕРТА № 41, подадена от „БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД, по обособена позиция № 1 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“№ 125, бл. 6, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 20 000,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 562 100,00 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 1 500,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 45,00лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 45,00лв./час без вкл. ДДС; 
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 Част „Електро” – 45,00лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 45,00лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 45,00лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 45,00лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  45,00 лв/час. 

 

39. ОФЕРТА № 42, подадена от „ЛЮНИК ЕФЕКТ” ДЗЗД, по обособена позиция № 4 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ул. „Коста Лулчев“ №25, бл. 263, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 3 000,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 805 000,00 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 1 200,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 4,30 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 4,30 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 4,30 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 4,30 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 4,30 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 4,30 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  4,30 лв/час. 

 

40. ОФЕРТА № 43, подадена от „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ” ЕООД, по обособена 

позиция № 3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес 

гр. София, р-н Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 29 000,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 829 451,00 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 2 950,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  50,00 лв/час. 

 

41. ОФЕРТА № 44, подадена от „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, по обособена позиция № 1 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“ № 125, бл. 6, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 18 176,97 лева без вкл. ДДС; 
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- Стойност за изпълнение на СМР – 546 003,08 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 2 163,93 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  50,00 лв/час. 

 

42. ОФЕРТА № 45, подадена от „МАКБУЛ - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, 

по обособена позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, бул.“Цариградско шосе“ № 125, бл. 6, 

цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 17 311,40 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 551 357,35 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 4 327,85 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  50,00 лв/час. 

 

43. ОФЕРТА № 46, подадена от „БГ ЛЕНД КО” ООД, по обособена позиция № 3 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н Слатина, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл. 30, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 26 324,64 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 838 439,78 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 6 581,16 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 
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част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  50,00 лв/час. 

 

44. ОФЕРТА № 47, подадена от „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001” ЕООД, по обособена позиция № 3 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 27 400,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 855 119,10 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 3 940,00 лева без ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 4,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 4,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 4,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 3,90 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 4,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 4,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  3,98 лв/час. 

 

45. ОФЕРТА № 48, подадена от „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД, по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина,ж.к. Христо Смирненски, бл. 63, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 32 000,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 1 485 979,00 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 10 000,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ОВК” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „ОВК”, част „Енергийна ефективност”, 

част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  50,00 лв/час. 

 

46. ОФЕРТА № 49, подадена от „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД, по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина,  ж.к. Христо Смирненски, бл. 63, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 18 000,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 1 562 000,00 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 3 000,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 20,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 20,00 лв./час без вкл. ДДС; 
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 Част „Електро” – 20,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 20,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ОВК” – 20,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 20,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 20,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „ОВК”, част „Енергийна ефективност”, 

част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  20,00 лв/час. 

 

47. ОФЕРТА № 50, подадена от „БУЛИНВЕСТ” ДЗЗД, по обособена позиция № 3 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 23 500,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 818 023,72 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 2 000,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 25,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 15,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 15,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 15,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 10,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 10,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  15,00 лв/час. 

 

48. ОФЕРТА № 51, подадена от „ЕЛЕГАНТ КОНСУЛТ” ДЗЗД, по обособена позиция № 3 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 29 500,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 854 500,00 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 3 000,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  50,00 лв/час. 

 

49. ОФЕРТА № 52, подадена от „ПРЕЗЕНТА” ДЗЗД, по обособена позиция № 4 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н Слатина, ул. 

„Коста Лулчев“ № 25, бл. 263, цената е както следва: 
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- Стойност за проектиране – 22 500,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 775 252,86 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 2 000,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 30,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 25,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 20,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 20,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 15,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 15,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  20,83 лв/час. 

 

50. ОФЕРТА № 53, подадена от „ЕКСПРЕССТРОЙ“ ООД, по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина,ж.к. Христо Смирненски, бл. 63, цената е, както следва: 

 

 В ценовото предложение на участника е констатирано несъответствие относно 

посочената стойност за проектиране, като с цифри е изписано: 54 952,89 лева, а с думи:  

/шейсет и една хиляди седемстотин четиридесет и четири и 82 ст./Съгласно точка 13.1.6 от 

документацията за участие относно ценовото предложение по Образец № 6 – „При 

несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с 

думи.”. 

        Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно взе решение за стойност за 

проектиране да се приеме изписаната с думи а именно: шейсет и една хиляди седемстотин 

четиридесет и четири и 82 ст. -  61 744,82 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 1 605 365,39 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 6 791,93 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 16,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро”– 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 6,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ОВК” – 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 10,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „ОВК”, част „Енергийна ефективност”, 

част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  7,43 лв/час. 

 

51. ОФЕРТА № 54, подадена от „ДАНО РЛ” ЕООД по обособена позиция № 10 - 

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 63 (по 

обособена позиция 2) – предложена цена 5 800,00 лв. без вкл. ДДС. 

 

52. ОФЕРТА № 55, подадена от „ЕРОУ” ООД, по обособена позиция № 6 - 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 
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адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2) – 

предложена цена 16 800,00 лв. без вкл. ДДС. 

 

53. ОФЕРТА № 56, подадена от „ЕТЕРА ГРУП” ЕООД, по обособена позиция № 1 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Гео Милев“, бул. “Цариградско шосе“№ 125, бл. 6, 

цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 15 000,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 559 405,00 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 6 000,00 лева без ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 15,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 15,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 15,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 15,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 15,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 15,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  15,00 лв/час. 

 

54. ОФЕРТА № 57, подадена от „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, по обособена позиция 

№ 3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 

р-н Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 26 324,64 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 802 780,00 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 6 350,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” - 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) – 50,00 лв/час. 

 

55. ОФЕРТА № 58, подадена от „ЕЛВИС ДМ” ЕООД по обособена позиция № 10 - 

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с 

административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 63 (по 

обособена позиция 2) – предложена цена 8 580,00 лв. без вкл. ДДС. 

 

56. ОФЕРТА № 59 подадена от ДЗЗД „СС – СТРОЙ 2019”, по обособена позиция № 4 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ул. „Коста Лулчев“ № 25, бл. 263, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 3 100,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 810 699,70 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 22 000,00 лева без вкл. ДДС; 



205 

 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 60,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 60,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  23,33 лв/час. 

 

57. ОФЕРТА № 60, подадена от „ГРАФЕНА ГРУП” ЕООД, по обособена позиция № 3 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 27 600,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 769 995,00 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 3 200,00 лева без ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) – 50,00 лв/час. 

 

58. ОФЕРТА № 61, подадена от ДЗЗД „КАРА СТРОЙ”, по обособена позиция № 1 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Гео Милев“, бул. “Цариградско шосе“№ 125, бл. 6, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 16 975,32 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 545 600,00 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 2 500,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 25,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 25,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 25,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 25,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 25,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 25,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  25,00 лв/час. 
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59. ОФЕРТА № 62, подадена от „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, по обособена позиция 

№ 3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 

р-н Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 3 500,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 848 950,80 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 19 000,00 лева без ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 60,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  21,67 лв/час. 

 

60. ОФЕРТА № 63, подадена от „ТУСКО” ЕООД, по обособена позиция № 6 - 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, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 63 (по 

обособена позиция 2) – предложена цена 9 700,00 лв. без вкл. ДДС. 

На закритото заседание, проведено на 30.08.2019г., след допълнителен преглед на ценовите 

предложения на участниците комисията установи, че представеното ценовото предложение на 

участника „ТУСКО” ЕООД не съответства на поставените изисквания от Възложителя в 

документацията за участие, поради наличието на грешка в изчисляването на сбора от двата 

компонента на общата стойност на поръчката по обособената позиция и невъзможност да се 

определи предложена цена. 

 

61. ОФЕРТА № 64, подадена от „ИНТКОНС” ЕООД, по обособена позиция № 6 - 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, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 63 (по 

обособена позиция 2) – предложена цена 15 800,00 лв. без вкл. ДДС. 

 

62. ОФЕРТА № 65, подадена от „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ – ООД, по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 63, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 45 495,25 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 1 656 723,29 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 12 495,25 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 23,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 23,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 23,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 23,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ОВК” – 23,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 23,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 23,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 



207 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „ОВК”, част „Енергийна ефективност”, 

част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  23,00 лв/час. 

 

63. ОФЕРТА № 66, подадена от „БМ” ДЗЗД, по обособена позиция № 1 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, 

бул. “Цариградско шосе“ № 125, бл. 6, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 12 117,98 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 506 323,70 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 1 500,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 50,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  50,00 лв/час. 

 

64. ОФЕРТА № 67, подадена от „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, по обособена позиция № 1 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 

„Гео Милев“, бул. “Цариградско шосе“№ 125, бл. 6, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 12 000,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 518 867,21 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 4 000,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 40,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 40,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 40,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 40,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 40,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 40,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”,  част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  40,00 лв/час. 

 

65. ОФЕРТА № 68, подадена от ДЗЗД „СЕЙФ ЕНЕРДЖИ СЛАТИНА”, по обособена позиция 

№ 4 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 

р-н Слатина, ул. „Коста Лулчев“ № 25, бл. 263, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 15 000,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 779 936,22 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 5 000,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 40,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 40,00 лв./час без вкл. ДДС; 
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 Част „Електро” – 40,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 40,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 40,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 40,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  40,00 лв/час. 

 

66. ОФЕРТА № 69 подадена от „ИВЕЛИНСТРОЙ“ – ЕООД, по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ж.к. Христо Смирненски, бл. 63, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 36 396,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 1 674 438,58 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 3 850,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 35,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции”– 35,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 35,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 35,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ОВК” – 35,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 35,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 35,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „ОВК”, част „Енергийна ефективност”, 

част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  35,00 лв/час. 

 

67. ОФЕРТА № 71, подадена от „ХИДРОСТРОЙ“ – АД, по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ж.к. Христо Смирненски, бл. 63, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 45 500,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 1 672 770,00 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 17 200,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 30,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 30,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 30,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 30,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ОВК” – 30,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 30,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 30,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „ОВК”, част „Енергийна ефективност”, 

част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) – 30,00 лв/час. 
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68. ОФЕРТА № 72, подадена от „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, по обособена позиция № 2 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ж.к. Христо Смирненски, бл. 63, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 26 100,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 1 397 000,00 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 1 900,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 10,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 10,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 10,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 10,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ОВК” – 10,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 10,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”– 10,00 лв./час без вкл. ДДС;; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „ОВК”, част „Енергийна ефективност”, 

част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) – 10,00 лв/час. 

 

69. ОФЕРТА № 73, подадена от „СС - КОНСУЛТ”, по обособена позиция № 7 - Изготвяне 

оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 

строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с 

административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30 (по 

обособена позиция 3) – предложена цена 8 870,00 лв. без вкл. ДДС. 

 

70. ОФЕРТА № 74, подадена от „ЖСП СТИЛ” ООД, по обособена позиция № 1 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Гео Милев“, 

бул. “Цариградско шосе“№ 125, бл. 6, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 2 960,70 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 524 052,20 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 490,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна” – 25,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 15,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 15,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 10,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 25,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 15,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  17,50 лв/час. 

 

71. ОФЕРТА № 75 подадена от „НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД, по обособена позиция № 3 - 

Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н 

Слатина, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 30, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 50 000,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 611 933,67 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 20 000,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  
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 Част „Архитектурна” – 25,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 25,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро”– 25,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 25,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 25,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 25,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) – 25,00 лв/час. 

 

72. ОФЕРТА № 76 подадена от „БИБО 69” ЕООД, по обособена позиция № 4 - Инженеринг 

(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, р-н Слатина, ул. 

„Коста Лулчев“ № 25, бл. 263, цената е както следва: 

- Стойност за проектиране – 14 200,00 лева без вкл. ДДС; 

- Стойност за изпълнение на СМР – 796 719,00 лева без вкл. ДДС; 

- Авторски надзор – 1 000,00 лева без вкл. ДДС; 

 

Формирането на цената за упражняване на авторски надзор е при следните часови ставки:  

 Част „Архитектурна”- 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Конструкции” – 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Електро” – 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „ВиК” – 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Енергийна ефективност” – 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 Част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” – 5,00 лв./час без вкл. ДДС; 

 

Цена за авторски надзор на час (формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) - 5,00 лв/час. 

 

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията и Комисията продължи своята работа в закрито заседание. 

След допълнителен преглед на предложените ценови предложения на участниците, 

комисията констатира следното: 

 

1. По обособена позиция № 1 – Участникът „Бул Строй Инвест“ ЕООД е предложил 

стойност за проектиране 2 500,00 лева без вкл. ДДС и цена за авторски надзор на час 

/формирана като осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния обект в 

обособената позиция части: част „Архитектурна”, част „Конструкции”, част „Електро”, 

част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”/ - 10,00 

лева за час. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини Комисията на основание чл. 72, ал. 1 

от ЗОП реши да изиска от участника подробна писмена обосновка за начина на 

образуване на предложените от него цени. 

 

2. По обособена позиция № 1 – Участникът „Килтекс“ ЕООД е предложил цена за 

авторски надзор на час /формирана като осреднена часова ставка по всички приложими 

за конкретния обект в обособената позиция части: част „Архитектурна”, част 

„Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”/ - 10,00 лева за час. 
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След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

3. По обособена позиция № 1 – Участникът „Вип Консулт Инженеринг“ ЕООД е 

предложил цена за авторски надзор на час /формирана като осреднена часова ставка по 

всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части: част 

„Архитектурна”, част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна 

ефективност”, част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”/ - 5,00 лева за час. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини Комисията на основание чл. 72, ал. 1 

от ЗОП реши да изиска от участника подробна писмена обосновка за начина на 

образуване на предложените от него цени. 

 

4. По обособена позиция № 1 – Участникът „Адванс - 2002“ ЕООД е предложил цена за 

авторски надзор на час /формирана като осреднена часова ставка по всички приложими 

за конкретния обект в обособената позиция части: част „Архитектурна”, част 

„Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”/ - 7,80 лева за час. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

5. По обособена позиция № 1 – Участникът „ПСГ“ АД е предложил цена за авторски 

надзор на час /формирана като осреднена часова ставка по всички приложими за 

конкретния обект в обособената позиция части: част „Архитектурна”, част 

„Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”/ - 13,83 лева за час. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

6. По обособена позиция № 1 – Участникът „Етера груп“ ЕООД е предложил стойност за 

проектиране 15 000,00 лева без вкл. ДДС и цена за авторски надзор на час /формирана 

като осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния обект в обособената 

позиция части: част „Архитектурна”, част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, 

част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”/ - 15,00 лева за час. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини Комисията на основание чл. 72, ал. 1 

от ЗОП реши да изиска от участника подробна писмена обосновка за начина на 

образуване на предложените от него цени. 

 

7. По обособена позиция № 1 – Участникът „ЖСП стил“ ООД  е предложил стойност за 

проектиране 2 960,70 лева без вкл. ДДС и цена за авторски надзор на час /формирана 

като осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния обект в обособената 

позиция части: част „Архитектурна”, част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, 

част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”/ - 17,50 лева за час. 
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След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

8. По обособена позиция № 2 – Участникът „Кар строй“ ЕООД е предложил стойност за 

проектиране 4 496,16 лева без вкл. ДДС и цена за авторски надзор на час /формирана като 

осреднена стойност за авторски надзор на час по всички приложими за конкретния обект 

в обособената позиция части - част „Архитектурна”, част „Конструкции”, част 

„Електро”, част „ВиК”, част „ОВК”, част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна 

безопасност” и „ПБЗ”/ - 5,51 лева за час. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

9. По обособена позиция № 2 – Участникът ДЗЗД „Саниране за Слатина“ е предложил 

стойност за проектиране 2 500,00 лева без вкл. ДДС и цена за авторски надзор на час 

/формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час по всички приложими за 

конкретния обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, част 

„Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „ОВК”, част „Енергийна ефективност”, 

част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”/ - 5,69 лева за час. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

10. По обособена позиция № 2 – Участникът „Булстрой груп“ ЕООД е предложил стойност 

за проектиране 18 000,00 лева без вкл. ДДС. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

11. По обособена позиция № 2 – Участникът „Експресстрой“ ООД е предложил цена за 

авторски надзор на час /формирана като осреднена стойност за авторски надзор на час по 

всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части - част 

„Архитектурна”, част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „ОВК”, част 

„Енергийна ефективност”, част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”/ - 7,43 лева за час. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

12. По обособена позиция № 2 – Участникът „Стройкомерс“ ЕООД е предложил стойност 

за проектиране 26 100,00 лева без вкл. ДДС и цена за авторски надзор на час /формирана 

като осреднена стойност за авторски надзор на час по всички приложими за конкретния 

обект в обособената позиция части - част „Архитектурна”, част „Конструкции”, част 

„Електро”, част „ВиК”, част „ОВК”, част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна 

безопасност” и „ПБЗ”/ - 10,00 лева за час. 
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След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

13. По обособена позиция № 3 – Участникът „Стройекспрес - НН“ ООД е предложил 

стойност за проектиране 2 100,00 лева без вкл. ДДС и цена за авторски надзор на час 

/формирана като осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния обект в 

обособената позиция части: част „Архитектурна”, част „Конструкции”, част „Електро”, 

част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”/ - 5,40 

лева за час. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

14. По обособена позиция № 3 – Участникът „МБ Инженеринг 2001“ ЕООД е предложил 

цена за авторски надзор на час /формирана като осреднена часова ставка по всички 

приложими за конкретния обект в обособената позиция части: част „Архитектурна”, част 

„Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”/ - 3,98 лева за час. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

15. По обособена позиция № 3 – Участникът ДЗЗД „Булинвест“ е предложил стойност за 

проектиране 23 500,00 лева без вкл. ДДС и цена за авторски надзор на час /формирана 

като осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния обект в обособената 

позиция части: част „Архитектурна”, част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, 

част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”/ - 15,00 лева за час. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

16. По обособена позиция № 3 – Участникът „Николов Кънстракшън“ ЕООД е 

предложил стойност за проектиране 3 500,00 лева без вкл. ДДС и цена за авторски надзор 

на час /формирана като осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния 

обект в обособената позиция части: част „Архитектурна”, част „Конструкции”, част 

„Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна безопасност” и 

„ПБЗ”/ - 21,67 лева за час. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

17. По обособена позиция № 3 – Участникът „Найс Билдинг“ ЕООД е предложил стойност 

за СМР 611 933,67 лева без вкл. ДДС и цена за авторски надзор на час /формирана като 

осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния обект в обособената 
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позиция части: част „Архитектурна”, част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, 

част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”/ - 25,00 лева за час. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

18. По обособена позиция № 4 – Участникът „Сетатех“ ЕООД е предложил цена за 

авторски надзор на час /формирана като осреднена часова ставка по всички приложими 

за конкретния обект в обособената позиция части: част „Архитектурна”, част 

„Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”/ - 4,30 лева за час. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

19. По обособена позиция № 4 – Участникът ДЗЗД „Люник ефект“ е предложил стойност 

за проектиране 3 000,00 лева без вкл. ДДС и цена за авторски надзор на час /формирана 

като осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния обект в обособената 

позиция части: част „Архитектурна”, част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, 

част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”/ - 4,30 лева за час. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

20. По обособена позиция № 4 – Участникът ДЗЗД „СС – Строй 2019“ е предложил 

стойност за проектиране 3 100,00 лева без вкл. ДДС . 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

21. По обособена позиция № 4 – Участникът „Бибо 69“ ЕООД е предложил цена за авторски 

надзор на час /формирана като осреднена часова ставка по всички приложими за 

конкретния обект в обособената позиция части: част „Архитектурна”, част 

„Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”/ - 5,00 лева за час. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

22. По обособена позиция № 6 – Участникът „Състейнъбъл Консулт“ ЕООД е предложил 

цена за строителен надзор 10 140,00 лева без вкл. ДДС. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини Комисията на основание чл. 72, ал. 1 
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от ЗОП реши да изиска от участника подробна писмена обосновка за начина на 

образуване на предложените от него цени. 

