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ПРОТОКОЛ № 5 
 

за отваряне на ценовите предложения, извършване на проверка за съответствието им с 

изискванията на възложителя и на преценка за наличие на необичайно благоприятни оферти и 

изискване на подробни писмени обосновки на предложените цени за изпълнение в процедура по 

възлагане на обществена поръчка за „УСЛУГА“ на ниска стойност по реда на Глава XXV от 

ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ 

ЗАСНЕМАНИЯ, ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ 

ОБСЛЕДВАНИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“, разделена на 3 (три) 

обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Многофамилни жилищни сгради: 

гр. Смолян, ул. Константин Иречек № 6, блок 2; гр. Смолян, ул. Карлък № 5; гр. Смолян, ул. 

Д-р Петър Берон № 10, блок „Орфей-3”; гр. Смолян, ул. Д-р Петър Берон № 12, блок „Орфей 

2“; Обособена позиция № 2: Многофамилни жилищни сгради: гр. Смолян, бул. България № 

41, блок 22; гр. Смолян, кв. Устово, ул. Тракия № 35, блок ”Китка”; гр. Смолян, жк Нов 

Център, ул. Дичо Петров № 14, блок 50; гр. Смолян, бул. България № 27, жилищен блок 

„ДАП“; Обособена позиция № 3: Многофамилни жилищни сгради: гр. Смолян, ул. Г. С. 

Раковски № 31, военен блок 2; гр. Смолян, ул. Димитър Благоев № 8; гр. Смолян, бул. 

България № 86, блок 16; гр. Смолян, ул. Острица № 24, блок „Строител-3“, която 

обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 23 от 15.10.2018 г., вписано 

заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 

обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2018-0012 и публикувано 

заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет 

сайта на възложителя – профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2460  

 

 

Открито заседание. 

 

На, 18.03.2019 г., в 15:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на заповеди № № ОП-42 от 09.11.2018г. и ОП-1 от 02.01.2019г. на кмета на община 

Смолян се събра комисия в следния състав: 

Председател:  

инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция  „СИиОС“ в община Смолян. 

Членове: 

Милена Иванова Пенчева - главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

инж. Анастасия Василева Василева - инженер в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

Станка Василева Делирадева – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян. 

Стефка Желева Росенова - главен специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2460
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 Комисията проведе открито заседание по осъществяване правомощията си съгласно 

чл.103, ал.3 и 5, чл.104, ал.1 и чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл. 57 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ 
1
. 

  

 1. Комисията установи, че са налице предпоставките за отваряне на ценовите 

предложения от офертите на допуснатите участници по обособени позиции, като 

съображенията за това са, както следва:  

 1.1. По обособени позиции е изпълнено следното: Комисията е извършила проверка на 

съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор; 

Комисията е разгледала техническите предложения на участниците, за които е установено, че 

отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор; Комисията е 

разгледала допуснатите оферти и проверила за тяхното съответствие с предварително 

обявените условия; Тъй като част от показателите за оценка обхващат параметри от 

техническото предложение, комисията преди отваряне на ценовите предложения е извършила 

оценяване на офертите по другите показатели. 

 1.2. В изпълнение разпоредбата на чл.57, ал.3 от ППЗОП на 13.03.2019 г., т.е. не по-

късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения, комисията е 

обявила чрез  съобщение в профила на купувача 
2
, датата, часа и мястото на отварянето на 

ценовите предложения. 

  

 2. При отварянето на ценовите оферти не присъстваха представители на участниците и 

на средствата за масово осведомяване, което обстоятелство се удостовери в Списък на 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средства за масово осведомяване, присъстващи при отварянето на ценовите оферти. 

  

3. Отварянето на ценовите предложения от офертите на участниците протече при 

следния ред: След обявяване по обособени позиции на резултатите от оценяването на офертите 

по другите показатели –  Срок за  извършване на архитектурните заснемания (О2), Срок за  

изготвяне на обследванията за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващите 

мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност (О3) и Срок за 

изготвяне на обследванията за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169, ал.1, т.1 - 3 от ЗУТ, и съставяне на техническите паспорти съгласно 

чл.176б, ал.2 от ЗУТ (О4), комисията провери целостта на пликовете с ценовите оферти и 

констатира, че същите са  запечатани, с ненарушена цялост, подписани от трима членове на 

комисията; След описаните действия комисията пристъпи по обособени позиции към отваряне 

на пликовете „Предлагани ценови параметри“, съдържащи ценовите оферти на участниците; 

При отваряне на ценовите предложения, съдържанието им беше съобщено, както следва: 

 
 

                                                           
1
 Съгласно разпоредбата на §131, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 1.03.2019 

г.) възлагането на настоящата обществена поръчка се приключва по реда, действащ към момента на 

откриването й. При позоваването на разпоредби от Закона за обществените поръчки и Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки следва да се имат предвид редакциите им, които са в 

сила към момента на откриване на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. 

