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ПРОТОКОЛ № 4 
 
 
 

за отваряне на пликовете с предлагана цена, оценка и класиране на офертите, подадени 
от участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на 
Глава V от ЗОП - чрез открита процедура, с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ 
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С 
ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ 
НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ 
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”, която обществена 
поръчка е открита с решение № 11 от 17.06.2015г. на кмета на община Смолян, вписано 
заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при 
Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2015-
0009. 

Днес, 09.11.2015 г., в 08:30 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 заповед № 1633/04.08.2015г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 
следния състав: 
 
 Председател:  
 инж.Диана Калайджиева – гл. експерт в дирекция „СИ и ОС“ в община Смолян; 
 Членове: 
 инж. София Измирлиева – началник отдел „ОС“ към дирекция „УТОС“ ; 
 Розета Буйкова – гл. специалист в дирекция „СИ и ОС“ в община Смолян; 
 Милена Пенчева – гл. експерт в дирекция „СИ и ОС“ в община Смолян; 
 Виктор Монев – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян; 
 
 
 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.68 и сл. 
от ЗОП за отваряне и разглеждане на плика с предлаганата цена, оценяване и класиране на 
офертите на допуснатите участници, подадени в процедурата. 
 

Комисията направи следните 
 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 
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1. В изпълнение разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП съобщение до участниците с изх. 
№ ДЛ000932 от 04.11.2015г., съдържащо датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 
предложения е публикувано в профила на купувача.  

2. При отварянето на ценовите оферти присъстваха следните лица: 
 2.1. Владислав Вълчев – пълномощник на управителя на „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД – участник в процедурата.   
 3. След като се установи формалната допустимост на предложенията на участниците и 
съответствието на представените документи в Плик № 1 и 2 с изискванията на възложителя, 
комисията обяви гласно на присъстващите представители на участниците протоколното си 
решение от предходните заседания и пристъпи към отварянето на плик № 3 с предлагана цена 
на допуснатите участници, по обособени позиции, както следва: 
 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
 ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, 
АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. 6, БЛ. 
ИЗГРЕВ И БЛ. 10. 

 

 
 1.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 
НА УЧАСТНИКА „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 
� Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 
 28 886.00 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 
извършване на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорти по отделни многофамилни жилищни сгради, включени в 
обособената позиция, както следва:  
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. 6: 9999.00 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. Изгрев: 9888.00 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. 10: 8999.00 лв. без ДДС. 
 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, 
АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. А-1, БЛ. 2 
И БЛ. А-2. 

 

 
 1.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 
НА УЧАСТНИКА „СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99” ЕООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 



                                       

3 

� Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 
 

ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
 
 59 925.00 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 
извършване на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорти по отделни многофамилни жилищни сгради, включени в 
обособената позиция, както следва:  
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. А-1: 16 915.00 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. 2: 25 415.00 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. А-2: 17 595.00 лв. без ДДС. 
 
 2.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 
НА УЧАСТНИКА „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 
� Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 
 27 495.00 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 
извършване на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорти по отделни многофамилни жилищни сгради, включени в 
обособената позиция, както следва:  
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл.: 8000.00 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл.: 11 000.00 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл.: 8495.00 лв. без ДДС. 
 
 3.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 
НА УЧАСТНИКА „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 
� Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 
 36 288.14 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 
извършване на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
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изготвяне на технически паспорти по отделни многофамилни жилищни сгради, включени в 
обособената позиция, както следва:  
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. А-1: 10 229.55 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. 2: 15 389.70 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. А-2: 10 668.89 лв. без ДДС. 
 
 4.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 
НА УЧАСТНИКА „АРХКОН ПРОЕКТ” ООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 
� Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 
 20 615.00 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 
извършване на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорти по отделни многофамилни жилищни сгради, включени в 
обособената позиция, както следва:  
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. А-1: 6263.00 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. 2: 8232.00 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. А-2: 6120.00 лв. без ДДС. 
 

5.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 
НА УЧАСТНИКА „ЕМ ЕН КОНСУЛТ” ООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 
� Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 
 59 000.00 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 
извършване на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорти по отделни многофамилни жилищни сгради, включени в 
обособената позиция, както следва:  
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. А-1: 16 634.00 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. 2: 25 017.00 лв. без ДДС. 
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 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. А-2: 17 349.00 лв. без ДДС. 
 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 
 ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, 
АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. А-6, БЛ. 
ОСТРИЦА 5 И БЛ. А-3. 

 

 
 1.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 
НА УЧАСТНИКА „ ЗС КОНСУЛТПРОЕКТ“ ЕООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 
� Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 
 41 160.00 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 
извършване на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорти по отделни многофамилни жилищни сгради, включени в 
обособената позиция, както следва:  
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. А-6: 14 580.00 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. ОСТРИЦА 5: 12 000.00 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. А-3: 14 580.00 лв. без ДДС. 
 
 2.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 
НА УЧАСТНИКА „ГАРАНТ - ИНВЕСТ” АД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 
� Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 
 64 205.00 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 
извършване на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорти по отделни многофамилни жилищни сгради, включени в 
обособената позиция, както следва:  
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. А-6: 22 710.00 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. ОСТРИЦА 5: 18 780.00 лв. без ДДС. 
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 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. А-3: 22 715.00 лв. без ДДС. 
 