 

23. По обособена позиция № 6 – Участникът ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс 

Инженеринг - Лайф Енерджи” е предложил цена за строителен надзор 8 780,00 лева без 

вкл. ДДС. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

24. По обособена позиция № 6 – Участникът „СТиКО – 2000“ ООД е предложил цена за 

строителен надзор 9 935,44 лева без вкл. ДДС. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

25. По обособена позиция № 6 – Участникът „ИВТ Консулт“ ЕООД е предложил цена за 

строителен надзор 9 522,00 лева без вкл. ДДС. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

26. По обособена позиция № 6 – Участникът „Експерт Дисижънс“ ЕООД е предложил 

цена за строителен надзор 8 730,00 лева без вкл. ДДС. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

27. По обособена позиция № 8 – Участникът „Контрол 21“ ООД е предложил цена за 

строителен надзор 5 500,00 лева без вкл. ДДС. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

28. По обособена позиция № 8 – Участникът „Термоконтрол Сървиз“ ЕООД е предложил 

цена за строителен надзор 4 610,00 лева без вкл. ДДС. 

След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

29. По обособена позиция № 10 – Участникът „ТОБО - Проджект“ ЕООД е предложил 

цена за инвеститорски надзор 4 050,00 лева без вкл. ДДС. 
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След обстоен анализ се установи, че така предложените цени са с повече от 20 на сто 

по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същите показатели за оценка. Поради тези причини 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. 

 

 

           Гореописаните констатации на комисията са подробно отразени в Протокол № 

3/21.08.2019г., приключен на 30.08.2019г. 

 

1. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-136-[3]/30.08.2019г. от участника „КОНТРОЛ 21” 

ООД, ЕИК 130064337, 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 дружеството участник на 02.09.2019г. 

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ19-ТД26-136-[4]/09.09.2019г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

2. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-137-[3]/30.08.2019г. от участника „СЪСТЕЙНЪБЪЛ 

КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 202980092, 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 дружеството участник на 02.09.2019г. 

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ19-ТД26-137-[4]/09.09.2019г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

3. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-145-[2]/30.08.2019г. от участника ДЗЗД 

„КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ - ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ”, ЕИК по БУЛСТАТ 

176593141, 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 дружеството участник на 30.08.2019г. 

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ19-ТД26-145-[3]/03.09.2019г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

4. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-146-[3]/30.08.2019г. от участника „ТОБО - 

ПРОДЖЕКТ” ЕООД, ЕИК 203783386,е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 72 

от ЗОП за начина на образуване на оферираната обща стойност на поръчката без ДДС в образец 

6Б на Възложителя – Ценово предложение. 

Искането е получено от дружеството участник на 30.08.2019г. 

В дадения на участника, срок не е представена подробна писмена обосновка за 

предлаганата цена. 

 

5. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-195-[3]/30.08.2019г. от участника „БУЛ СТРОЙ 

ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 101526851, 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 „Стойност за проектиране” и по 

показателя за оценка „Цена за авторски надзор на час”, (формирана като осреднена часова 

ставка по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части – част 

„Архитектурна”, част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна 

ефективност”, част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”). 

Искането е получено от управителя на дружеството участник на 30.08.2019г. 

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ19-ТД26-195-[4]/04.09.2019г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 
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6. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-196-[3]/30.08.2019г. от участника „ТЕРМОКОНТРОЛ 

СЪРВИЗ” ЕООД, ЕИК 114596369, 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 дружеството участник на 30.08.2019г. 

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ19-ТД26-196-[4]/03.09.2019г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

7. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-198-[3]/30.08.2019г. от участника „СТ И КО-2000” 

ООД, ЕИК 130286681, 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 дружеството участник на 02.09.2019г. 

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ19-ТД26-198-[4]/05.09.2019г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

8. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-204-[2]/30.08.2019г. от участника „ИВТ КОНСУЛТ” 

ЕООД, ЕИК 131127235, 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 дружеството участник на 30.08.2019г. 

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ19-ТД26-204-[3]/03.09.2019г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

9. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-207-[3]/30.08.2019г. от участника 

„СТРОЙЕКСПРЕС–НН” ООД, ЕИК 125537703, 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 „Стойност за 

проектиране” и по показателя за оценка „Цена за авторски надзор на час”, (формирана като 

осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части 

– част „Архитектурна”, част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна 

ефективност”, част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”). 

Искането е получено от управителя на дружеството участник на 31.08.2019г. 

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ19-ТД26-207-[4]/04.09.2019г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

10. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-211-[3]/30.08.2019г. от участника „КИЛТЕКС” 

ЕООД, ЕИК 203022445, 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”, 

(формирана като осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния обект в 

обособената позиция части – част „Архитектурна”, част „Конструкции”, част „Електро”, част 

„ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”). 

Искането е получено от управителя на дружеството участник на 30.08.2019г. 

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ19-ТД26-211-[4]/04.09.2019г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

11. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-213-[3]/30.08.2019г. от участника „ВИП КОНСУЛТ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 201122703, 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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(формирана като осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния обект в 

обособената позиция части – част „Архитектурна”, част „Конструкции”, част „Електро”, част 

„ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”). 

Искането е получено от управителя на дружеството участник на 04.09.2019г. 

В дадения на участника срок по куриер с вх. № Към РСЛ19-ТД26-213-[6]/10.09.2019г. 

участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. Комисията е 

извършила проследяване на пратка № 5300129522441 и е установила изпращане на писмото на 

09.09.2019г. по куриер в предоставения на участника петдневен срок. 

 

12. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-217-[3]/30.08.2019г. от участника „АДВАНС-2002” 

ЕООД, ЕИК 126615172, 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”, 

(формирана като осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния обект в 

обособената позиция части – част „Архитектурна”, част „Конструкции”, част „Електро”, част 

„ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”). 

Искането е получено от управителя на дружеството участник на 30.08.2019г. 

В дадения на участника срок по куриер с вх. № Към РСЛ19-ТД26-217-[4]/05.09.2019г. 

участникът е представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. Комисията е 

извършила проследяване на пратка № 1050239637903 и е установила изпращане на писмото на 

04.09.2019г. по куриер в предоставения на участника петдневен срок. 

 

13. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-218-[3]/30.08.2019г. от участника „СЕТАТЕХ” 

ЕООД, ЕИК 202571423, 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”, 

(формирана като осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния обект в 

обособената позиция части – част „Архитектурна”, част „Конструкции”, част „Електро”, част 

„ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”). 

Искането е получено от управителя на дружеството участник на 30.08.2019г. 

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ19-ТД26-218-[4]/03.09.2019г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

14. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-220-[3]/30.08.2019г. от участника „КАР СТРОЙ” 

ЕООД, ЕИК 148105154, 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 „Стойност за проектиране” и по 

показателя за оценка „Цена за авторски надзор на час”, (формирана като осреднена часова ставка 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части – част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „ОиВ”, част „Енергийна ефективност”, 

част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”). 

Искането е получено от управителя на дружеството участник на 02.09.2019г. 

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ19-ТД26-220-[4]/04.09.2019г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

15. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-227-[3]/30.08.2019г. от участника ДЗЗД „Саниране 

за Слатина”, 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 „Стойност за проектиране” и по показателя за оценка 

„Цена за авторски надзор на час”, (формирана като осреднена часова ставка по всички 

приложими за конкретния обект в обособената позиция части – част „Архитектурна”, част 
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„Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „ОиВ”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”). 

Искането е получено от управителя на дружеството участник на 02.09.2019г. 

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ19-ТД26-227-[4]/04.09.2019г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

16. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-228-[3]/30.08.2019г. от участника „ПСГ” АД, ЕИК 

131137959, 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”, (формирана 

като осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция 

части – част „Архитектурна”, част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна 

ефективност”, част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”). 

Искането е получено от управителя на дружеството участник на 30.08.2019г. 

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ19-ТД26-228-[4]/04.09.2019г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

17. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-230-[3]/30.08.2019г. от участника „ЕКСПЕРТ 

ДИСИЖЪНС” ООД, ЕИК 131456138,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 дружеството участник на 02.09.2019г. 

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ19-ТД26-230-[4]/04.09.2019г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

18. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-234-[3]/30.08.2019г. от участника „ЛЮНИК 

ЕФЕКТ” ДЗЗД, 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 „Стойност за проектиране” и по показателя за оценка 

„Цена за авторски надзор на час”, (формирана като осреднена часова ставка по всички 

приложими за конкретния обект в обособената позиция части – част „Архитектурна”, част 

„Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „ОиВ”, част „Енергийна ефективност”, част 

„Пожарна безопасност” и „ПБЗ”). 

Искането е получено от управителя на дружеството участник на 03.09.2019г. 

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ19-ТД26-234-[4]/05.09.2019г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

19. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-240-[2]/30.08.2019г. от участника „МБ 

ИНЖЕНЕРИНГ 2001” ЕООД, ЕИК 201894833, 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”, (формирана като осреднена часова ставка по всички приложими за 

конкретния обект в обособената позиция части – част „Архитектурна”, част „Конструкции”, 

част „Електро”, част „ВиК”, част „ОиВ”, част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна 

безопасност” и „ПБЗ”). 

Искането е получено от управителя на дружеството участник на 30.08.2019г. 

С вх. № РСЛ19-ТД26-240-(3)/05.09.2019г. участникът е представил подробна писмена 

обосновка за предлаганата цена извън дадения 5 /пет/ дневен срок. 

 

20. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-242-[3]/30.08.2019г. от участника „БУЛСТРОЙ 

ГРУП” ЕООД, ЕИК 131086621, 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 
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съответните части, приложими за конкретния обект в обособената позиция в образец 6 на 

Възложителя – Ценово предложение, по показателя за оценка „Стойност за проектиране”. 

Искането е получено от управителя на дружеството участник на 30.08.2019г. 

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ19-ТД26-242-[4]/04.09.2019г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

21. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-244-[3]/30.08.2019г. от участника „БУЛИНВЕСТ” 

ДЗЗД, 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 „Стойност за проектиране” и по показателя за оценка „Цена за авторски 

надзор на час”, (формирана като осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния 

обект в обособената позиция части – част „Архитектурна”, част „Конструкции”, част „Електро”, 

част „ВиК”, част „ОиВ”, част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”). 

Искането е получено от управителя на дружеството участник на 30.08.2019г. 

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ19-ТД26-244-[4]/04.09.2019г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

22. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-247-[3]/30.08.2019г. от участника 

„ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД, ЕИК 113018177, 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”, 

(формирана като осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния обект в 

обособената позиция части – част „Архитектурна”, част „Конструкции”, част „Електро”, част 

„ВиК”, част „ОиВ”, част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”). 

Искането е получено от управителя на дружеството участник на 30.08.2019г. 

В дадения на участника, срок не е представена подробна писмена обосновка за 

предлаганата цена. 

 

23. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-250-[3]/30.08.2019г. от участника „ЕТЕРА ГРУП” 

ЕООД, ЕИК 202485401, 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 „Стойност за проектиране” и по 

показателя за оценка „Цена за авторски надзор на час”, (формирана като осреднена часова ставка 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части – част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „ОиВ”, част „Енергийна ефективност”, 

част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”). 

Искането е получено от управителя на дружеството участник на 30.08.2019г. 

С вх. № РСЛ19-ТД26-250-(4)/09.09.2019г. участникът е представил подробна писмена 

обосновка за предлаганата цена извън дадения 5 /пет/ дневен срок. 

 

24. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-253-[3]/30.08.2019г. от участника ДЗЗД „СС - Строй 

2019”, 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 „Стойност за проектиране”. 

Искането е получено от управителя на дружеството участник на 02.09.2019г. 

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ19-ТД26-253-[4]/09.09.2019г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

25. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-256-[3]/30.08.2019г. от участника „НИКОЛОВ 

КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 202745799, е изискана подробна писмена обосновка съгласно чл. 

72 от ЗОП за начина на формиране на оферираната цена за упражняване на авторски надзор на час 
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по съответните части, приложими за конкретния обект в обособената позиция в образец 6 на 

Възложителя – Ценово предложение, по показателя за оценка „Стойност за проектиране” и по 

показателя за оценка „Цена за авторски надзор на час”, (формирана като осреднена часова ставка 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части – част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „ОиВ”, част „Енергийна ефективност”, 

част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”). 

Искането е получено от управителя на дружеството участник на 02.09.2019г. 

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ19-ТД26-256-[4]/09.09.2019г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

26. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-267-[3]/30.08.2019г. от участника 

„СТРОЙКОМЕРС” ЕООД, ЕИК 109514464, 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 „Стойност за проектиране” и по 

показателя за оценка „Цена за авторски надзор на час”, (формирана като осреднена часова ставка 

по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части – част „Архитектурна”, 

част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „ОиВ”, част „Енергийна ефективност”, 

част „Пожарна безопасност” и  „ПБЗ”). 

Искането е получено от управителя на дружеството участник на 02.09.2019г. 

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ19-ТД26-267-[4]/04.09.2019г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

27. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-271-[3]/30.08.2019г. от участника „ЖСП СТИЛ” 

ООД, ЕИК 040188026, 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 „Стойност за проектиране” и по показателя за 

оценка „Цена за авторски надзор на час”, (формирана като осреднена часова ставка по всички 

приложими за конкретния обект в обособената позиция части – част „Архитектурна”, част 

„Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна 

безопасност” и „ПБЗ”). 

Искането е получено от управителя на дружеството участник на 02.09.2019г. 

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ19-ТД26-271-[4]/05.09.2019г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

28. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-272-[3]/30.08.2019г. от участника „НАЙС 

БИЛДИНГ” ЕООД, ЕИК 130576215, 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 „Стойност за изпълнение на СМР” и 

по показателя за оценка „Цена за авторски надзор на час”, (формирана като осреднена часова 

ставка по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части – част 

„Архитектурна”, част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна 

ефективност”, част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”). 

Искането е получено от управителя на дружеството участник на 02.09.2019г. 

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ19-ТД26-272-[4]/04.09.2019г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

29. С писмо изх. № Към РСЛ19-ТД26-273-[3]/30.08.2019г. от участника „БИБО 69” ЕООД, 

ЕИК 201949560, 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”, (формирана като 

осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния обект в обособената позиция части 
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– част „Архитектурна”, част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна 

ефективност”, част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”). 

Искането е получено от управителя на дружеството участник на 30.08.2019г. 

В дадения на участника срок с вх. № Към РСЛ19-ТД26-273-[4]/04.09.2019г. участникът е 

представил подробна писмена обосновка за предлаганата цена. 

 

 

З. 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 № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, бул. „Цариградско шосе“ № 125, 

бл. 6”. 

 

          1.1. Участник „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД по обособена позиция № 1, с  Оферта 

№ 13,  е представил писмена обосновка с вх. № РСЛ19-ТД26-195-[4] от 04.09.2019г., със 

следното съдържание: 

 

          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, 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 2500,00 лв. и часова ставка за 

авторски надзор - 10,00 лв./час. 