2
 Съобщение за отваряне на ценовите предложения, изведено от деловодната система на община 

Смолян с изх. № ДЛ006868 от 13.03.2019г. и публикувано на същата дата в профила на купувача - 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2460 
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Обособена позиция № 1: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. КОНСТАНТИН 

ИРЕЧЕК № 6, БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. КАРЛЪК № 5; ГР. СМОЛЯН,  УЛ. Д-Р ПЕТЪР 

БЕРОН № 10, БЛОК „ОРФЕЙ-3”; ГР. СМОЛЯН,  УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 12, БЛОК 

„ОРФЕЙ 2“ 

 
 

 

„ГЕОДЕТ“ ЕООД 
 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение на поръчката: 30 985.73 лева (словом тридесет хиляди деветстотин 

осемдесет и пет лева и седемдесет и три стотинки) без ДДС, която сума е формирана на база на 

следните цени по многофамилни жилищни сгради за изпълнение на дейностите в обхвата на 

поръчката: 

№ Видове дейности Цена без ДДС 

 

 

 

1. 

 

 

Извършване на архитектурни заснемания;  

Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност; 

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, 

и съставяне на технически паспорти съгласно чл.176 б, ал.2 от ЗУТ. 

 

 

 

30 985.73  лева 

 

а) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

 гр. Смолян, ул. Константин Иречек № 6, блок 2 
3 139.65 лева 

б) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, ул. Карлък № 5 
4 073.78 лева 

в) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян,  ул. Д-р Петър Берон № 10, блок „Орфей-3” 
16 725 лева 

г) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян,  ул. Д-р Петър Берон № 12, блок „Орфей 2“ 
7 047.30  лева 

 

 

 

Обособена позиция № 2: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 41, 

БЛОК 22; ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК ”КИТКА”; ГР. 

СМОЛЯН, ЖК НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 14, БЛОК 50; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 27, ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДАП“ 

 
 

 

„ЕФЕКТ 1“ ЕООД  
 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение на поръчката: 58 660 лева (словом петдесет и осем хиляди 

шестстотин и шестдесет лева) без ДДС, която сума е формирана на база на следните цени по 

многофамилни жилищни сгради за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката: 
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№ Видове дейности Цена без ДДС 

 

 

 

1. 

Извършване на архитектурни заснемания; 

Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност; 

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, 

и съставяне на технически паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ. 

 

 

 

58 660 лева 

 

а) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, бул. България № 41, блок 22 
13 880 лева 

б) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, кв. Устово, ул. Тракия № 35, блок „Китка” 
7 090 лева 

в) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, жк Нов център, ул. Дичо Петров № 14, блок 50 
23 240 лева 

г) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, бул. България № 27, жилищен блок „ДАП“. 
14 450 лева 

 

 

 

„СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД 
 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение на поръчката: 21 937.43 лева (словом двадесет и една хиляди 

деветстотин тридесет и седем лева и четиридесет и три стотинки) без ДДС, която сума е 

формирана на база на следните цени по многофамилни жилищни сгради за изпълнение на 

дейностите в обхвата на поръчката: 

№ Видове дейности Цена без ДДС 

 

 

 

1. 

 

 

 

Извършване на архитектурни заснемания; 

Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност; 

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, 

и съставяне на технически паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ. 

 

 

 

21 937.43 лева 

 

а) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, бул. България № 41, блок 22 
5 188.38 лева 

б) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, кв. Устово, ул. Тракия № 35, блок ”Китка” 
2 652.96  лева 

в) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, жк Нов център, ул. Дичо Петров № 14, блок 50 
8 690.78  лева 

г) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, бул. България № 27, жилищен блок „ДАП“. 
5 405.31  лева 

 

\ 

 

ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – ЕНЕРГОЕФЕКТ“  
 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение на поръчката: 24 942 лева (словом двадесет и четири хиляди 
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деветстотин четиридесет и два лева) без ДДС, която сума е формирана на база на следните цени 

по многофамилни жилищни сгради за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката: 

№ Видове дейности Цена без ДДС 

 

 

 

1. 

