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

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

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 3  

 

на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки от дейността на 

комисия, назначена със Заповед № РСЛ19-РД09-23/31.01.2019 г. на Кмета на СО-район 

„Слатина” 

 

Днес, 21.08.2019 година в 10.00 часа, комисия, назначена със Заповед № РСЛ19-РД09-

23/31.01.2019 г. на Кмета на район „Слатина”, изменена със Заповед № № РСЛ19-РД09-

132/18.04.2019 г. на Кмета на район „Слатина”, 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. Наталия Батьова - главен експерт в отдел „Финансово-счетоводни 

дейности” 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. инж. Димитър Бузяков – главен експерт в отдел „Контрол по 

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” 

в район „Слатина”; 

  

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

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

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

многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район 

„Слатина“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по дванадесет 

обособени позиции, открита с Решение № РСЛ18–ДИ05-556/19.12.2018 г. и Обявление № 

РСЛ18–ДИ05-556-/1/19.12.2018 г. на Кмета на Столична община - район „Слатина“, уникален 

номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки на АОП № 01272-2018-0004. 

На заседанието на комисията не присъства редовен член и привличането на резервен 

член от състава на комисията бе необходимо. Арх. Маруся Бобева - Влахова – външен 
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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”. 

 

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

предложения на участниците присъстваха лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП – упълномощени 

представители на участниите в процедурата:  

 

Анелия Кирилова Пеева – Марчева, управител и представител на участника 

„СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 202980092; 

Силвия Дженсен – упълномощен представител на управителя на участника 

„ХИДРОСТРОЙ“ АД с изрично писмено пълномощно от 28.01.2019г.; 

Хилмие Садък – упълномощен представител на управителя на участника „ТЕХНО - 

ЕНЕРДЖИ“ ООД с изрично писмено пълномощно; 

Кремена Неделчева - Иванова – упълномощен представител на управителя на участника 

„ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД с изрично писмено пълномощно от 28.01.2019г.  

Мариян Стоянов – упълномощен представител на представляващия участника 

„Възраждане 7“ ДЗЗД с изрично писмено пълномощно; 

Ренета Заркова – упълномощен представител на представляващия участника ДЗЗД 

„Саниране за Слатина”, с изрично писмено пълномощно с нотариално удостоверен подпис, 

рег. № 3207 по описа за 29.12.2016г. на нотариус рег. № 626 на НК. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 се публиква в настоящия 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. 
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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 

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 
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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) – 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”, 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; 
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- 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 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; 
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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. 

 

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; 
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- 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; 

 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 
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„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”, 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; 
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- 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:  

 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; 
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- 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; 

 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. 
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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; 

- 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; 
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 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”, 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; 
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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; 

 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 
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„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: 

- 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.”. 
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        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 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. 
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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; 

 

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; 
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 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. 

 

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 
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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. 

 

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; 

 

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; 
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- 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; 

 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 
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„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. 

 

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: 
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- 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:  

 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 
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„Архитектурна”, част „Конструкции”, част „Електро”, част „ВиК”, част „Енергийна 

ефективност”, част „Пожарна безопасност” и „ПБЗ”) -  5,00 лв/час. 

 

След извършването на горепосочените действия в 13.30 часа приключи публичната 

част от заседанието. Председателят на комисията предложи откритото заседание да бъде 

закрито и комисията да продължи работата си в закрито заседание в 09.00 часа на 30.08.2019г. 

 

 

На 30.08.2019г. в 09.00 часа, комисия, назначена със Заповед № РСЛ19-РД09-

23/31.01.2019 г. на Кмета на район „Слатина”, изменена със Заповед № № РСЛ19-РД09-

132/18.04.2019 г. на Кмета на район „Слатина”, в състав: 

 

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

И ЧЛЕНОВЕ:   2. инж. Димитър Бузяков – главен експерт в отдел „Контрол по        

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” 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. Наталия Батьова - главен експерт в отдел „Финансово-счетоводни 

дейности” 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, 

 

Се събра да продължи работата си в закрито заседание. На заседанието на комисията 

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”. 

 

 II.След допълнителен преглед на ценовите предложения на участниците, комисията 

констатира следното: 

 

       1. Относно оферта № 63, подадена от „ТУСКО” ЕООД, по обособена позиция № 6  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. 
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      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, 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 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”, 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 изискванията  на Възложителя, 

посочени като финансови условия в Ценовото предложение – Образец 6А и в този смисъл не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

 

III.След като направи тези констатации и взе решение по тях, комисията пристъпи към 

извършването на проверка за наличие на необичайно благоприятни оферти по смисъла на чл. 

72 от ЗОП: 

 

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. 

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 
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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 
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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”/ - 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. 
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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. 

 

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. 
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29. По обособена позиция № 10 – Участникът „ТОБО - Проджект“ ЕООД е предложил 

цена за инвеститорски контрол 4 050,00 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. 

 

 

С извършването на гореописаните действия работата на Комисията в настоящето 

заседание приключи. 

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

не бяха заявени особени мнения. 

Комисията приключи работа на 30.08.2019г. в 12.00 часа. 

Настоящият протокол е изготвен в един екземпляр. 

 

 

 

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”: 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 „Финансово-счетоводни 

дейности”  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”: 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 
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12. инж. Димитър Бузяков – главен експерт в отдел „Контрол по 

строителството, инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” 

в район „Слатина” – резервен член, участвал в заседанието, проведено на 

21.08.2019г. на мястото на редовния член арх. Маруся Бобева - Влахова – 

външен експерт съгласно чл. 51, ал. 2 от ППЗОП и участвал в заседанието 

проведено на 30.08.2019г. на мястото на редовния член арх. Олга 

Берберова - главен архитект в район „Слатина”: заличен на осн. чл. 5 от Регламент 

(ЕС) 2016/679 

 
 

 

 