 

           1.2. Участник „КИЛТЕКС” ЕООД по обособена позиция № 1, с  Оферта № 22,  е 

представил писмена обосновка с вх. № РСЛ19-ТД26-211-[4] от 04.09.2019г., със следното 

съдържание: 

 

          Участникът в своята обосновка по отношение на часовата ставка за авторски надзор 

посочва, че същата е формирана на база разписани референтни стойности за извършване на 

дейностите по проектиране и авторски надзор на МРРБ, а именно максимална цена - 5лв. на кв 



223 

 

м. РЗП на сградата обект на обществената поръчка, Закона за минимален осигурителен доход по 

основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2019г. и Приложение 

№ 1 към него с посочен минимален осигурителен доход – от 560 до 790 лв./месец. Това от своя 

страна, разделено на законоустановения срок от средна месечна продължителност 21 дена и 8 

часова работна седмица се получава минимален осигурителен доход от 3,33лв до 4,70 лв. на 

човеко час. Дадената от участника часова ставка от 10,00 лв./ч.ч. надвишава минимално 

допустимата часова ставка за конкретния код по НКПД. Като се приложи и натрупания опит на 

екипа от решаване на такива задачи, това води до експедитивност, рационалност и оптимална 

себестойност на проектантския труд.  

         Комисията оцени представената от участника обосновка като пълна, обективна и отнасяща 

се до изчерпателно изброените обстоятелства по чл.72, ал.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 10,00 лв./час без ДДС, или 12,00лв./час с ДДС  като часова ставка за 

авторски надзор.  

 

          1.3. Участник „ВИП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД по обособена позиция № 1, 

с Оферта № 23, е представил писмена обосновка с вх. Номера - № РСЛ19- ТД26-213-[4] от 

09.09.2019г., № РСЛ19-ТД26-213-[5] от 09.09.2019г., № РСЛ19-ТД26-213-[6] от 10.09.2019г. 

със следното съдържание: 

 

         Участникът в своята обосновка по отношение на часовата ставка за авторски надзор 

посочва, че същата е формирана на база Закона за минимален осигурителен доход по основни 

икономически дейности и квалификационни групи професии за 2019г. и Приложение № 1 към 

него с посочен минимален осигурителен доход – 560  лв./месец и на минимална часова работна 

заплата - 3,37лв., при средна месечна продължителност 21 дена и 8 часова работна седмица. 

Дадената от участника часова ставка от 5,00 лв./час без ДДС и или 6,00 лв. с ДДС като часова 

ставка за авторски надзор, е с 56,17 % по- висока цена на труда от минималната. Като се 

приложи и натрупания опит на екипа от решаване на такива задачи, това води до 

експедитивност, рационалност и оптимална себестойност на проектантския труд.  

          Комисията оцени представената от участника обосновка като пълна, обективна и 

отнасяща се до изчерпателно изброените обстоятелства по чл.72, ал.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 5,00 лв./час без ДДС и или 6,00 лв. с ДДС като часова ставка за авторски 

надзор.  

 

          1.4. Участник „АДВАНС - 2002” ЕООД по обособена позиция № 1, с Оферта № 27, е 

представил писмена обосновка с вх. №  РСЛ19-ТД26-217-[4] от 05.09.2019г., със следното 

съдържание: 

 

      Участникът в своята обосновка по отношение на часовата ставка за авторски надзор 

посочва, че същата е формирана на база Закона за минимален осигурителен доход по основни 

икономически дейности и квалификационни групи професии за 2019г. и Приложение № 1 към 

него с посочен минимален осигурителен доход за служители с ППП /архитект или инженер/ - 

656,00 лв./месец в които се включват задължителни осигуровки и ДОД, които се заплащат от 

служителя. С осигуровките от 124,12лв заплатени от работодателя прави 780,12 лв, което 

означава часова ставка от 4,70лв/ час за 21 дена и 8 часова работна седмица за проектант с ППП. 

Като се приложи и натрупания опит на екипа от решаване на такива задачи, това води до 

експедитивност, рационалност и оптимална себестойност на проектантския труд. . Дадената от 

участника часова ставка от 7,80 лв./ч.. надвишава минимално допустимата часова ставка за 

конкретния код по НКПД. 

  

        Комисията оцени представената от участника обосновка като пълна, обективна и отнасяща 

се до изчерпателно изброените обстоятелства по чл.72, ал.2, от ЗОП. 
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        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 7,80 лв./час като часова ставка за авторски надзор.  

 

         1.5. Участник „ПСГ” АД по обособена позиция № 1, с Оферта № 36, е представил 

писмена обосновка с вх. №  РСЛ19-ТД26-228-[4] от 04.09.2019г., със следното съдържание: 

 

Участникът в своята обосновка по отношение на часовата ставка за авторски надзор посочва, че 

същата е формирана на база Закона за минимален осигурителен доход по основни 

икономически дейности и квалификационни групи професии за 2019г. и Приложение № 1 към 

него. В обосновката е  посочен минимален осигурителен доход за специалисти /код 2 по НКПД/, 

КИД 41- с минимално  месечно възнаграждение по НКПД - 644,00 лв./месец в които се включват 

задължителни осигуровки и ДОД, които се заплащат от служителя. При 20,75 работни дни и 8 

часова работна седмица за проектант, минималната часова ставка съобразно МОД за 2019г е 

3,88лв./час.    Предложената от участника часова ставка е 5.03лв/час. Като се прибавят още и 

допълнителни осигуровки за сметка на работодателя и ТЗПБ, административни разходи, 

транспортни услуги и печалба на проектантската фирма-подизпълнител и на главния 

изпълнител, часовата ставка за 1 проектант  възлиза на  13,83лв/час.  Като се приложи и 

натрупания опит на екипа от решаване на такива задачи, това води до експедитивност, 

рационалност и оптимална себестойност на проектантския труд. . Дадената от участника часова 

ставка от 13,83 лв./ч.. е такава че средно месечното възнаграждение на проектант изчислено на 

тази база не попада под минималния осигурителен праг за 2019г. 

        Комисията оцени представената от участника обосновка като пълна, обективна и отнасяща 

се до изчерпателно изброените обстоятелства по чл.72, ал.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 13,83 лв./час като часова ставка за авторски надзор.  

 

        1.6. Участник „ЖСП” ООД по обособена позиция № 1, с Оферта № 74, е представил 

писмена обосновка с вх. №  РСЛ19-ТД26-271-[4] от 05.09.2019г., със следното съдържание: 

 

       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.  

       Приложени са Декларации от проектантите за поети задължения по чл.65, ал 3 от ЗОП, 

както и сключените  граждански договори между проектантите по съответните части  и „ЖСП 

Стил“ ООД  като писмени доказателства за ценообразуването на проектирането и авторския 

надзор. От тях става видно, че са договорени съответните възнаграждения и проектантите 

декларират, че поставената им задача ще бъде изпълнена с необходимото качество и в 

необходимия срок.      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.По някои от  съответните проектни  части ще 

бъдат изготвени само компетентни становища, което е взето под внимание при образуването на 

предложените цени за проектиране.  

        Комисията оцени представената от участника обосновка като пълна, обективна и отнасяща 

се до изчерпателно изброените обстоятелства по чл.72, ал.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 
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предлаганата цена за проектиране в размер на 2 960,70 лв и осреднена часова ставка за авторски 

надзор - 17,50  лв./час  

 

2. Обособена позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес: гр. София,  район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, 

бл.63”. 

 

         2.1. Участник „КАР СТРОЙ” ЕООД по обособена позиция № 2, с  Оферта № 30,  е 

представил писмена обосновка с вх. №  РСЛ19-ТД26-220-[4] от 04.09.2019г., със следното 

съдържание: 

 

       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. 

    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 2019г. и Национална класификация на 

професиите и длъжностите код 21426022 (инженер, проектант) с посочен минимален 

осигурителен доход – 644,00 лв./месец. След добавяне на задължителните осигуровки по ДОО и 

ТЗПБ, ДЗПО и ЗОВ - 19,62% начисления върху ФРЗ за сметка на работодателя, минималния 

размер на заплащане се получава 770,35лв. При петдневна работна седмица и осем часов 

работен ден се формира минимална часова ставка от 4,64 лв./чч.. Дадената от участника часова 

ставка от 5,51 лв./ч.ч. надвишава минимално допустимата часова ставка за конкретния код по 

НКПД. 

        По отношение образуване на цената на авторския надзор по отделните части, участникът е 

представил разбивка на цени, включваща: възнаграждение на проектантите по части. 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 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 4 496,16 лв и часова ставка за авторски надзор - 

5,51 лв./час. 

 

           2.2. Участник „САНИРАНЕ ЗА СЛАТИНА” ДЗЗД по обособена позиция № 2, с 

Оферта № 35, е представил писмена обосновка с вх. №  РСЛ19-ТД26-227-[4] от 04.09.2019г., 

със следното съдържание: 

 

         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 
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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. Разходите за възнаграждение на проектантите 

са изчислени на база минимален осигурителен доход – 644,00 лв./месец. 

         По отношение образуване на цената на авторския надзор по отделните части, участникът е 

представил разбивка на цени, включваща: възнаграждение на проектантите по части. 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 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 2500,00 лв и осреднена часова ставка за авторски 

надзор - 5,69 лв./час. 

 

         2.3. Участник „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД по обособена позиция № 2, с Оферта № 49, 

е представил писмена обосновка с вх. № РСЛ19-ТД26-242-[4] от 04.09.2019г., със следното 

съдържание: 

 

         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, 

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 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 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 18 000,00лв. 
 

         2.4. Участник „СТРОЙКОМЕРС”ЕООД по обособена позиция № 2, с Оферта № 72, е 

представил писмена обосновка с вх. №  РСЛ19-ТД26-267-[4] от 04.09.2019г., със следното 

съдържание: 
 

        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 
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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, 

допълнителни 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 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 26 100,00 лв и часова ставка за авторски надзор - 

10,00 лв./час. 

 

3. Обособена позиция № 3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“,  бл. 

30”. 

 

        3.1. Участник „СТРОЙЕКСПРЕС - НН”ООД по обособена позиция № 3, с Оферта № 

18, е представил писмена обосновка с вх. №  РСЛ19-ТД26-207-[4] от 04.09.2019г., със 

следното съдържание: 

 

          В обосновката си участникът предлага формирана цена за проектиране и авторски надзор 

за всяка една специалност на база на сключен договор с подизпълнител, който има голям и 

разнообразен опит при проектиране на подобни обекти.  

           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, необходимите разходи в процеса на изпълнение на поръчката, 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 2 100,00лв. 
             По отношение определяне цената на авторския надзор, участникът в своята обосновка се 

ръководи от минималния осигурителен праг за 2019 г. за архитекти и инженери -проектанти в 

размер от 644 лв. до 721,28 лв.с 12% за професионален опит. Изчислява средния брой работни 

дни на месец и получава минимална часова ставка 4,19 лв./час и обща стойност при спазване на 

трудовото законодателство 5,01 лв./час. 

           Предложената от него в офертата му часова ставка за авторски надзор е 5,40 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 от ЗОП. 

           Мотивирана от гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, комисията 

единодушно приема представената от участника икономическа обосновка за начина на 
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образуване на предлаганата цена за проектиране размер на 2 100,00 лв и часова ставка за 

авторски надзор – 5,40 лв./час. 

 

         3.2. Участник „БУЛИНВЕСТ”ДЗЗД по обособена позиция № 3, с  Оферта № 50,  е 

представил писмена обосновка с вх. №  РСЛ19-ТД26-244-[4] от 04.09.2019г., със следното 

съдържание: 

 

          В обосновката си участникът предлага формирана цена за проектиране и авторски надзор 

за всяка една специалност. 

           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 на хонорара за проектантски труд по специалности, като са 

спазени изискванията на Постановление 316 от 20.12.2017 г. за определяне на размера на 

минимална работна заплата за страната ,както и извадка за минимален осигурителен доход за 

архитектурни и инженерни дейности , всички възможни и допустими разходи за времето на 

изпълнение на поръчката. Всичко това 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 23 500,00лв. без ДДС . 
          По отношение определяне цената на авторския надзор, участникът в своята обосновка  

цитира последното изменение  на референтните стойност по Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради от 06. 10. 2016 г. за сгради над 8 

етажа, където цената за проектиране и авторски надзор е 5,00 лв./м2 . а в офертата се получава 

3,87 лв./час. Представена е разбивка на сумата за авторски надзор по специалности, като общата 

сума е 2000 лв./м2 

          Предложената от него в офертата му часова ставка за авторски надзор е 15 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 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 23 500,00 лв без ДДС  и часова ставка за авторски 

надзор  15 лв./час. 

 

          3.3. Участник „НАЙС БИЛДИНГ”ЕООД по обособена позиция № 3, с Оферта № 75, е 

представил писмена обосновка с вх. №  РСЛ19-ТД26-272-[4] от 04.09.2019г., със следното 

съдържание: 

        В представената обосновката участникът е кадрово и технически обезпечен за извършване 

на оферираните строително-монтажни дейности, разполага със собствена техника, механизация 

и автотранспорт за изпълнение на обема от работа в необходимия срок. Дружеството разполага 

с назначен на постоянни договори висококвалифициран персонал, запознат с видовете СМР и с 

дългогодишен опит. Всичко това води до намаляване на времето и разходите за извършването 

на СМР по изпълнение на обществената поръчка.  

         Посочено като благоприятно условие, водещо до намаляване себестойността на 

материалите е и близостта на основните доставчици на строителни материали до 

обекта.Предложената цена  за СМР  е 611 933,67 лв. без ДДС. 

          По отношение определяне цената на авторския надзор, участникът в своята обосновка се 

базира на възможностите на обединението, което разполага със съществуващ ресурс от 

материална база и високо квалифицирани експерти с богат опит в такъв вид 

дейности.Взаимоотношенията между експертите и дружеството са решени чрез трудови и 

граждански договори за изработка. Тези условия  осигуряват икономичност при изпълнение на 

поръчката.             

          Предложената от него в офертата часова ставка за авторски надзор е 25,00 лв/час. 
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         Комисията оцени представената от участника обосновка като обективна и отнасяща се до 

изчерпателно изброените обстоятелства по чл.72, ал.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 за СМР  - 611 933,67 лв. без  ДДС и за авторски надзор при  часова ставка – 

25,00 лв./час. 

 

           3.4. Участник „НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН”ЕООД по обособена позиция № 3, с 

Оферта № 62, е представил писмена обосновка с вх. №  РСЛ19-ТД26-256-[4] от 09.09.2019г., 

със следното съдържание: 

          В обосновката си участникът предлага формирана цена за проектиране и авторски надзор 

за всяка една специалност. Специалистите от пректантския екип са назначени на  трудови  

договори към дружеството  

          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 разчети за формиране  на цената на проектантския труд по специалности, 

за конкретен период от време,разходи за материали,консумативи и транспорт, 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 3 500,00лв. без 

ДДС. 
         По отношение определяне цената на авторския надзор, участникът в своята обосновка 

цитира минималния осигурителен праг за архитекти и инженери -проектанти в размер на 644,00 

лв. Изчислява средния брой работни дни на месец и получава минимална часова ставка 3,74 

лв./час. 

         Предложената от него в офертата му часова ставка за авторски надзор е 21,67 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 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 3 500,00 лв и часова ставка за авторски надзор – 

21,67 лв./час. 

 

 

4. Обособена позиция № 4 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес: гр. София,  район „Слатина”, ул.”Коста Лулчев” №25, 

бл.263”. 

 

        4.1. Участник „СЕТАТЕХ”ЕООД по обособена позиция № 4, с Оферта № 28, е 

представил писмена обосновка с вх. №  РСЛ19-ТД26-218-[4] от 03.09.2019г., със следното 

съдържание: 

 

       Участникът в своята обосновка по отношение на часовата ставка за авторски надзор 

посочва, че същата е формирана като усреднена часова ставка по всички  части. Специалистите 

са наети в дружеството на твърда договорна цена за изпълнение на авторски надзор за 

поръчката, като основното месечно възнаграждение на всеки специалист е близко до приетите 

минимални осигурителни прагове за 2019 г., спазени са изискванията за минимални цени на 

труда за съответната икономическа дейност. В оферираните цени е заложена минимална 

печалба. 

      Комисията оцени представената от участника обосновка като пълна, обективна и отнасяща 

се до изчерпателно изброените обстоятелства по чл.72, ал.2  от ЗОП. 
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      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 4,30 лв./час като часова ставка за авторски надзор.  

 

         4.2. Участник „ЛЮНИК ЕФЕКТ”ДЗЗД по обособена позиция № 4, с Оферта № 42, е 

представил писмена обосновка с вх. №  РСЛ19-ТД26-234-[4] от 05.09.2019г., със следното 

съдържание: 

 

         В обосновката си участникът предлага формирана цена за проектиране и авторски надзор 

за всяка една специалност. Участникът разполага с  назначени на трудов договор експерти, 

както и външни експерти, които ще участват в изпълнение на поръчката.  

         В част „проектиране” е посочен предвиденият експертен ресурс за изготвяне на работни 

проекти, съобразно наименованието на дейността и техническото задание за проектиране на 

възложителя, предвидените експерти за изпълнение на съответната дейност.  