 

 

 

Извършване на архитектурни заснемания;  

Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност; 

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, и 

съставяне на технически паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ. 

 

 

 

24 942 лева 
 

а) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, бул. България № 41, блок 22 
6 334 лева 

б) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, кв. Устово, ул. Тракия № 35, блок ”Китка” 
3 856  лева 

в) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, жк Нов център, ул. Дичо Петров № 14, блок 50 
8 152  лева 

г) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, бул. България № 27, жилищен блок „ДАП“. 
6 600  лева 

 

 

 

Обособена позиция № 3: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Г. С. РАКОВСКИ № 31, 

ВОЕНЕН БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК 16; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ОСТРИЦА № 24, БЛОК „СТРОИТЕЛ-3“ 

 
 

ДЗЗД „ПЛЕЯДЕС – ЕФЕКТИВА“  
 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение на поръчката: 61 300 лева (словом шестдесет и една хиляди и 

триста лева) без ДДС, която сума е формирана на база на следните цени по многофамилни 

жилищни сгради за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката: 

№ Видове дейности Цена без ДДС 

 

 

 

1. 

 

 

Извършване на архитектурни заснемания;  

Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност; 

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, 

и съставяне на технически паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ. 

 

 

 

61 300 лева 

 

а) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, ул. Г. С. Раковски № 31, военен блок 2 
11 000 лева 

б) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, ул. Димитър Благоев № 8 
18 000 лева 

в) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, бул. България № 86, блок 16 
12 500 лева 

г) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, ул. Острица № 24, блок „Строител-3“. 
19 800 лева 
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„СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99“ ЕООД 
 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение на поръчката: 44 560 лева (словом четиридесет и четири хиляди 

петстотин и шестдесет лева) без ДДС, която сума е формирана на база на следните цени по 

многофамилни жилищни сгради за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката: 

№ Видове дейности Цена без ДДС 

 

 

 

1. 

 

 

 

Извършване на архитектурни заснемания;  

Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност; 

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, 

и съставяне на технически паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ. 

 

 

 

44 560 лева 

 

а) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, ул. Г. С. Раковски № 31, военен блок 2 
7 930 лева 

б) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, ул. Димитър Благоев № 8 
13 070 лева 

в) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, бул. България № 86, блок 16 
9 260 лева 

г) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, ул. Острица № 24, блок „Строител-3“. 
14 300 лева 

 

 

 

„Т 7 консулт“ ЕООД 
 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение на поръчката: 29 840 лева (словом двадесет и девет хиляди 

осемстотин и четиридесет лева) без ДДС, която сума е формирана на база на следните цени по 

многофамилни жилищни сгради за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката: 

№ Видове дейности Цена без ДДС 

 

 

 

1. 

 

 

 

Извършване на архитектурни заснемания;  

Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на 

енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за 

енергийна ефективност; 

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-3 от ЗУТ, 

и съставяне на технически паспорти съгласно чл.176б, ал.2 от ЗУТ. 

 

 

 

29 840  лева 

 

а) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, ул. Г. С. Раковски № 31, военен блок 2 
5 315 лева 

б) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, ул. Димитър Благоев № 8 
8 740 лева 

в) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, бул. България № 86, блок 16 
6 205 лева 

г) 
Многофамилна жилищна сграда на адрес: 

гр. Смолян, ул. Острица № 24, блок „Строител-3“. 
9 580 лева 
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4. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата си в 

закрито заседание.  

 

 

Закрито заседание. 

 

Комисията продължи работа си в закрито заседание по осъществяване на правомощията 

съгласно чл.72, ал.1, чл.103, ал.3 и ал.5 и чл. 181, ал.4 от Закона за обществените поръчка /ЗОП/ 

и чл.56, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/.  
 

1. По обособени позиции комисията провери служебно пълнотата на представените 

ценови оферти и коректността, верността и точността на извършените калкулации, при което 

направи следните констатации относно валидността и съответствието на представените оферти 

с предварително обявените условия на поръчката: 

 

 

Обособена позиция № 1: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. КОНСТАНТИН 

ИРЕЧЕК № 6, БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. КАРЛЪК № 5; ГР. СМОЛЯН,  УЛ. Д-Р ПЕТЪР 

БЕРОН № 10, БЛОК „ОРФЕЙ-3”; ГР. СМОЛЯН,  УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 12, БЛОК 

„ОРФЕЙ 2“ 

 
 

 

„ГЕОДЕТ“ ЕООД 
 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик „Предлагани 

ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка на офертата от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга ІІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка и същите са редовни. При 

изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително обявените условия 

на поръчката: извършил е изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му 

предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при 

спазване на изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугите както за 

обособената позиция, така и за отделните многофамилни жилищни сгради в рамките на 

обособената позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово 

предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да бъде 

допуснат до оценка по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1) и класиране съгласно 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 

 

 

Обособена позиция № 2: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 41, 

БЛОК 22; ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК ”КИТКА”; ГР. 