          Приложена е конкретна фирмена методология на изпълнение, която осигурява най-добро 

съотношение срок - качество, определена от различни фактори, като процес на управление на 

човешки ресурси и време, минимални разходи при изпълнение на поръчката. Предложената 

цена за проектиране е в размер на 3 000,00 лв.без ДДС. 
         По отношение определяне цената на авторския надзор, участникът в своята обосновка се 

базира на възможностите на обединението, което разполага със съществуващ ресурс от 

материална база и високо квалифицирани експерти с богат опит в такъв вид дейности. Тези 

условия  осигуряват икономичност при изпълнение на поръчката.             

          Предложената от него в офертата часова ставка за авторски надзор е 4,30 лв/час, с което 

са спазени законовите разпоредби. 

          Комисията оцени представената от участника обосновка като обективна и отнасяща се до 

изчерпателно изброените обстоятелства по чл.72, ал.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 за проектиране размер на 3 000,00 лв и часова ставка за 

авторски надзор – 4,30 лв./час. 

 

          4.3. Участник „СС-СТРОЙ 2019”ДЗЗД по обособена позиция № 4, с Оферта № 59, е 

представил писмена обосновка с вх. №  РСЛ19-ТД26-253-[4] от 09.09.2019г., със следното 

съдържание: 

 

          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.Описано е, че всички проектанти са на трудови договори. 

             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. 

            Представен е разчет за формиране  на предложената цена за проектантски труд по 

специалности, брой проектанти и технически сътрудници, необходими човеко-часове и 

стойност на човекочас за проектант и технически сътрудник, както и разходи за материали и 

консумативи, транспортни и разходи за социални и здравни осигуровки(в табличен вид), което 

формира и крайната цена на участника. 

           Разходите за възнаграждения на проектантите са изчислени на база минимален 

осигурителен доход за длъжността , който е 644 лв. 

            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, от ЗОП. 
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           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 3 100,00 лв.без ДДС. 

 
         4.4. Участник „БИБО 69”ЕООД по обособена позиция № 4, с  Оферта № 76,  е 

представил писмена обосновка с вх. №  РСЛ19-ТД26-273-[4] от 04.09.2019г., със следното 

съдържание: 

 

           Участникът в своята обосновка е описал, че дейностите по изпълнение на авторски 

надзор по време на строителството ще бъдат осъществявани от капацитета на лица, които са 

наети на договор за предоставяне на ресурс към обединението 

           По отношение на часовата ставка за авторски надзор участникът посочва, че същата е 

формирана на база на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 г. и  

Приложение № 1 към него, с който е определен  минимален осигурителен доход по основни 

икономически дейности и квалификационни групи професии от 560 до 790 лв./месец. При 

петдневна работна седмица и осем часов работен ден се формира минимална часова ставка от 

4,43 до 4,70 лв./ч.ч. Дадената от участника часова ставка от 5,00 лв./ч.ч.  надвишава минимално 

допустимата часова ставка за конкретния код по НКПД. 

          Комисията оцени представената от участника обосновка като пълна, обективна и 

отнасяща се до изчерпателно изброените обстоятелства по чл.72, ал.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 5,00 лв./час като часова ставка за авторски надзор.  

 

5. Обособена позиция № 6 – 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,  район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63 (по обособена 

позиция 2)”. 

 

        5.1. Участник „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД по обособена позиция № 6, с 

Оферта № 7, е представил писмена обосновка с вх. № РСЛ19-ТД26-137-[4] от 09.09.2019г., 

със следното съдържание: 

 

        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. 

         Представена е схема на структура на организация на работата, сертификати за качество. 
         Представената от участника обосновка е пълна, обективна и се отнася до изчерпателно 

изброените обстоятелства по чл.72, ал.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 10 140 лв. без ДДС 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 ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс инженеринг – Лайф Енерджи” по 

обособена позиция № 6, с Оферта № 8, е представил писмена обосновка с вх. № 

РСЛ19-ТД26-145-[3] от 03.09.2019г., със следното съдържание: 

 

        Участникът е посочил в обосновката си всички експерти по трудово правоотношение, 

които ще участват в изготвянето на комплексния доклад. 
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         Представена е 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. 
        Представената от участника обосновка е пълна, обективна и се отнася до изчерпателно 

изброените обстоятелства по чл.72, ал.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 8 780 лв. без ДДС за: „Изготвяне оценка на съответствие на 

инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на 

строителен надзор по време на строителството”. 

 

         5.3. Участник „СТиКО - 2000” ООД по обособена позиция № 6, с  Оферта № 16,  е 

представил писмена обосновка с вх. №  РСЛ19-ТД26-198-[4] от 05.09.2019г., със следното 

съдържание: 

 

        Участникът е посочил в обосновката си всички експерти, които ще участват в изготвянето 

на комплексния доклад. Екипа от специалисти  притежава необходимия опит и професионална 

квалификация, съответстващи на изискванията на възложителя.Описани са всички дейности, 

свързани с  изпълнение на поръчката 

         В табличен вид е представена ангажираността на всеки един експерт и специалист в 

човекочасове, тяхното заплащане, разходите свързани с работата им, допълнителни разходи, 

логистика и консумативи, планиран резерв и печалба. 
        Представената от участника обосновка е пълна, обективна и се отнася до изчерпателно 

изброените обстоятелства по чл.72, ал.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 9 935,44лв. за: „Изготвяне оценка на съответствие на 

инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на 

строителен надзор по време на строителството”. 

 

         5.4. Участник „ИВТ КОНСУЛТ” ЕООД по обособена позиция № 6, с  Оферта № 17,  е 

представил писмена обосновка с вх. №  РСЛ19-ТД26-204-[3] от 03.09.2019г., със следното 

съдържание: 

 

        Участникът е посочил в обосновката си всички експерти, работещи по граждански 

договори с рамкови условия, които ще участват в изготвянето на комплексния доклад. 

         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.Описани са икономически най-изгодните технически решения за 

работа,свързани със използване на софтуерни продукти,програми за автоматизирано смятане и 

др. 
        Представената от участника обосновка е пълна, обективна и се отнася до изчерпателно 

изброените обстоятелства по чл.72, ал.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 9 522,00 лв. без ДДС за: „Изготвяне оценка на съответствие на 

инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на 

строителен надзор по време на строителството”. 

 

           5.5. Участник „ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС” ООД по обособена позиция № 6, с Оферта 

№ 38, е представил писмена обосновка с вх. № РСЛ19-ТД26-230-[4] от 04.09.2019г., със 

следното съдържание: 

 

        Участникът е посочил в обосновката си всички експерти по трудово правоотношение, 

които ще участват в изготвянето на комплексния доклад. 
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        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. 
         Месечното възнаграждение на всеки експерт е определено на база заложения в бюджета за 

2019 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 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 8 730,00лв. без ДДС за: „Изготвяне оценка на съответствие на 

инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на 

строителен надзор по време на строителството”. 

 

6. 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, район „Слатина”, ул.”Коста Лулчев” №25, бл.263” (по обособена 

позиция 4)”. 

 

        6.1. Участник „КОНТРОЛ 21” ООД по обособена позиция № 8, с Оферта № 6, е 

представил писмена обосновка с вх. № РСЛ19-ТД26-136-[4] от 09.09.2019г., със следното 

съдържание: 

 

       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. 
        Месечното възнаграждение на всеки експерт е определено на база заложения в бюджета за 

2019 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 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 5 500,00лв. без ДДС за: „Изготвяне оценка на съответствие на 

инвестиционните проекти  със съществените изисквания към строежите и упражняване на 

строителен надзор по време на строителството”. 

 

        6.2. Участник „ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ” ЕООД по обособена позиция № 8, с 

Оферта № 14, е представил писмена обосновка с вх. №  РСЛ19-ТД26-196-[4] от 03.09.2019г., 

със следното съдържание: 

 

       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. 
       Месечното възнаграждение на всеки експерт е определено на база заложения в бюджета за 

2019 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 от ЗОП 
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        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 4 610,00лв. за: „Изготвяне оценка на съответствие на 

инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на 

строителен надзор по време на строителството”. 

 

И. На дата 30.09.2019 година в 09.35 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 № РСЛ19-РД09-23/31.01.2019 г. на Кмета 

на район „Слатина”, изменена със Заповед № РСЛ19-РД09-132/18.04.2019г. на Кмета на район 

„Слатина”. На заседанието присъстваха всички членове от редовния й 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:  

 

 

 

Критерият за оценка на предложенията е:  

За обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4: „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 приложими за отделния обект 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 / Цi) х 10 

където: 

Цi е предложената цена за проектиране на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за проектиране от участниците 

 

 

П2 - Цена за авторски надзор на час (осреднена между цената на всички приложими за отделния 

обект части) - максимален брой точки:5 

 

Оценката по този показател се определя по следната формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5 

където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на участника  

Цmin 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 / Цi) х 45 

където: 
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Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение на СМР от участниците 

 

  

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

 

ТП = ПА + ПБ+ПВ, 

където 

 

ПА– брой точки получени  от участника по показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ– 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 

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. 

15 

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. 
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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: 

5 

 Б. Технология 

за 

строителство 

 

 

Представено е ясно 

и подробно 

описание на 

технологията на 

строителство, като 

е спазена 

технологичната 

последователност 

на всички 

строителни работи 

и разбиването им 

по дейности, вкл. 

обхват на работите. 

Всички изложени 

методи са 

приложими.  

От описанието е 

видно, че ще бъдат 

спазени всички 

изисквания на 

Възложителя и 

нормативните 

актове.  

Представено е ясно 

описание на 

технологията на 

строителство. 

Описана е 

последователността 

на изпълнение на 

отделните процеси, 

но са установени до 

2 дейности, за 

които са  налице 

несъществени 

пропуски и/или 

частично 

съответствие с 

изискванията на 

Възложителя и/или 

нормативни 

изисквания. 

Представено е ясно 

описание на 

технологията на 

строителство. Описана 

е последователността 

на изпълнение на 

отделните процеси, но 

са установени над 2 

дейности, за които са  

налице несъществени 

пропуски и/или 

частично съответствие 

с изискванията на 

Възложителя и/или 

нормативни 

изисквания. 

 

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 
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- 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. 

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 

В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства: 

  - Липсва описание на мерки за предотвратяване /преодоляване 

/управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът 

единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при 

възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за 

управлението им; 

  - Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те 

реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или 

преодоляването им. 

1 

 

 

За целите на настоящата методика използваните в този раздел определения се тълкуват както 

следва: 

 

1. „Ясно” – описание, което съдържа недвусмислено посочени конкретен вид технология, 

работи и дейности по начин, по който същите да бъдат индивидуализирани сред останалите 

видове дейности. 

2. „Подробно” – описание, което освен че съдържа недвусмислено посочени конкретен вид 

технология, работи и дейности, не се ограничава в тяхното просто изброяване, а са добавени 

допълнителни поясняващи текстове и мотиви, свързани с обясняване на последователността, 

технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството и надграждане 

над предвидените в документацията за участие и/или в съществуващите стандарти и технически 

спецификации.  

3. Формално описание – описание, което не е насочено конкретно към предмета на поръчката; 

има общ бланкетен характер 

4. „Несъществени пропуски и/или частично съответствие” – налице е, когато е констатиран 

пропуск и/или частично съответствие, но липсващата информация може да бъде установена от 

други факти и информация, посочени в офертата на участника и констатираните пропуски и/или 

частично несъответствие не могат да повлияят на изпълнението на поръчката.  

5. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата на 

участника, се приема наличието на „неудовлетворително предложение”, съдържащо се в 

офертата. „Неудовлетворително” е предложение, съдържащо такива непълноти/пропуски в 

техническото предложение, които го правят неотговарящо изискванията на Възложителя, 

посочени в Документацията за участие и/или на действащото законодателство, съществуващите 

стандарти и технически изисквания. При установени такива непълноти в техническото 

предложение на участник, офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.  
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Формулата, по която се изчислява Комплексната оценка (КО) за всеки участник, е: 

КО = ТП + ФП 

 

Участникът, който получи най-висока комплексна оценка (КО) на офертата се класира на първо 

място. 

За обособени позиции № 5, № 6, № 7 и № 8: „най-ниска цена“.  
 

За обособени позиции № 9, № 10, № 11 и № 12: „най-ниска цена“.  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

 

 

УЧАСТНИК 

 

Оферта №  РСЛ19-ТД26-195/25.01.2019 

г. – 10.37 часа – „БУЛ СТРОЙ 

ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК: 101526851 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=10+2,5+40,42=52,92 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

 

 

 

 

П1=(2 500/2 500)*10 = 10 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(5/10)*5 = 2,5 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(486 200,00/541 250,26)*45= 

=40.42 точки 
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ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+52,92=88,92 точки 

 

 

УЧАСТНИК 

 

Оферта № РСЛ19-ТД26-211/28.01.2019 

г. – 09.52 часа – „КИЛТЕКС” ЕООД, 

ЕИК: 203022445 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=1,62+2,5+39,40=43,52 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

 

П1=(2 500/15 514,80)*10 = 1,62 точки 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(5/10)*5 = 2,5 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(486 200,00/555 236,00)*45= 

=39,40 точки 
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Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+43,52=79,52 точки 

 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-213/28.01.2019 

г. – 10.17 часа – „ВИП КОНСУЛТ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК: 

201122703 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=0,83+5+45=50,83 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 

П1=(2 500/30 289,00)*10 = 0,83 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(5/5)*5 = 5 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(486 200,00/486 200,00)*45= 

=45 точки 
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формула: 

П3 = (Ц min / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+50,83=86,83 точки 

 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-217/28.01.2019 

г. – 10.34 часа – „АДВАНС-2002” 

ЕООД, ЕИК: 126615172 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=1,77+3,21+42,87=47,85 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за авторски 

надзор на час от участниците 

П1=(2 500/14 100,00)*10 = 1,77 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(5/7,80)*5 = 3,21 точки 
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П3 - Цена за строителство - максимален брой точки: 

45 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П3 = (Ц min / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

П3=(486 200,00/510 400,00)*45= 

=42,87 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+47,85=83,85 точки 

 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-228/28.01.2019 

г. – 11.37 часа – „ПСГ” АД, ЕИК: 

131137959 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=2,06+1,81+40,53=44,40 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

П1=(2 500/12 118,00)*10 = 2,06 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(5/13,83)*5 = 1,81 точки 
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участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

П3=(486 200,00/539 826,10)*45= 

=40,53 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+44,40=80,40 точки 

 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-233/28.01.2019 

г. – 12.28 часа – „БОАЛ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД, ЕИК: 

177323597 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=1,25+0,56+38,92=40,73 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

П1=(2 500/20 000)*10 = 1,25 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(5/45)*5 = 0,56 точки 

 

 



244 

 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(486 200,00/562 100,00)*45= 

=38,92 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+40,73=76,73 точки 

 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-236/28.01.2019 

г. – 13.46 часа – „ИНТЕРХОЛД” ЕООД, 

ЕИК: 202357469 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=1,35+0,50+40,07=41,95 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П1=(2 500/18 176,97)*10 = 1,38 точки 
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П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

П2=(5/50)*5 = 0,50 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(486 200,00/546 003,08)*45= 

=40,07 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+41,95=77,95 точки 

 

 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-237/28.01.2019 

г. – 13.51 часа – 

„МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО 

СТРОИТЕЛСТВО” АД, ЕИК: 

130461680 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=1,44+0,50+39,68=41,62 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

П1=(2 500/17 311,40)*10 = 1,44 точки 
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Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

 

П2=(5/50)*5 = 0,50 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(486 200,00/551 357,35)*45= 

=39,68 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+41,62=77,62 точки 

 

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ19-ТД26-255/28.01.2019 

г. – 15.33 часа –ДЗЗД „КАРА СТРОЙ” 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=1,47+1,00+40,10=42,57 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

П1=(2 500/16 975,32)*10 = 1,47 точки 
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Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(5/25)*5 = 1,00 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(486 200,00/545 600,00)*45= 

=40,10 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+42,57=78,57 точки 

 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-261/28.01.2019 

г. – 15.52 часа – „БМ” ДЗЗД, ЕИК: 

177198909 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

 

ФП=2,06+0,50+43,21=45,77 точки 
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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 / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

П1=(2 500/12 117,98)*10 = 2,06 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(5/50)*5 = 0,50 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(486 200,00/506 323,70)*45= 

=43,21 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+45,77=81,77 точки 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-262/28.01.2019 

г. – 16.01 часа – „ПАРСЕК ГРУП” 

ЕООД, ЕИК: 203215490 

Финансов показател - до 60т. 

ФП=П1+П2+П3, където 

П1 – брой точки получени от участника по 

показателя 1. Цена за проектиране 

 

ФП=2,08+0,63+42,17=44,88 точки 
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П2 – брой точки получени от участника по 

показателя 2. Цена за авторски надзор на час 

/осреднена между цената на всички приложими за 

отделния обект 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 / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

П1=(2 500/12 000)*10 = 2,08 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(5/40)*5 = 0,63 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(486 200,00/518 867,21)*45= 

=42,17 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+44,88=80,88 точки 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-271/28.01.2019 

г. – 16.36 часа – „ЖСП СТИЛ” ООД, 

ЕИК: 040188026 

Финансов показател - до 60т.  
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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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

ФП=8,44+1,43+41,75=51,62 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

П1=(2 500/2 960,70)*10 = 8,44 точки 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(5/17,50)*5 = 1,43 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(486 200,00/524 052,20)*45= 

=41,75 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=34 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=34+51,62=85,62 точки 

 



251 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-220/28.01.2019 

г. – 10.42 часа – „КАР СТРОЙ” ЕООД, 

ЕИК: 148105154 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=5,56+5+40,71=51,27 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

П1=(2 500/4 496,16)*10 = 5,56 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(5,51/5,51)*5 = 5 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(1 397 000,00/1 544 290,59)*45= 

=40,71 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=40 точки 
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Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

КО=40+51,27=91,27 точки 

 

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ19-ТД26-224/28.01.2019 

г. – 10.51 часа – „Възраждане 7” ДЗЗД 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=0,52+0,84+39,42=40,78 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

П1=(2 500/48 495,20)*10 = 0,52 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(5,51/32,89)*5 = 0,84 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(1 397 000,00/1 594 934,30)*45= 

=39,42 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=40 точки 
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ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

 

 

КО=40+40,78=80,78 точки 

 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-227/28.01.2019 

г. – 11.27 часа – ДЗЗД „Саниране за 

Слатина” 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=10+4,84+37,49=52,33 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

П1=(2 500/2 500)*10 = 10 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(5,51/5,69)*5 = 4,84 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(1 397 000,00/1 676 658,30)*45= 

=37,49 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=40 точки 
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инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=40+52,33=92,33 точки 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-241/28.01.2019 

г. – 14.23 часа – „АЛДИ КОМЕРС 

ГРУП” ЕООД, ЕИК: 202221469 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=0,78+0,55+42,31=43,64 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 40 т. 

П1=(2 500/32 000)*10 = 0,78 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(5,51/50,00)*5 = 0,55 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(1 397 000,00/1 485 979,00)*45= 

=42,31 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=40 точки 
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ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=40+43,64=83,64 точки 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-242/28.01.2019 

г. – 14.26 часа – „БУЛСТРОЙ ГРУП” 

ЕООД, ЕИК: 131086621 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=1,39+1,38+40,25=43,02 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

П1=(2 500/18 000)*10 = 1,39 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(5,51/20,00)*5 = 1,38 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(1 397 000,00/1 562 000,00)*45= 

=40,25 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 



256 

 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

ТП=40 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=40+43,02=83,02 точки 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-260/28.01.2019 

г. – 15.46 часа – „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” 

ООД, ЕИК: 812233671 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=0,55+1,20+37,95=39,70 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

П1=(2 500/45 495,25)*10 = 0,55 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(5,51/23,00)*5 = 1,20 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(1 397 000,00/1 656 723,29)*45= 

=37,95 точки 
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Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

 

 

ТП=40 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=40+39,70=79,70 точки 

 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-264/28.01.2019 

г. – 16.06 часа – „ИВЕЛИНСТРОЙ” 

ЕООД, ЕИК: 200388512 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=0,69+0,79+37,54=39,02 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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: 

П1=(2 500/36 396)*10 = 0,69 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(5,51/35,00)*5 = 0,79 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(1 397 000,00/1 674 438,58)*45= 

=37,54 точки 
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П3 = (Ц min / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=40 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=40+39,02=79,02 точки 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-266/28.01.2019 

г. – 16.13 часа – „ХИДРОСТРОЙ” АД, 

ЕИК: 103029862 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=0,55+0,92+37,58=39,05 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за авторски 

надзор на час от участниците 

П3 - Цена за строителство - максимален брой точки: 

П1=(2 500/45 500)*10 = 0,55 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(5,51/30,00)*5 = 0,92 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(1 397 000,00/1 672 770,00)*45= 
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45 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П3 = (Ц min / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

=37,58точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=40 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=40+39,05=79,05 точки 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-267/28.01.2019 

г. – 16.29 часа – „СТРОЙКОМЕРС” 

ЕООД, ЕИК: 109514464 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=0,96+2,76+45=48,72 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

П1=(2 500/26 100)*10 = 0,96 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(5,51/10,00)*5 = 2,76 точки 

 

 

 

 

 

 

 



260 

 

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 40 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(1 397 000,00/1 397 000,00)*45= 

=45 точки 

 

 

 

 

 

 

ТП=40 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=40+48,72=88,72 точки 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-207/28.01.2019 

г. – 08.40 часа – „Стройекспрес–НН” 

ООД, ЕИК: 125537703 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=10+3,69+33,38=47,07 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

 

 

П1=(2 100/2 100)*10 = 10 точки 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(3,98/5,40)*5 = 3,69 точки 
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обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(611 933,67/824 855,99)*45= 

=33,38 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+47,07=83,07 точки 

 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-232/28.01.2019 

г. – 12.22 часа – „С.И.С. М-строй” 

ЕООД, ЕИК: 202592517 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=0,25+0,57+36,56=37,38 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

 

 

П1=(2 100/82 593,56)*10 = 0,25 точки 
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проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

П2=(3,98/35,00)*5 = 0,57 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(611 933,67/753 161,02)*45= 

=36,56 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+37,38=73,38 точки 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-235/28.01.2019 

г. – 12.33 часа – „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД 

ПРОДЖЕКТ” ЕООД, ЕИК: 131515088 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=0,72+0,40+33,20=34,32 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

 

 

П1=(2 100/29 000)*10 = 0,72 точки 
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Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

 

 

 

П2=(3,98/50,00)*5 = 0,40 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(611 933,67/829 451,00)*45= 

=33,20 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+34,32=70,32 точки 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-238/28.01.2019 

г. – 13.51 часа – „БГ ЛЕНД КО” ООД, 

ЕИК: 148082047 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=0,80+0,40+32,84=34,04 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 
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Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

П1=(2 100/26 324,64)*10 = 0,80 точки 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(3,98/50,00)*5 = 0,40 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(611 933,67/838 439,78)*45= 

=32,84 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+34,04=70,04 точки 

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ19-ТД26-244/28.01.2019 

г. – 14.39 часа – „БУЛИНВЕСТ” ДЗЗД 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=0,89+1,33+33,66=35,88 точки 
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П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

П1=(2 100/23 500)*10 = 0,89 точки 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(3,98/15,00)*5 = 1,33 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(611 933,67/818 023,72)*45= 

=33,66 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+35,88=71,88 точки 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-254/28.01.2019 

г. – 15.31 часа – „ГРАФЕНА ГРУП” 

ЕООД, ЕИК: 203785177 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

 

ФП=0,76+0,40+35,76=36,92 точки 

 



266 

 

отделния обект 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 / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

П1=(2 100/27 600)*10 = 0,76 точки 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(3,98/50,00)*5 = 0,40 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(611 933,67/769 995,00)*45= 

=35,76 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+36,92=72,92 точки 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-256/28.01.2019 

г. – 15.39 часа – „НИКОЛОВ 

КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК: 

202745799 

Финансов показател - до 60т. 

ФП=П1+П2+П3, където 

П1 – брой точки получени от участника по 

 

ФП=6+0,92+32,44=39,36 точки 
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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 приложими за 

отделния обект 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 / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

П1=(2 100/3 500)*10 = 6 точки 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(3,98/21,67)*5 = 0,92 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(611 933,67/848 950,80)*45= 

=32,44 точки 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+39,36=75,36 точки 

 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-272/28.01.2019 

г. – 16.47 часа – „НАЙС БИЛДИНГ” 

ЕООД, ЕИК: 130576215 
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Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=0,42+0,80+45=46,22 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

П1=(2 100/50 000)*10 = 0,42 точки 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(3,98/25,00)*5 = 0,80 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(611 933,67/611 933,67)*45= 

=45 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+46,22=82,22 точки 



269 

 

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ19-ТД26-223/28.01.2019 

г. – 10.49 часа –  ДЗЗД „Стинпроект” 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=0,82+0,40+35,33=36,55 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

 

 

П1=(2 100/25 666,52)*10 = 0,82 точки 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(3,98/50,00)*5 = 0,40 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(611 933,67/779 362,38)*45= 

=35,33 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

КО=36+36,55=72,55 точки 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-245/28.01.2019 

г. – 14.40 часа – „ЕЛЕГАНТ 

КОНСУЛТ” ДЗЗД, ЕИК: 177291391 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=0,71+0,40+32,22=33,33 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

 

П1=(2 100/29 500,00)*10 = 0,71 точки 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(3,98/50,00)*5 = 0,40 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(611 933,67/854 500,00)*45= 

=32,22 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 
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Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

 

КО=36+33,33=69,33 точки 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-251/28.01.2019 

г. – 15.10 часа – „Консорциум 

Техноком” ДЗЗД, ЕИК: 176059792 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=0,80+0,40+34,30=35,50 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

 

 

П1=(2 100/26 324,64)*10 = 0,80 точки 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(3,98/50,00)*5 = 0,40 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(611 933,67/802 780,00)*45= 

=34,30 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 
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показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+35,50=71,50 точки 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-218/28.01.2019 

г. – 10.37 часа – „СЕТАТЕХ” ЕООД,  

ЕИК: 202571423 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=1,19+5+45=51,19 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

 

 

П1=(3 000/25 250)*10 = 1,19 точки 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(4,30/4,30)*5 = 5 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(656 478,00/656 478,00)*45= 

=45 точки 
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Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+51,19=87,19 точки 

 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-221/28.01.2019 

г. – 10.44 часа – „СТРОЙКОМЕРС-ТТ” 

ЕООД, ЕИК: 125530930 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=1,70+0,54+36,24=38,48 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

 

 

П1=(3 000/17 637)*10 = 1,70 точки 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(4,30/40,00)*5 = 0,54 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(656 478,00/815 258,68)*45= 

=36,24 точки 
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Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+38,48=74,48 точки 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-234/28.01.2019 

г. – 12.31 часа – „ЛЮНИК ЕФЕКТ” 

ДЗЗД 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=10+5+36,70=51,70 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

 

 

П1=(3 000/3 000)*10 = 10 точки 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(4,30/4,30)*5 = 5 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(656 478,00/805 000,00)*45= 

=36,70 точки 
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участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+51,70=87,70 точки 

УЧАСТНИК Оферта № РСЛ19-ТД26-246/28.01.2019 

г. – 14.43 часа – „ПРЕЗЕНТА” ДЗЗД 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=1,33+1,03+38,11=40,47 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin 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: 

 

 

П1=(3 000/22 500)*10 = 1,33 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(4,30/20,83)*5 = 1,03 точки 
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П3 = (Ц min / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

П3=(656 478,00/775 252,86)*45= 

=38,11 точки 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+40,47=76,47 точки 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-253/28.01.2019 

г. – 15.27 часа –  ДЗЗД „СС - Строй 

2019” 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=9,68+0,92+36,44=47,04 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за авторски 

надзор на час от участниците 

П3 - Цена за строителство - максимален брой точки: 

 

 

П1=(3 000/3 100)*10 = 9,68 точки 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(4,30/23,33)*5 = 0,92 точки 
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45 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П3 = (Ц min / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

П3=(656 478,00/810 699,70)*45= 

=36,44 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+47,04=83,04 точки 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-263/28.01.2019 

г. – 16.02 часа – ДЗЗД „Сейф енерджи 

Слатина” 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=2+0,54+37,88=40,42 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника  

 

 

П1=(3 000/15 000)*10 = 2 точки 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(4,30/40,00)*5 = 0,54 точки 
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Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника  

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

 

П3=(656 478,00/779 936,22)*45= 

=37,88 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+40,42=76,42 точки 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-273/28.01.2019 

г. – 16.50 часа – „БИБО 69” ЕООД, 

ЕИК: 201949560 

Финансов показател - до 60т. 

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 приложими за 

отделния обект части/ 

П3 – брой точки получени от участника по 

показателя 3. Цена за строителство 

 

ФП=2,11+4,30+37,08=43,49 точки 

 

П1 - Цена за проектиране - максимален брой 

точки:10 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П1 = (Ц min / Цi) х 10, където: 

Цi е предложената цена за проектиране на 

участника 

Цmin е най-ниската предложена цена за 

проектиране от участниците 

П2 - Цена за авторски надзор на час /осреднена 

между цената на всички приложими за отделния 

обект части/ - максимален брой точки: 5 

Оценката по този показател се определя по следната 

формула: 

П2 = (Ц min / Цi) х 5, където: 

 

 

П1=(3 000/14 200)*10 = 2,11 точки 

 

 

 

 

 

 

 

П2=(4,30/5,00)*5 = 4,30 точки 
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Цi е предложената цена за авторски надзор на час на 

участника 

Цmin 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 / Цi) х 45, където: 

Цi е предложената цена на изпълнение на СМР на 

участника 

Цmin е най-ниската предложена цена на изпълнение 

на СМР от участниците 

Финансов показател 

ФП = П1 + П2+ П3 

 

Технически показатели (ТП) – до 36 т. 

ТП = ПА + ПБ + ПВ, където 

ПА – брой точки получени  от участника по 

показателя А. Организация за изпълнение на 

инвестиционното проектиране 

ПБ – брой точки получени  от участника по 

показателя Б. Технология за строителство 

ПВ – брой точки получени  от участника по 

показателя В. Управление на рисковете 

 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната 

оценка (КО) за всеки участник, е: 

Комплексна оценка /КО/ КО = ТП + ФП 

 

 

 

 

 

 

 

П3=(656 478,00/796 719,00)*45= 

=37,08 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП=36 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КО=36+43,49=79,49 точки 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 

 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-100/17.01.2019 

г. – 14.08 часа – 

„СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, 

ЕИК: 200079448 

За обособени позиции № 5, № 6, № 7 и № 8 критерий 

за оценка „най-ниска цена“.  

Предложена цена – 11 247,22 

лева 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 

 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-63/15.01.2019 г. 

– 10.01 часа от „СОФИНВЕСТ” ЕООД, 

ЕИК: 121359317 

За обособени позиции № 5, № 6, № 7 и № 8 критерий 

за оценка „най-ниска цена“.  

Предложена цена – 32 497,27 лева 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-69/15.01.2019 г. 

– 12.09 часа – „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” 

ООД, ЕИК: 200308719 

За обособени позиции № 5, № 6, № 7 и № 8 критерий 

за оценка „най-ниска цена“.  

Предложена цена – 15 354,00 лева 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-125/22.01.2019 

г. – 10.15 часа – „ПЛОВДИВИНВЕСТ” 
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АД, 

ЕИК: 825240527 

За обособени позиции № 5, № 6, № 7 и № 8 критерий 

за оценка „най-ниска цена“.  

Предложена цена – 17 500,00 лева 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-137/22.01.2019 

г. – 14.49 часа – „Състейнъбъл 

Консулт” ЕООД, ЕИК: 202980092 

За обособени позиции № 5, № 6, № 7 и № 8 критерий 

за оценка „най-ниска цена“.  

Предложена цена – 10 140,00 

лева 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-145/23.01.2019 

г. – 09.30 часа – ДЗЗД „Консорциум 

Мултиплекс Инженеринг - Лайф 

Енерджи”, ЕИК: 176593141 

За обособени позиции № 5, № 6, № 7 и № 8 критерий 

за оценка „най-ниска цена“.  

Предложена цена – 8 780,00 лева 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-197/25.01.2019 

г. - „ВМЛ-КОНСУЛТ” ЕООД, 

ЕИК: 131395468 

За обособени позиции № 5, № 6, № 7 и № 8 критерий 

за оценка „най-ниска цена“.  

Предложена цена – 15 800,00 лева 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-198/25.01.2019 

г. – 11.06 часа – „СТиКО-2000” ООД, 

ЕИК: 130286681 

За обособени позиции № 5, № 6, № 7 и № 8 критерий 

за оценка „най-ниска цена“.  

Предложена цена – 9 935,44 лева 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-204/25.01.2019 

г. – 14.47 часа – „ИВТ Консулт” ЕООД, 

ЕИК: 131127235 

За обособени позиции № 5, № 6, № 7 и № 8 критерий 

за оценка „най-ниска цена“.  

Предложена цена – 9 522,00 лева 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-209/28.01.2019 

г. – 09.43 часа – „ЕН АР КОНСУЛТ” 

ЕООД, ЕИК: 126720807 

За обособени позиции № 5, № 6, № 7 и № 8 критерий 

за оценка „най-ниска цена“.  

Предложена цена – 18 200,00 лева 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-214/28.01.2019 

г. – 10.25 часа –  „СД КОНСУЛТ” ООД, 

ЕИК: 202737585 

За обособени позиции № 5, № 6, № 7 и № 8 критерий 

за оценка „най-ниска цена“.  

Предложена цена – 27 040,00 лева 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-230/28.01.2019 

г. – 12.18 часа – „ЕКСПЕРТ 

ДИСИЖЪНС” ООД, ЕИК: 131456138 

За обособени позиции № 5, № 6, № 7 и № 8 критерий 

за оценка „най-ниска цена“.  

Предложена цена – 8 730,00 лева 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-249/28.01.2019 

г. – 14.55 часа – „ЕРОУ” ООД, 

ЕИК: 130375847 

За обособени позиции № 5, № 6, № 7 и № 8 критерий 

за оценка „най-ниска цена“.  

Предложена цена – 16 800,00 лева 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-259/28.01.2019 

г. – 15.45 часа – „ИНТКОНС” ЕООД, 

ЕИК: 131553690 

За обособени позиции № 5, № 6, № 7 и № 8 критерий 

за оценка „най-ниска цена“.  

Предложена цена – 15 800,00 лева 
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УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-194/25.01.2019 

г. – 09.38 часа – ДЗЗД „ИКАР - ХИЙТ”, 

ЕИК: 177067660 

За обособени позиции № 5, № 6, № 7 и № 8 критерий 

за оценка „най-ниска цена“.  

Предложена цена – 16 800,00 лева 

  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 

 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-231/28.01.2019 

г. – 12.19 часа – „ЕЕ Слатина 2019” 

ДЗЗД 

За обособени позиции № 5, № 6, № 7 и № 8 критерий 

за оценка „най-ниска цена“.  