СМОЛЯН, ЖК НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 14, БЛОК 50; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 27, ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДАП“ 
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„ЕФЕКТ 1“ ЕООД  
 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик „Предлагани 

ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка на офертата от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга ІІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка и същите са редовни. При 

изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително обявените условия 

на поръчката: извършил е изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му 

предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при 

спазване на изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугите както за 

обособената позиция, така и за отделните многофамилни жилищни сгради в рамките на 

обособената позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово 

предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да бъде 

допуснат до оценка по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1) и класиране съгласно 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 
 

 

„СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД 
 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик „Предлагани 

ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка на офертата от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга ІІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка и същите са редовни. При 

изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително обявените условия 

на поръчката: извършил е изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му 

предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при 

спазване на изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугите както за 

обособената позиция, така и за отделните многофамилни жилищни сгради в рамките на 

обособената позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово 

предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да бъде 

допуснат до оценка по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1) и класиране съгласно 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 
\ 

 

ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – ЕНЕРГОЕФЕКТ“  
 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик „Предлагани 

ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка на офертата от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга ІІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка и същите са редовни. При 

изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително обявените условия 

на поръчката: извършил е изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му 

предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при 

спазване на изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугите както за 

обособената позиция, така и за отделните многофамилни жилищни сгради в рамките на 

обособената позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово 
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предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да бъде 

допуснат до оценка по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1) и класиране съгласно 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 
 

 

Обособена позиция № 3: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Г. С. РАКОВСКИ № 31, 

ВОЕНЕН БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК 16; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ОСТРИЦА № 24, БЛОК „СТРОИТЕЛ-3“ 

 
 

ДЗЗД „ПЛЕЯДЕС – ЕФЕКТИВА“  
 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик „Предлагани 

ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка на офертата от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга ІІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка и същите са редовни. При 

изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително обявените условия 

на поръчката: извършил е изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му 

предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при 

спазване на изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугите както за 

обособената позиция, така и за отделните многофамилни жилищни сгради в рамките на 

обособената позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово 

предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да бъде 

допуснат до оценка по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1) и класиране съгласно 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 
 

 

„СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99“ ЕООД 
 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик „Предлагани 

ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка на офертата от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга ІІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка и същите са редовни. При 

изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително обявените условия 

на поръчката: извършил е изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му 

предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при 

спазване на изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугите както за 

обособената позиция, така и за отделните многофамилни жилищни сгради в рамките на 

обособената позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово 

предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да бъде 

допуснат до оценка по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1) и класиране съгласно 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 
 

 

„Т 7 консулт“ ЕООД 
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От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик „Предлагани 

ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка на офертата от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга ІІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка и същите са редовни. При 

изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително обявените условия 

на поръчката: извършил е изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му 

предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс при 

спазване на изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на услугите както за 

обособената позиция, така и за отделните многофамилни жилищни сгради в рамките на 

обособената позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово 

предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да бъде 

допуснат до оценка по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1) и класиране съгласно 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 

 

 2. След като по обособени позиции беше извършена проверка за съответствието на 

ценовите предложения на участниците с предварително обявените условия на поръчката преди 

да извърши оценка на допуснатите оферти по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1) 

и класиране комисията пристъпи към проверка относно наличието на необичайно благоприятни 

оферти, при което направи следните констатации: 
 

 

Обособена позиция № 1: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. КОНСТАНТИН 

ИРЕЧЕК № 6, БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. КАРЛЪК № 5; ГР. СМОЛЯН,  УЛ. Д-Р ПЕТЪР 

БЕРОН № 10, БЛОК „ОРФЕЙ-3”; ГР. СМОЛЯН,  УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 12, БЛОК 

„ОРФЕЙ 2“ 
 

По обособената позиция е налице само един допуснат участник, което определя липсата на 

необичайно благоприятна оферта. 
 

 

Обособена позиция № 2: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 41, 

БЛОК 22; ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК ”КИТКА”; ГР. 

СМОЛЯН, ЖК НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 14, БЛОК 50; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 27, ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДАП“ 
 

По обособената позиция от трима допуснати участници са налице необичайно благоприятни 

оферти от двама участници – „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД и ДЗЗД 

„ОБЕДИНЕНИЕ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – ЕНЕРГОЕФЕКТ“, всяка от които съдържа 

предложение, свързано с цена (Цена за изпълнение на поръчката), което подлежи на оценяване 

и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници по обособената позиция по същия показател - Цена за изпълнение на поръчката 

(О1). 
 

 

Обособена позиция № 3: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Г. С. РАКОВСКИ № 31, 

ВОЕНЕН БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8; ГР. СМОЛЯН, БУЛ. 

БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК 16; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ОСТРИЦА № 24, БЛОК „СТРОИТЕЛ-3“ 
 

По обособената позиция от трима допуснати участници е налице необичайно благоприятна 
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оферта от един участник – „Т 7 консулт“ ЕООД , която съдържа предложение, свързано с цена 

(Цена за изпълнение на поръчката), което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по- 

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по обособената 

позиция по същия показател - Цена за изпълнение на поръчката (О1). 

 

Въз основа на направените констатации и подробно изложените в настоящия протокол 

мотиви комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 
 

I.  На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП допуска следните  участници по обособени 

позиции до оценка по показател Цена за изпълнение на поръчката (О1) и класиране: 
 

 

 

1. 

Обособена позиция № 1: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. КОНСТАНТИН 

ИРЕЧЕК № 6, БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. КАРЛЪК № 5; ГР. СМОЛЯН,  УЛ. Д-Р 

ПЕТЪР БЕРОН № 10, БЛОК „ОРФЕЙ-3”; ГР. СМОЛЯН,  УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН 

№ 12, БЛОК „ОРФЕЙ 2“: 

1.1. „ГЕОДЕТ“ ЕООД 

 

 

 

2. 

Обособена позиция № 2: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 

41, БЛОК 22; ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК ”КИТКА”; 

ГР. СМОЛЯН, ЖК НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 14, БЛОК 50; ГР. 

СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 27, ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДАП“ 

2.1. „ЕФЕКТ 1“ ЕООД 

 

 

 

3. 

 

Обособена позиция № 3: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Г. С. РАКОВСКИ 

№ 31, ВОЕНЕН БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8; ГР. 

СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК 16; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ОСТРИЦА № 24, 

БЛОК „СТРОИТЕЛ-3“ 

3.1. ДЗЗД „ПЛЕЯДЕС – ЕФЕКТИВА“ 

3.2. „СТРОЙКОНТРОЛ-ЯН 99“ ЕООД 

 

II. На основание чл. 72, ал.1 от ЗОП да бъде изискана от следните участници по 

обособени позиции подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена 

за изпълнение на поръчката: 
 

 

 

2. 

Обособена позиция № 2: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 

41, БЛОК 22; ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК ”КИТКА”; 

ГР. СМОЛЯН, ЖК НОВ ЦЕНТЪР, УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ № 14, БЛОК 50; ГР. 

СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 27, ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДАП“ 

2.1. „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД 

2.2. ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – ЕНЕРГОЕФЕКТ“ 
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3. 

 

Обособена позиция № 3: 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Г. С. РАКОВСКИ 

№ 31, ВОЕНЕН БЛОК 2; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 8; ГР. 

СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК 16; ГР. СМОЛЯН, УЛ. ОСТРИЦА № 24, 

БЛОК „СТРОИТЕЛ-3“ 

3.1. „Т 7 консулт“ ЕООД 

 

Комисията възлага на председателя на комисията да подготви  и  изпрати  писма до 

участниците за изискване на подробна писмена обосновка по настоящата точка. 

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.72,  ал.1 от ЗОП срокът за представянето на 

обосновката по настоящата точка е 5 /пет/ календарни дни, считани от получаването на 

искане за това. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 18.03.2019 г. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

инж. Васка Караджова /подпис/* 
 

 

 

Членове 

 

Милена Пенчева /подпис/* 
 

 

инж. Анастасия Василева /подпис/* 
 

 

Станка Делирадева /подпис/* 
 

 

Стефка Росенова /подпис/* 
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