Предложена цена – 8 850,00 лева 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-269/28.01.2019 

г. – 16.34 часа – „СС - КОНСУЛТ” 

ЕООД, ЕИК: 103950959 

За обособени позиции № 5, № 6, № 7 и № 8 критерий 

за оценка „най-ниска цена“.  

Предложена цена – 8 870,00 лева 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 

 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-101/17.01.2019 

г. – 14.09 часа – „СТРОЙНОРМ” 

ЕООД, ЕИК: 200285252 

За обособени позиции № 5, № 6, № 7 и № 8 критерий 

за оценка „най-ниска цена“.  

Предложена цена – 15 590,00 лева 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-136/22.01.2019 

г. – 14.46 часа – „Контрол 21” ООД, 

ЕИК: 130064337 

За обособени позиции № 5, № 6, № 7 и № 8 критерий 

за оценка „най-ниска цена“.  

Предложена цена – 5 500,00 лева 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-164/24.01.2019 

г. – 10.40 часа – „ЛК КОНСУЛТИНГ” 

ЕООД, ЕИК: 201942270 

За обособени позиции № 5, № 6, № 7 и № 8 критерий 

за оценка „най-ниска цена“.  

Предложена цена – 8 970,00 лева 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-196/25.01.2019 

г. – 10.51 часа – „ТЕРМОКОНТРОЛ 

СЪРВИЗ” ЕООД, ЕИК: 114596369 

За обособени позиции № 5, № 6, № 7 и № 8 критерий 

за оценка „най-ниска цена“.  

Предложена цена – 4 610,00 лева 

  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 

 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-222/28.01.2019 

г. – 10.47 часа – „АСТРА КОНСУЛТ” 

ЕООД, ЕИК: 101753016 

За обособени позиции № 9, № 10, № 11 и № 12 

критерий за оценка „най-ниска цена“. 

Предложена цена – 1 750,00 лева 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 

 

 Оферта № РСЛ19-ТД26-215/28.01.2019 
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УЧАСТНИК г. – 10.29 часа – „КОНСУЛТАЛ” 

ЕООД, ЕИК: 201431322 

За обособени позиции № 9, № 10, № 11 и № 12 

критерий за оценка „най-ниска цена“. 

Предложена цена – 8 830,00 лева 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-248/28.01.2019 

г. – 14.54 часа – „ДАНО РЛ” ЕООД, 

ЕИК: 202590904 

За обособени позиции № 9, № 10, № 11 и № 12 

критерий за оценка „най-ниска цена“. 

Предложена цена – 5 800,00 лева 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-252/28.01.2019 

г. – 15.23 часа – „ЕЛВИС ДМ” ЕООД, 

ЕИК: 204106476 

За обособени позиции № 9, № 10, № 11 и № 12 

критерий за оценка „най-ниска цена“. 

Предложена цена –  8 580,00 лева 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-216/28.01.2019 

г. – 10.31 часа – „ПЛЕЯДЕС 

БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК: 131254649 

За обособени позиции № 9, № 10, № 11 и № 12 

критерий за оценка „най-ниска цена“. 

Предложена цена –  5 999,00 лева 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 

 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-162/24.01.2019 

г. – 10.21 часа – „ДИНЕЛ СН” ЕООД, 

ЕИК: 130154845 

За обособени позиции № 9, № 10, № 11 и № 12 

критерий за оценка „най-ниска цена“. 

Предложена цена – 1 750,00 лева 

 

УЧАСТНИК 

Оферта № РСЛ19-ТД26-208/28.01.2019 

г. – 09.39 часа – „ПЕШЕВ” ЕООД, 

ЕИК: 115742567 

За обособени позиции № 9, № 10, № 11 и № 12 

критерий за оценка „най-ниска цена“. 

Предложена цена – 4 750,00 лева 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 

 

Няма подадени офети от участници 

  

 

VI. Класиране на участниците 

 

Като взе в предвид получените комплексни оценки по съответните обособени позиции, 

единодушно реши да предложи на Възложителя следното класиране на участниците: 

 

1. Обособена позиция № 1 - Инженеринг /проектиране и строителство/ за „Сграда с 

административен адрес: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 

6”: 

 

Първо място: „Бул строй инвест“ ЕООД, ЕИК: 101526851, с 88,92 точки; 

Второ място: „ВИП консулт инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 201122703 с 86,83 точки; 

Трето място: „ЖСП стил“ ООД, ЕИК 040188026 с 85,62 точки; 

Четвърто място: „Адванс – 2002“ ЕООД, ЕИК: 126615172 с 83,85 точки; 

Пето място: ДЗЗД „БМ“, ЕИК: 177198909 с 81,77 точки; 

Шесто място: „Парсек груп“ ЕООД, ЕИК: 203215490 с 80,88 точки; 

Седмо място: „ПСГ“ АД, ЕИК: 131137959 с 80,40 точки; 

Осмо място: „Килтекс“ ЕООД, ЕИК: 203022445 със 79,52 точки; 
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Девето място: ДЗЗД „Кара строй“,    със 78,57 точки; 

Десето място: „Интерхолд“ ЕООД, ЕИК: 202357469 със 77,95 точки; 

Единадесето място: „Макбул – инфраструктурно строителство“ АД, ЕИК: 130461680 със 

77,62 точки; 

Дванадесето място: ДЗЗД „Боал инженеринг“, ЕИК: 177323597 със 76,73 точки. 

 

2. Обособена позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 

63”: 

 

Първо място: ДЗЗД „Саниране за Слатина“, с 92,33 точки; 

Второ място: „Кар строй“ ЕООД, ЕИК: 148105154 с 91,27 точки; 

Трето място: „Стройкомерс“ ЕООД, ЕИК: 109514464 с 88,72 точки; 

Четвърто място: „Алди комерс груп“, ЕИК: 202221469 с 83,64 точки; 

Пето място: „Булстрой груп“ ЕООД, ЕИК: 131086621 с 83,02 точки; 

Шесто място: ДЗЗД „Възраждане – 7“,  с 80,78 точки; 

Седмо място: „Техно-енерджи“ ООД, ЕИК: 812233671 със 79,70 точки; 

Осмо място: „Хидрострой“ АД, ЕИК: 103029862 със 79,05 точки; 

Девето място: „Ивелинстрой“ ООД, ЕИК: 200388512 със 79,02 точки. 

 

3. Обособена позиция № 3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“,  бл. 

30”: 

Първо място: „Стройекспрес – НН“ ООД, ЕИК: 125537703 с 83,07 точки; 

Второ място: „Найс билдинг“ ЕООД, ЕИК: 130576215 с 82,22 точки; 

Трето място: „Николов кънстракшън“ ЕООД, ЕИК: 202745799 със 75,36 точки; 

Четвърто място: „С.И.С. М-строй“ ЕООД, ЕИК: 202592517 със 73,38 точки; 

Пето място: „Графена груп“ ЕООД, ЕИК: 203785177 със 72,92 точки; 

Шесто място: ДЗЗД „Стин проект“,  със 72,55 точки. 

Седмо място: „Булинвест“ ДЗЗД, със 71,88 точки; 

Осмо място:  „Консорциум Техноком“ ДЗЗД, ЕИК: 176059792 със 71,50 точки; 

Девето място: „Ирел строй енд проджект“ ЕООД, ЕИК: 131515088 със 70,32 точки; 

Десето място: „БГ ЛЕНД КО“ ООД, ЕИК: 148082047 със 70,04 точки; 

Единадесето място: „Елегант Консулт“ ДЗЗД, ЕИК: 177291391 с 69,33 точки; 

 

4. Обособена позиция № 4 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес: гр. София,  район „Слатина”, ул.”Коста Лулчев” №25, бл.263”: 

 

Първо място: ДЗЗД „Люник ефект“,  с 87,70 точки; 

Второ място: „Сетатех“ ЕООД, ЕИК: 202571423 с 87,19 точки; 

Трето място: ДЗЗД „СС – строй 2019“, с 83,04 точки; 

Четвърто място: „Бибо 69“ ЕООД, ЕИК: 201949560 с 79,49 точки; 

Пето място: ДЗЗД „Презента“, с 76,47 точки; 

Шесто място: ДЗЗД „Сейф енерджи Слатина“, с 76,42 точки. 

Седмо място: „Стройкомерс ТТ“ ЕООД, ЕИК: 125530930 със 74,48 точки. 

 

5. Обособена позиция № 5 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, 

ж.к. „Гео Милев“, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 6 /по обособена позиция 1/”: 

 

Първо място: „Сет инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 200079448, цена 11 247,22 лева 

 

6. Обособена позиция № 6 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 
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надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София,  

район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63 /по обособена позиция 2/”: 

 

Първо място: „Експерт дисижънс“ ООД, ЕИК: 131456138, цена 8 730,00 лева; 

Второ място: ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс Инженеринг – Лайф Енерджи“, ЕИК: 

176593141, цена 8 780,00 лева; 

Трето място: „ИВТ консулт“ ЕООД, ЕИК: 131456138, цена 9 522,00 лева; 

Четвърто място: „СТиКО-2000“ ООД, ЕИК: 130286681, цена 9 935,44 лева; 

Пето място: „Състейнъбъл консулт“ ЕООД, ЕИК: 202980092, цена 10 140,00 лева; 

Шесто място: „Ди Ви консулт БГ“ ООД, ЕИК: 200308719, цена 15 354,00 лева; 

Седмо място: „В М Л - Консулт“ ООД, ЕИК: 131395468, цена 15 800 лева; 

Седмо място:  „Интконс“ ЕООД, ЕИК: 131553690, цена 15 800,00 лева; 

Осмо място:  „Ероу“ ООД, ЕИК: 130375847, цена 16 800,00 лева; 

Осмо място:  ДЗЗД „Икар – хийт“, ЕИК: 177067660, цена 16 800,00 лева; 

Девето място: „Пловдивинвест“ АД, ЕИК: 825240527, цена 17 500,00 лева; 

Десето място: „Ен Ар консулт“ ЕООД, ЕИК: 126720807, цена 18 200,00 лева; 

Единадесето място: „СД консулт“ ООД, ЕИК: 202737585, цена 27 040,00 лева; 

Дванадесето място: „Софинвест“ ЕООД, ЕИК: 121359317, цена 32 497,27 лева. 

 

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, 

район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“,  бл. 30”. /по обособена позиция 3/”: 

 

Първо място: ДЗЗД „ЕЕ Слатина 2019“, цена 8 850,00 лева; 

Второ място: „СС – консулт“ ЕООД, ЕИК: 103950959, цена 8 870,00 лева. 

  

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,  

район „Слатина”, ул.”Коста Лулчев” №25, бл.263” /по обособена позиция 4/”: 

 

Първо място: „Термоконтрол сървиз“ ЕООД, ЕИК: 114596369, цена 4 610,00 лева; 

Второ място: „Контрол 21“ ООД, ЕИК: 130064337, цена 5 500,00 лева; 

Трето място: „ЛК консултинг“ ЕООД, ЕИК: 201942270, цена 8 970,00 лева; 

Четвърто място: „Стройнорм“ ЕООД, ЕИК: 200285252, цена 15 590,00 лева. 

 

9. Обособена позиция № 9 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, бул. 

„Цариградско шосе“ № 125, бл. 6  /по обособена позиция 1/”: 

 

Първо място: „Астра консулт“ ЕООД, ЕИК: 101753016, цена 1 750,00 лева. 

 

10. Обособена позиция № 10 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София,  район „Слатина”, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.63 /по обособена позиция 2/”: 

 

Първо място: „Дано РЛ“ ЕООД, ЕИК: 202590904, цена 5 800,00 лева; 

Второ място: „Плеядес България“ ЕООД, ЕИК: 131254649, цена 5 999,00 лева; 

Трето място: „Елвис ДМ“ ЕООД, ЕИК: 204106476, цена 8 580,00 лева; 

Четвърто място: „Консултал“ ЕООД, ЕИК: 201431322, цена 8 830,00 лева. 

 

11. Обособена позиция № 11 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. 

„Христо Смирненски“,  бл. 30”  /по обособена позиция 3/”: 
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Първо място: „Динел СН“ ЕООД, ЕИК: 130154845, цена 1 750,00 лева; 

Второ място: „Пешев“ ЕООД, ЕИК: 115742567, цена 4 750,00 лева. 

 

Гореописаните констатации на комисията, относно оценяването и класирането на 

участниците по обособени позиции са подробно отразени в Протокол № 4 от работата на 

комисията. 

 

VII. Предложение за отстраняване на кандидати или участници 

 

Комисията единодушно реши да предложи на Възложителя да отстрани следните 

участници:  

 

     1. „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 201425668, с Оферта № РСЛ19-ТД26-210/28.01.2019 г., 

подадена по обособена позиция № 5 от обществената поръчка; 

2. „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК 131220853, с Оферта № РСЛ19-ТД26-229/28.01.2019 

г., подадена по обособена позиция № 8 от обществената поръчка; 

3. „БЛАБОРИС” ЕООД, ЕИК 131232510, с Оферта № РСЛ19-ТД26-265/28.01.2019г.,  

подадена по обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

4. „НСК СОФИЯ” ЕООД, ЕИК 831838874, с Оферта № РСЛ19-ТД26-219/28.01.2019 г.,  

подадена по обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

5. „ТУСКО” ЕООД, ЕИК 109608346, с Оферта № РСЛ19-ТД26-257/28.01.2019 г., участник за 

обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

6. „ТОБО-ПРОДЖЕКТ” ЕООД, ЕИК 203783386, с Оферта № РСЛ19-ТД26-146/23.01.2019 г.,  

подадена по обособена позиция № 10 от обществената поръчка; 

7. „EКСПРЕССТРОЙ” ООД, ЕИК 113018177, с Оферта № РСЛ19-ТД26-247/28.01.2019 г.,  

подадена по обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

      8. „МБ Инженеринг 2001” ЕООД, ЕИК 201894833, с Оферта № РСЛ19-ТД26-240/28.01.2019 

г,  подадена по обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

9. „ЕТЕРА ГРУП” ЕООД, ЕИК 202485401, с Оферта № РСЛ19-ТД26-250/28.01.2019г.,  

подадена по обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

 

       VIII. Мотиви за допускане или отстраняване на всеки кандидат или участник 

 

А. Мотиви за допускане на участници в обществената поръчка: 

 

А.1. Участниците са доказали съответстието си с изискванита за лично състояние и с 

критериите за подбор /констатирано от комисията в Протокол № 1 и Протокол № 2/. След 

разглеждане на документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП комисията констатира, че са представени 

всички необходими документи. Следните участници отговарят на изискванията за лично 

състояние и съответстват на критериите за подбор, а именно: 

 

        1.„СОФИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 121359317, с Оферта № РСЛ19-ТД26-63/15.01.2019 г., 

участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

        2. „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ” ООД, ЕИК 200308719, с Оферта № РСЛ19-ТД26-69/15.01.2019г.,  

участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

        3.„СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 200079448, с Оферта № РСЛ19-ТД26-100/17.01.2019 

г., участник за обособена позиция № 5 от обществената поръчка; 

        4. „СТРОЙНОРМ” ЕООД, ЕИК 200285252, с Оферта № РСЛ19-ТД26-101/17.01.2019 г., 

участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка; 

        5. „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, ЕИК 825240527, с Оферта № РСЛ19-ТД26-125/22.01.2019 г., 

участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

        6. „Контрол 21” ООД, ЕИК 130064337, с Оферта № РСЛ19-ТД26-136/22.01.2019 г., 

участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка;          

        7.„Състейнъбъл Консулт” ЕООД, ЕИК 202980092, с Оферта № 
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РСЛ19-ТД26-137/22.01.2019 г.  –,  участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

        8. ДЗЗД „Консорциум Мултиплекс Инженеринг - Лайф Енерджи”, ЕИК по БУЛСТАТ 

176593141, с Оферта № РСЛ19-ТД26-145/23.01.2019 г., участник за обособена позиция № 6 от 

обществената поръчка; 

        9. ДИНЕЛ СН” ЕООД, ЕИК 130154845, с Оферта № РСЛ19-ТД26-162/24.01.2019 г., 

участник за обособена позиция № 11 от обществената поръчка;  

       10. „ЛК КОНСУЛТИНГ” ЕООД, ЕИК 201942270, с Оферта № РСЛ19-ТД26-164/24.01.2019 

г., участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка; 

       11.ДЗЗД „ИКАР - ХИЙТ”, ЕИК по БУЛСТАТ 177067660Оферта № 

РСЛ19-ТД26-194/25.01.2019 г. , участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

       12. „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 101526851, с Оферта №  

РСЛ19-ТД26-195/25.01.2019 г., участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

       13.„ТЕРМОКОНТРОЛ СЪРВИЗ” ЕООД, ЕИК 114596369, с Оферта № 

РСЛ19-ТД26-196/25.01.2019 г., участник за обособена позиция № 8 от обществената поръчка; 

       14. „В М Л - Консулт” ЕООД, ЕИК 131395468, с Оферта № РСЛ19-ТД26-197/25.01.2019 г. –, 

участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

       15. „СТиКО-2000” ООД, ЕИК 130286681, с Оферта № РСЛ19-ТД26-198/25.01.2019 г., 

участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

        16. „ИВТ Консулт” ЕООД, ЕИК 131127235, с Оферта № РСЛ19-ТД26-204/25.01.2019 г., 

участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

        17. „Стройекспрес–НН” ООД, ЕИК 125537703, с Оферта № РСЛ19-ТД26-207/28.01.2019г., 

участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

        18. „ПЕШЕВ” ЕООД, ЕИК 115742567, с Оферта № РСЛ19-ТД26-208/28.01.2019 г., 

участник за обособена позиция № 11 от обществената поръчка;  

        19. „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 126720807, с Оферта № РСЛ19-ТД26-209/28.01.2019 

г., участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

        20. „КИЛТЕКС” ЕООД, ЕИК 203022445, с Оферта № РСЛ19-ТД26-211/28.01.2019 г., 

участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

         21.„ВИП КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК 201122703, с Оферта № 

РСЛ19-ТД26-213/28.01.2019г., участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

         22. „СД КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 20273758, с Оферта № РСЛ19-ТД26-214/28.01.2019г., 

участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

         23. „КОНСУЛТАЛ” ЕООД, ЕИК 201431322, с Оферта № РСЛ19-ТД26-215/28.01.2019г., 

участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка; 

         24.„ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК 131254649, с Оферта № 

РСЛ19-ТД26-216/28.01.2019 г., участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка; 

         25.„АДВАНС-2002” ЕООД, ЕИК 126615172, с Оферта № РСЛ19-ТД26-217/28.01.2019г., 

участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

         26. „СЕТАТЕХ” ЕООД,  ЕИК 202571423, с Оферта № РСЛ19-ТД26-218/28.01.2019 г., 

участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

         27. „КАР СТРОЙ” ЕООД, ЕИК 148105154, с Оферта № РСЛ19-ТД26-220/28.01.2019 г., 

участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

         28.„СТРОЙКОМЕРС-ТТ” ЕООД, ЕИК 125530930, с Оферта № 

РСЛ19-ТД26-221/28.01.2019 г., участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

        29. „АСТРА КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 101753016, с Оферта № РСЛ19-ТД26-222/28.01.2019 

г., участник за обособена позиция № 9 от обществената поръчка; 

        30. ДЗЗД „Стинпроект”, с Оферта № РСЛ19-ТД26-223/28.01.2019 г., участник за обособена 

позиция № 3 от обществената поръчка; 

        31. „Възраждане 7” ДЗЗД, с Оферта № РСЛ19-ТД26-224/28.01.2019 г., участник за 

обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

        32. ДЗЗД „Саниране за Слатина”, с Оферта № РСЛ19-ТД26-227/28.01.2019 г., участник за 

обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

        33. „ПСГ” АД, ЕИК 131137959, с Оферта № РСЛ19-ТД26-228/28.01.2019 г., участник за 

обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

        34.„ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС” ООД, ЕИК 131456138, с Оферта № 
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РСЛ19-ТД26-230/28.01.2019 г.  –, участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

        35. „ЕЕ Слатина 2019” ДЗЗД, с Оферта № РСЛ19-ТД26-231/28.01.2019 г., участник за 

обособена позиция № 7 от обществената поръчка; 

        36. „С.И.С. М-строй” ЕООД, ЕИК 202592517, с Оферта № РСЛ19-ТД26-232/28.01.2019 г., 

участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

        37.„БОАЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ДЗЗД, ЕИК по БУЛСТАТ 177323597, с Оферта № 

РСЛ19-ТД26-233/28.01.2019 г., участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

        38. „ЛЮНИК ЕФЕКТ” ДЗЗД, с Оферта № РСЛ19-ТД26-234/28.01.2019 г., участник за 

обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

        39.„ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ” ЕООД, ЕИК 131515088, с Оферта № 

РСЛ19-ТД26-235/28.01.2019 г., участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

        40.„ИНТЕРХОЛД” ЕООД, ЕИК 202357469, с Оферта № РСЛ19-ТД26-236/28.01.2019 г.,  

участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

        41. „МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД, ЕИК 130461680, с Оферта 

№ РСЛ19-ТД26-237/28.01.2019г., участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

        42. „БГ ЛЕНД КО” ООД, ЕИК 148082047, с Оферта № РСЛ19-ТД26-238/28.01.2019 г., 

участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

        43.„АЛДИ КОМЕРС ГРУП” ЕООД, ЕИК 202221469, с Оферта № 

РСЛ19-ТД26-241/28.01.2019 г., участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

        44. „БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД, ЕИК 131086621, с Оферта № РСЛ19-ТД26-242/28.01.2019 

г., участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

        45. „БУЛИНВЕСТ” ДЗЗД, с Оферта № РСЛ19-ТД26-244/28.01.2019 г., участник за 

обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

        46. „ЕЛЕГАНТ КОНСУЛТ” ДЗЗД, ЕИК по БУЛСТАТ 177291391, с Оферта № 

РСЛ19-ТД26-245/28.01.2019 г., участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

        47. „ПРЕЗЕНТА” ДЗЗД, с Оферта № РСЛ19-ТД26-246/28.01.2019 г., участник за обособена 

позиция № 4 от обществената поръчка; 

        48. „ДАНО РЛ” ЕООД, ЕИК 202590904, с Оферта № РСЛ19-ТД26-248/28.01.2019 г., 

участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка; 

        49. „ЕРОУ” ООД, ЕИК 130375847, с Оферта № РСЛ19-ТД26-249/28.01.2019 г., участник за 

обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

        50. „Консорциум Техноком” ДЗЗД, ЕИК по БУЛСТАТ 176059792, с Оферта № 

РСЛ19-ТД26-251/28.01.2019 г., участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

        51. „ЕЛВИС ДМ” ЕООД, ЕИК 204106476, с Оферта № РСЛ19-ТД26-252/28.01.2019 г.,  

участник за обособена позиция № 10 от обществената поръчка; 

        52. ДЗЗД „СС - Строй 2019”, с Оферта № РСЛ19-ТД26-253/28.01.2019 г.,  участник за 

обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

        53. „ГРАФЕНА ГРУП” ЕООД, ЕИК 203785177, с Оферта № РСЛ19-ТД26-254/28.01.2019 г., 

участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

        54. ДЗЗД „КАРА СТРОЙ”, с Оферта № РСЛ19-ТД26-255/28.01.2019 г., участник за 

обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

        55.„НИКОЛОВ КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, ЕИК 202745799, с Оферта № 

РСЛ19-ТД26-256/28.01.2019 г., участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

        56.„ИНТКОНС” ЕООД, ЕИК 131553690, с Оферта № РСЛ19-ТД26-259/28.01.2019 г., 

участник за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

        57. „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ” ООД, ЕИК 812233671, с Оферта № РСЛ19-ТД26-260/28.01.2019 

г., участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

       58. „БМ” ДЗЗД, с Оферта № РСЛ19-ТД26-261/28.01.2019 г., участник за обособена позиция 

№ 1 от обществената поръчка; 

       59. „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, ЕИК 203215490, с Оферта № РСЛ19-ТД26-262/28.01.2019 г., 

участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

       60. ДЗЗД „Сейф енерджи Слатина”, с Оферта № РСЛ19-ТД26-263/28.01.2019 г., участник за 

обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

       61. „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, ЕИК 200388512, с Оферта № РСЛ19-ТД26-264/28.01.2019 г., 

участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 
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       62. „ХИДРОСТРОЙ” АД, ЕИК 103029862, с Оферта № РСЛ19-ТД26-266/28.01.2019 г.,  

участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

       63. „СТРОЙКОМЕРС” ЕООД, ЕИК 109514464, с Оферта № РСЛ19-ТД26-267/28.01.2019 г., 

участник за обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 

       64. „СС - КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 103950959, с Оферта № РСЛ19-ТД26-269/28.01.2019 г., 

участник за обособена позиция № 7 от обществената поръчка; 

       65. „ЖСП СТИЛ” ООД, ЕИК 040188026, с Оферта № РСЛ19-ТД26-271/28.01.2019 г., 

участник за обособена позиция № 1 от обществената поръчка;   

       66. „НАЙС БИЛДИНГ” ЕООД, ЕИК 130576215, с Оферта № РСЛ19-ТД26-272/28.01.2019 г., 

участник за обособена позиция № 3 от обществената поръчка;  

       67. „БИБО 69” ЕООД, ЕИК 201949560, с Оферта № РСЛ19-ТД26-273/28.01.2019 г., 

участник за обособена позиция № 4 от обществената поръчка; 

 

Б. Мотиви за отстраняване на участници в обществената поръчка:  

Б.1. Участниците „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД и 

„БЛАБОРИС” ЕООД и не са доказали съответстието си с изискванията за лично състояние и с 

критериите за подбор /констатирано от комисията в Протокол № 2/, тъй като не са отстранили 

непълноти или несъответствия, констатирани в Протокол № 1 на комисията в срок от 5 /пет/ 

работни дни от получаване на Протокол № 1 на основание чл. 54, ал. 8 във вр. с ал. 9 от ППЗОП.  

Комисията единодушно реши изброените участници да бъдат предложени на Възложителя за 

отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б” 

от ЗОП, тъй като не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор, а именно: 

 

          1. „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 201425668, с Оферта № РСЛ19-ТД26-210/28.01.2019 

г., подадена по обособена позиция № 5 от обществената поръчка; 

    2.„СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, ЕИК 131220853, с Оферта № 

РСЛ19-ТД26-229/28.01.2019 г., подадена по обособена позиция № 8 от обществената поръчка; 

    3. „БЛАБОРИС” ЕООД, ЕИК 131232510, с Оферта № РСЛ19-ТД26-265/28.01.2019г.,  

подадена по обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

 

 Б.2. Участникът „НСК СОФИЯ” ЕООД е доказал съответстието си с личното си 

състояние и с критериите за подбор /констатирано от комисията в Протокол № 2/, но при 

разглеждане на техническото му предложение, комисията е установила, то не съответства на 

поставените изисквания от Възложителя съгласно точка 13.1.2, буква „в”, буква „г”, буква „д”, 

буква „е” от подраздел 13 „Съдържание на офертите и изисквания”, раздел IV „Критерии за 

подбор” от документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена 

поръчка. Комисията е приела, че офертата е неподходяща по смисъла на точка 25, § 2 от ДР на 

ЗОП. Съгласно разпоредбата на чл. 107, точка 2, буква „а” от ЗОП - „участник, който е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката”, 

следва да бъде предложен на Възложителя за отстраняване от по-нататъшно участие в 

процедурата, а именно: 

  
     1. „НСК СОФИЯ” ЕООД, ЕИК 831838874, с Оферта № РСЛ19-ТД26-219/28.01.2019 г.,  

подадена по обособена позиция № 3 от обществената поръчка. 

 

Участникът е приложил в офертата си предложение за изпълнение на поръчката – 

Образец № 1, ведно с приложенията към него, но не е представил като част от техническото 

предложение следните документи: 

 

1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 2; 

2. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3; 

3. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд- Образец № 4; 

4. Декларация съгласно изискванията на НПЕЕМЖС, приета с ПМС 18 от 29.01.2015г., изм. С 
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ПМС 282 от 19.10.2015г. на МРРБ - Образец № 5; 

 

          От анализа на техническото предложение на участника „НСК СОФИЯ” ЕООД се 

констатира, че то не съответства на поставените изисквания от Възложителя съгласно точка 

13.1.2, буква „в”, буква „г”, буква „д”, буква „е” от подраздел 13 „Съдържание на офертите и 

изисквания”, раздел IV „Критерии за подбор” от документацията за участие в откритата 

процедура за възлагане на обществена поръчка.  

Поради гореописаното, комисията единодушно реши, че същото не съответства на 

поставените изисквания от Възложителя в документацията за участие в откритата процедура за 

възлагане на обществена поръчка, където изчерпателно са изброени документите, които са част 

от техническото предложение на участниците, както и на разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1, 

буква „в”, буква „г” и буква „д” от ППЗОП /редакция на ППЗОП - обн. ДВ бр. 28 от 

08.04.2016г./. 

Водена от горното, комисията приема, че офертата е неподходяща по смисъла на  т. 25, § 2 

от ДР на ЗОП. Съгласно разпоредбата на чл. 107, точка 2, буква „а” от ЗОП /редакция на ЗОП - 

обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2016г./ - „участник, който е  представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката”, следва да бъде отстранен от участие в 

процедурата.  

Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя 

участник „НСК СОФИЯ” ЕООД, ЕИК 831838874 да бъде отстранен от участие в процедурата на 

основание чл. 107, точка 2, буква „а” от ЗОП/редакция на ЗОП - обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2016г./, 

тъй като офертата не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, заложени в  

документацията на Възложителя, посочени в точка 13.1.2, буква „в”, буква „г”, буква „д”, 

буква „е” от подраздел 13 „Съдържание на офертите и изисквания”, раздел IV „Критерии за 

подбор”  и е неподходяща по смисъла на  т. 25, § 2 от ДР на ЗОП. 

 

        Б.3.   Участникът „ТУСКО” ЕООД е доказал съответстието си с личното си състояние и с 

критериите за подбор,  техническото му предложение съответства с предварително обявените от 

Възложителя условия и участникът е бил допуснат до етапа на отваряне на плика с 

предложените ценови параметри. Относно представеното ценовото предложение е 

констатирано, че същото не съответства на поставените изисквания от Възложителя в 

документацията за участие, поради наличието на грешка в изчисляването на сбора от двата 

компонента на общата стойност на поръчката по обособената позиция и невъзможност да се 

определи предложена цена. Като взе предвид гореизложеното, комисията взе единодушно 

решение следният участник да бъде предложен на Възложителя за отстраняване от 

по-нататъшно участие в процедурата, а именно: 

 

 1. „ТУСКО” ЕООД, ЕИК 109608346, с Оферта № РСЛ19-ТД26-257/28.01.2019 г., участник 

за обособена позиция № 6 от обществената поръчка; 

 

       Относно представеното ценово предложение в оферта № 63, подадена от „ТУСКО” ЕООД, 

по обособена позиция № 6А с предложена цена 9 700,00 лв. без вкл. ДДС, е установено следното 

несъответствие:  

 

      За изготвяне оценка на съответствие на инвестиционен проект без ДДС, участникът е 

посочил стойност 2500 лв. 

      За упражняване на строителен надзор по време на строителството без ДДС, участникът е 

посочил стойност 6700 лв. 

 

Математическият сбор на двата компонента на предложената цена е равен на 9200 лв., а в 

ценовото предложение на участника по Образец 6А е посочена обща стойност на поръчката без 

ДДС в размер на 9700 лв. След констатиране на несъответствието, комисията подложи същото 

на разисквания.  В документацията за участие в обществената поръчка не е регламентиран 

начин за преодоляване на математическа грешка, такъв липсва и в ЗОП. Поради горното, 
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комисията е в невъзможност да вземе решение коя стойност да счита за предложена цена в 

Ценовото предложение по Образец 6А на участник „ТУСКО” ЕООД. 

От анализа на ценовото предложение на участника се констатира, че то не съответства на 

поставените изисквания от Възложителя съгласно посочените финансови условия в  Образец 6А 

като част от документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена 

поръчка.  

      Поради гореописаното, комисията единодушно реши, че ценовото предложение като част от 

офертата по смисъла на чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП /редакция на ППЗОП - обн. ДВ бр. 28 от 

08.04.2016г./ не съответства на поставените изисквания от Възложителя в документацията за 

участие, поради наличието на грешка в изчисляването на сбора от двата компонента на общата 

стойност на поръчката по обособената позиция и невъзможност да се определи предложена 

цена.  

       Съгласно разпоредбата на чл. 107, точка 2, буква „а” от ЗОП /редакция на ЗОП - обн. ДВ бр. 

13 от 16.02.2016г./ - „участник, който е  представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката”, във връзка с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП /редакция на ППЗОП 

- обн. ДВ бр. 28 от 08.04.2016г./,  следва да бъде отстранен от участие в процедурата.  

Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя 

участникът „ТУСКО” ЕООД, ЕИК 109608346 да бъде отстранен от участие в процедурата на 

основание чл. 107, точка 2, буква „а” от ЗОП/редакция на ЗОП - обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2016г./, 

тъй като офертата не съответства на предварително обявените условия на поръчката, заложени  

в документацията на Възложителя като финансови условия в Ценовото предложение – 

Образец 6А. 

 

Б.4. Следните участници, по отношение на които в Протокол № 3 от 21.08.2019г., 

приключен на 30.08.2019г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ19-РД09-23/31.01.2019г. 

на Кмета на район „Слатина”, изменена със Заповед № РСЛ19-РД09-132/18.04.2019 г. на Кмета 

на район „Слатина”, е констатирано наличието на необичайно благоприятна оферта по смисъла 

на чл. 72 от ЗОП, не са представили писмена обосновка в срок от 5 (пет) дни от получаване на 

искането за представяне на такава, а именно: 

 

 1.Участник „ТОБО-ПРОДЖЕКТ” ЕООД, ЕИК 203783386, с № 

РСЛ19-ТД26-146/23.01.2019 г.,  подадена по обособена позиция № 10 от обществената поръчка; 

 

       В Протокол № 3 от 21.08.2019г., приключен на 30.08.2019г. на комисията, назначена със 

Заповед № РСЛ19-РД09-23/31.01.2019г. на Кмета на район „Слатина”, изменена със Заповед № 

РСЛ19-РД09-132/18.04.2019 г. на Кмета на район „Слатина”, е констатирано наличието на 

необичайно благоприятна оферта по смисъла на чл. 72 от ЗОП. С писмо наш изх. № 

РСЛ19-ТД26-146-/3/30.08.2019г., подписано с електронен подпис от председателя на 

комисията, е изискана писмена обосновка от участника за начина на образуване на оферираната 

от него цена в Образец 6Б на Възложителя. Искането е изпратено на електронната поща на 

участника „ТОБО-ПРОДЖЕКТ” ЕООД, който е изпратил потвърждeние, че го е получил на 

30.08.2019г. от електронната си поща. Съгласно разпоредбата на чл 72, ал. 1 /редакция на ЗОП - 

обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2016г./ от ЗОП, срокът за представяне на писмена обосновка е 5 (пет) дни 

и започва да тече от датата на получаване на искането. В посочения законоустановен срок, а 

именно - до 04.09.2019г. включително, участникът не е представил писмена обосновка, с която 

да посочи обективни обстоятелства, обуславящи предложената от него цена. 

         Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя, 

участникът „ТОБО-ПРОДЖЕКТ” ЕООД, ЕИК 203783386 да бъде отстранен от процедурата 

на основание чл. 107, т. 3, предложение първо от ЗОП /редакция на ЗОП - обн. ДВ бр. 13 от 

16.02.2016г./, тъй като същият не е представил писмена обосновка в срока по чл. 72, ал. 1 от 

ЗОП. /редакция на ЗОП - обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2016г./ 

 

   2.Участник „EКСПРЕССТРОЙ” ООД, ЕИК 113018177, с № 

РСЛ19-ТД26-247/28.01.2019 г.,  подадена по обособена позиция № 2 от обществената поръчка; 
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         В Протокол № 3 от 21.08.2019г., приключен на 30.08.2019г. на комисията, назначена със 

Заповед № РСЛ19-РД09-23/31.01.2019г. на Кмета на район „Слатина”, изменена със Заповед № 

РСЛ19-РД09-132/18.04.2019 г. на Кмета на район „Слатина”, е констатирано наличието на 

необичайно благоприятна оферта по смисъла на чл. 72 от ЗОП. С писмо наш изх. № 

РСЛ19-ТД26-247-/3/30.08.2019г., подписано с електронен подпис от председателя на 

комисията, е изискана писмена обосновка от участника за начина на образуване на оферираната 

от него цена в Образец 6 на Възложителя по показателя за оценка „Цена за авторски надзор на 

час” (формирана като осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния обект в 

обособената позиция части – част „Архитектурна”, част „Конструкции”, част „Електро”, част 

„ВиК”, част „ОиВ”, част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” ) . 

Искането е изпратено на електронната поща на участника „EКСПРЕССТРОЙ” ООД, който е 

изпратил потвърждeние, че го е получил на 30.08.2019г. от електронната си поща. Съгласно 

разпоредбата на чл 72, ал. 1 /редакция на ЗОП - обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2016г./ от ЗОП, срокът за 

представяне на писмена обосновка е 5 (пет) дни и започва да тече от датата на получаване на 

искането. В посочения законоустановен срок, а именно - до 04.09.2019г. включително, 

участникът не е представил писмена обосновка, с която да посочи обективни обстоятелства, 

обуславящи предложената от него цена по показател за оценка „Цена за авторски надзор на 

час”. 

       Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя, 

участникът „ЕКСПРЕССТРОЙ” ООД, ЕИК 113018177 да бъде отстранен от процедурата на 

основание чл. 107, т. 3, предложение първо от ЗОП /редакция на ЗОП - обн. ДВ бр. 13 от 

16.02.2016г./, тъй като същият не е представил писмена обосновка в срока по чл. 72, ал. 1 от ЗОП 

/редакция на ЗОП - обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2016г./. 

 

  Б.5. Следните участници, по отношение на които в Протокол № 3 от 21.08.2019г., 

приключен на 30.08.2019г. на комисията, назначена със Заповед № РСЛ19-РД09-23/31.01.2019г. 

на Кмета на район „Слатина”, изменена със Заповед № РСЛ19-РД09-132/18.04.2019 г. на Кмета 

на район „Слатина”,  е констатирано наличието на необичайно благоприятна оферта по смисъла 

на чл. 72 от ЗОП, са представили писмена обосновка след изтичането на срока от 5 (пет) дни от 

получаване на искането за представяне на такава, а именно: 

 

        1.Участник „МБ Инженеринг 2001” ЕООД, ЕИК 201894833, с № 

РСЛ19-ТД26-240/28.01.2019 г,  подадена по обособена позиция № 3 от обществената поръчка; 

 

        В Протокол № 3 от 21.08.2019г., приключен на 30.08.2019г. на комисията, назначена със 

Заповед № РСЛ19-РД09-23/31.01.2019г. на Кмета на район „Слатина”, изменена със Заповед № 

РСЛ19-РД09-132/18.04.2019 г. на Кмета на район „Слатина”,  е констатирано наличието на 

необичайно благоприятна оферта по смисъла на чл. 72 от ЗОП. С писмо наш изх. № 

РСЛ19-ТД26-240-/2/30.08.2019г., подписано с електронен подпис от председателя на 

комисията, е изискана писмена обосновка от участника за начина на образуване на оферираната 

от него цена в Образец 6  на Възложителя по показателя за оценка „Цена за авторски надзор на 

час” (формирана като осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния обект в 

обособената позиция части – част „Архитектурна”, част „Конструкции”, част „Електро”, част 

„ВиК”, част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” ). Искането е 

изпратено на електронната поща на участника „МБ Инженеринг 2001” ЕООД, който е изпратил 

потвърждeние, че го е получил на 30.08.2019г. от електронната си поща. Съгласно разпоредбата 

на чл 72, ал. 1 /редакция на ЗОП - обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2016г./ от ЗОП, срокът за представяне 

на писмена обосновка е 5 (пет) дни и започва да тече от датата на получаване на искането. В 

посочения законоустановен срок, а именно - до 04.09.2019г. включително, участникът не е 

представил писмена обосновка, с която да посочи обективни обстоятелства, обуславящи 

предложената от него цена. Писмената обосновка е входирана в деловодството на районната 

админстрация с № РСЛ19-ТД26-240-(3) на 05.09.2019г. след изтичане на петдневния срок по чл. 

72, ал. 1 от ЗОП. 

        Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя, 

участникът „МБ Инженеринг 2001” ЕООД, ЕИК 201894833 да бъде отстранен от процедурата 
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на основание чл. 107, т. 3, предложение първо от ЗОП /редакция на ЗОП - обн. ДВ бр. 13 от 

16.02.2016г./, тъй като същият не е представил писмена обосновка в срока по чл. 72, ал. 1 от ЗОП 

/редакция на ЗОП - обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2016г./. 

 

  2.Участник „ЕТЕРА ГРУП” ЕООД, ЕИК 202485401, с № РСЛ19-ТД26-250/28.01.2019 г.,  

подадена по обособена позиция № 1 от обществената поръчка; 

 

  В Протокол № 3 от 21.08.2019г., приключен на 30.08.2019г. на комисията, назначена със 

Заповед № РСЛ19-РД09-23/31.01.2019г. на Кмета на район „Слатина”, изменена със Заповед № 

РСЛ19-РД09-132/18.04.2019 г. на Кмета на район „Слатина”, е констатирано наличието на 

необичайно благоприятна оферта по смисъла на чл. 72 от ЗОП. С писмо наш изх. № 

РСЛ19-ТД26-250-/3/30.08.2019 г., подписано с електронен подпис от председателя на 

комисията, е изискана писмена обосновка от участника за начина на образуване на оферираната 

от него цена в Образец 6 на Възложителя по показателя за оценка „Цена за авторски надзор на 

час” (формирана като осреднена часова ставка по всички приложими за конкретния обект в 

обособената позиция части – част „Архитектурна”, част „Конструкции”, част „Електро”, част 

„ВиК”, част „ОиВ”, част „Енергийна ефективност”, част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ” ). 

Искането е изпратено на електронната поща на участника „ЕТЕРА ГРУП” ЕООД, който е 

изпратил потвърждeние, че го е получил на 30.08.2019г. от електронната си поща. Съгласно 

разпоредбата на чл 72, ал. 1 /редакция на ЗОП - обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2016г./ от ЗОП, срокът за 

представяне на писмена обосновка е 5 (пет) дни и започва да тече от датата на получаване на 

искането. В посочения законоустановен срок, а именно - до 04.09.2019г. включително, 

участникът не е представил писмена обосновка, с която да посочи обективни обстоятелства, 

обуславящи предложената от него цена. Писмената обосновка е входирана в деловодството на 

районната администрация с № РСЛ19-ТД26-250-(4) на 09.09.2019г.  след изтичане на 

петдневния срок по чл. 72, ал. 1 от ЗОП. 

Във връзка с гореизложеното, комисията единодушно реши да предложи на 

Възложителя, участникът „ЕТЕРА ГРУП” ЕООД, ЕИК 202485401, да бъде отстранен от 

процедурата на основание чл. 107, т. 3, предложение първо от ЗОП /редакция на ЗОП - обн. 

ДВ бр. 13 от 16.02.2016г./, тъй като същият не е представил писмена обосновка в срока по чл. 72, 

ал. 1 от ЗОП /редакция на ЗОП - обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2016г./. 

 

IX. Предложение за сключване на договори с класираните на първо място 

участници или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание. 

 

      А. Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класираните на първо място 

участници за съответната обособена позиция от 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 № 18/02.02.2015г. по обособени позиции, а 

именно: 

 

1. Обособена позиция № 1 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, бул. „Цариградско шосе“ № 125, 

бл. 6” с класирания на първо място участник  „Бул строй инвест“ ЕООД, ЕИК: 

101526851. 

 

2. Обособена позиция № 2 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес: гр. София,  район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63” 

с класирания на първо място участник  ДЗЗД „Саниране за Слатина“. 

 

3. Обособена позиция № 3 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“,  бл. 

30” с класирания на първо място участник  „Стройекспрес – НН“ ООД, ЕИК: 

125537703; 
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4. Обособена позиция № 4 - Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 

административен адрес: гр. София,  район „Слатина”, ул.”Коста Лулчев” № 25, бл.263” с 

класирания на първо място участник  ДЗЗД „Люник ефект“. 

 

5. Обособена позиция № 5 – Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните 

проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен 

надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. 

„Гео Милев“, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 6 (по обособена позиция 1)”. с 

класирания на първо място участник  „Сет инженеринг“ ЕООД, ЕИК: 200079448. 

 

6. Обособена позиция № 6 – 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,  

район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)” с 

класирания на първо място участник  „Експерт дисижънс“ ООД, ЕИК: 131456138; 

 

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, 

район „Слатина”, ж.к. „Христо Смирненски“,  бл. 30”. (по обособена позиция 3)” с 

класирания на първо място участник  ДЗЗД „ЕЕ Слатина 2019“. 

 

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,  

район „Слатина”, ул.”Коста Лулчев” №25, бл.263” (по обособена позиция 4)”. с 

класирания на първо място участник  „Термоконтрол сървиз“ ЕООД, ЕИК: 

114596369 

 

9. Обособена позиция № 9 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Гео Милев“, бул. 

„Цариградско шосе“ № 125, бл. 6  (по обособена позиция 1)” с класирания на първо 

място участник  „Астра консулт“, ЕИК: 101753016. 

 

10. Обособена позиция № 10 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София,  район „Слатина”, ж.к. 

„Христо Смирненски“, бл.63 (по обособена позиция 2)”. с класирания на първо място 

участник  „Дано РЛ“ ЕООД, ЕИК: 202590904; 

 

11.  Обособена позиция № 11 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София, район „Слатина”, ж.к. 

„Христо Смирненски“,  бл. 30”  (по обособена позиция 3)”. с класирания на първо място 

участник  „Динел СН“ ЕООД, ЕИК 130154845. 

 

Б. Комисията констатира, че за следната обособена позиция:  

 

          1. Обособена позиция № 12 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и 

строителството на „Сграда с административен адрес: гр. София,  район „Слатина”, ул.”Коста 

Лулчев” № 25, бл.263” (по обособена позиция 4)”. 

няма подадена нито една оферта за участие. По тази обособена позиция от обществената 

поръчка, комисията единодушно реши да предложи на Възложителя да прекрати процедурата 

на основание чл. 110, ал. 1, точка 1 от ЗОП.  
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Х. Описание на представените мостри и/или снимки – НЕПРИЛОЖИМО 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

1. Протокол № 1 от 31.01.2019 г., приключен на 23.05.2019 г. 

2. Протокол № 2 от 06.06.2019 г., приключен на 16.08.2019 г. 

3. Протокол № 3 от 21.08.2019 г., приключен на 30.08.2019 г. 

4. Протокол № 4 от 10.09.2019г., приключен на 14.10.2019 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

1. инж. Милчо Михайлов – заместник-кмет в район „Слатина”: заличен на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 

 

И ЧЛЕНОВЕ:          

2. арх. Олга Берберова - главен архитект  в район „Слатина”: заличен на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 

 

3. арх.Анна Иванова - началник на отдел „Устройство на територията,    кадастър и регулация” в 

район „Слатина”: заличен на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 

 

4.Венета Георгиева – началник на  отдел „Правно-нормативно обслужване” в район „Слатина” – 

правоспособен юрист”: заличен на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 

       

5. инж. Михаил Джурджин – началник на отдел „Контрол по строителството, инженерна 

инфраструктура, благоустройство и екология” в район „Слатина” ”: заличен на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 

2016/679 
 

6.инж. Ива Иванова – главен експерт в отдел „Контрол по строителството, инженерна 

инфраструктура, благоустройство и екология” в район „Слатина” ”: заличен на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 

2016/679 
 

7.арх. Маргарита Илиева - главен експерт  в отдел „Устройство на територията, кадастър и 

регулация” в район „Слатина”: заличен на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 

 

8. Наталия Батьова  –  главен  експерт в отдел „ФСД” в район „Слатина” ”: заличен на осн. чл. 5 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 

 

9. Виолета Спасова – старши  юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване” в район 

„Слатина” – правоспособен юрист”: заличен на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 

 

10. арх. Надежда Футекова - Христова – външен експерт съгласно чл. 51, ал. 2 от ППЗОП с 

професионална компетентност  в съответствие с предмета на  поръчката”: заличен на осн. чл. 5 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 

 

11. арх. Маруся Бобева - Влахова – външен експерт съгласно чл. 51, ал. 2 от ППЗОП с 

професионална компетентност  в съответствие с предмета на поръчката”: заличен на осн. чл. 5 от Регламент 

(ЕС) 2016/679 
 

12. инж. Диана Тодорова – главен експерт в отдел „Контрол по строителството, инженерна 

инфраструктура, благоустройство и екология” в район „Слатина” /резервен член на заседанието 

на комисията на 16.08.2019г., определен със Заповед № РСЛ19-РД09-23/31.01.2019г. на Кмета 

на район „Слатина”/: заличен на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 

 

Забележка: На закритото заседание на комисията проведено на 16.08.2019г. не присъства 

редовният член инж. Ива Иванова - главен експерт в отдел „Контрол  по строителството, 

инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” / в платен годишен отпуск от 

15.08.2019г. до 20.08.2019г. включително, разрешен със Заповед № 

РСЛ19-РД15-535/04.07.2019г. на Кмета на район „Слатина”/. На нейно място беше привлечен 

резервен член, определен със Заповед № РСЛ19-РД09-23/31.01.2019г. на Кмета на район 
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„Слатина” – инж. Диана Тодорова - главен експерт в отдел „Контрол  по строителството, 

инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”. 

 

13. инж. Димитър Бузяков – главен експерт в отдел „Контрол по строителството, инженерна 

инфраструктура, благоустройство и екология” в район „Слатина” /резервен член на заседанията 

на комисията проведени на 21.08.2019г., 30.08.2019г., и на 10.09.2019г. определен със Заповед 

№ РСЛ19-РД09-23/31.01.2019г. на Кмета на район „Слатина”/ ”: заличен на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 

2016/679 
 

Забележка: На закритото заседание на комисията проведено на 21.08.2019г. не присъства 

редовния член арх. Маруся Бобева - Влахова – външен експерт съгласно чл. 51, ал. 2 от ППЗОП 

с професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката е в платен годишен 

отпуск, считано от 19.08.2019г. до 22.08.2019г. включително съгласно Заповед за отпуск № 

01/16.08.2019г. На нейно място в състава на комисията се включва резервният член инж. 

Димитър Бузяков – главен експерт в отдел „Контрол по строителството, инженерна 

инфраструктура, благоустройство и екология” в район „Слатина”. 

На закритото заседание на комисията проведено на 30.08.2019г. не присъства редовния 

член арх. Олга Берберова - главен архитект в район „Слатина” - /в платен годишен отпуск от 

26.08.2019г. до 30.08.2019г. включително, разрешен със Заповед № 

РСЛ19-РД15-656/19.08.2019г. на Кмета на район „Слатина”/. На нейно място в състава на 

комисията се включва резервният член инж. Димитър Бузяков – главен експерт в отдел 

„Контрол по строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в район 

„Слатина”. 

На закритото заседание на комисията проведено на 10.09.2019г. не присъства редовния 

член арх. Анна Иванова - началник на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” 

в район „Слатина” - /в платен годишен отпуск считано от 02.09.2019г. до 13.09.2019г. 

включително, съгласно Заповед № РСЛ19-РД15-660/21.08.2019г. на кмета на район „Слатина”. 

На нейно място в състава на комисията се включва резервният член инж. Димитър Бузяков – 

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

благоустройство и екология” в район „Слатина”. 

 