 3.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 
НА УЧАСТНИКА „ПРОТИКО ИЛ” ООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 
� Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 
 21 353.60 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 
извършване на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорти по отделни многофамилни жилищни сгради, включени в 
обособената позиция, както следва:  
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. А-6: 7 552.50 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. ОСТРИЦА 5: 6246.60 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. А-3: 7554.50 лв. без ДДС. 
 
 4.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 
НА УЧАСТНИКА „ВМЛ – КОНСУЛТ“ ЕООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 
� Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 
 39 850.00 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 
извършване на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорти по отделни многофамилни жилищни сгради, включени в 
обособената позиция, както следва:  
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. А-6: 14 090.00 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. ОСТРИЦА 5: 11 600.00 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. А-3: 14 160.00 лв. без ДДС. 
 
 5.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 
НА УЧАСТНИКА „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 
� Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 
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ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
 
 23 562.60 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 
извършване на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорти по отделни многофамилни жилищни сгради, включени в 
обособената позиция, както следва:  
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. А-6: 8333.80 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. ОСТРИЦА 5: 6892.80 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. А-3: 8336.00 лв. без ДДС. 
 

6.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 
НА УЧАСТНИКА „ИНВЕСТКОНСУЛТ СМОЛЯН“ ДЗЗД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 
� Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 
 26 507.95 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 
извършване на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорти по отделни многофамилни жилищни сгради, включени в 
обособената позиция, както следва:  
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. А-6: 9 375.55 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. ОСТРИЦА 5: 7 754.40 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. А-3: 9378.00 лв. без ДДС. 
 

7.  СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3 - „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, ОТ ОФЕРТАТА 
НА УЧАСТНИКА „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД Е, КАКТО СЛЕДВА: 

 
� Ценово предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 
 31 662.28 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 
извършване на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорти по отделни многофамилни жилищни сгради, включени в 
обособената позиция, както следва:  
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 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. А-6: 11 198.58 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. ОСТРИЦА 5: 9 262.20 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. А-3: 11 201.50 лв. без ДДС. 
 

4. Председателят на комисията оповести предложените от участниците цени за 
изпълнение на поръчката, след което комисията продължи работата си в закрито заседание. 
Комисията провери служебно пълнотата на представените ценови оферти и верността и 
точността на извършените калкулации. Установи се, следното:  

4.1. Участникът „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, по: 
 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, 
АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. А-1, БЛ. 2 
И БЛ. А-2. 

 

 
 е допуснал следните несъответствия в изготвената от него ценова оферта:  
  В офертата си, по същество, участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката: 
27 495.00 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за извършване на 
дейностите по изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, 
свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на 
технически паспорти по отделни многофамилни жилищни сгради, включени в обособената 
позиция, както следва: - Изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорт по отношение на бл.: 8000.00 лв. без ДДС; - Изготвяне на 
обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 
169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт по отношение на 
бл.: 11 000.00 лв. без ДДС; - Изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорт по отношение на бл.: 8495.00 лв. без ДДС. 

От така предложените цени за извършване на дейностите по изготвяне на обследване за 
установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 
т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти по отделни многофамилни 
жилищни сгради, включени в обособената позиция, не става ясно за коя от многофамилните 
жилищни сгради се отнася всяко конкретно ценово приложение. Съгласно условията на 
обществената поръчка, Обособена позиция № 2, включва изготвяне на обследване за 
установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 
т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти по отношение на 3 /три/ 
многофамилни жилищни сгради -  бл. А-1, бл. 2 и бл. А-2. В ценовата си оферта участникът не 
е идентифицирал кое ценово предложение за коя от многофамилните  жилищни сгради се 
отнася (бл. А-1, бл. 2 и бл. А-2), а единствено е изписано „бл.“.  

Съгласно т. 4 от Описание и специфични условия на поръчката – Книга III от 
Документацията за участие, при изпълнението на всеки договор за обществена поръчка по 
съответна обособена позиция възлагането на започване на изпълнение на дейностите по 
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изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорти се извършва отделно за всяка сграда с възлагaтелно писмо от възложителя на база на 
подписан договор за целево финансиране /Приложение № 11 oт Методическите указания за 
изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради/. При поетапното изпълнение на поръчката, за всяко възлагане на многофамилна 
жилищна сграда, трябва да е безспорно ясно, каква ще е стойността на възложената услуга. В 
конкретния случай, комисията не би могла да установи кое ценово предложение за коя от 
многофамилните  жилищни сгради се отнася, поради което и основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от 
ЗОП и т.16.3 на Раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“ от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 
участие в обществената поръчка, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗОП предлага участника 
„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД за отстраняване от процедурата по Обособена 
позиция № 2.  

Останалите участници в процедурата са извършили изчисленията коректно и точно, без 
отклонения. Ценовите им предложения в процедурата са валидни и съобразени с изискванията 
както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

 
 5. Преди да допусне до оценка ценовите предложения на участниците, по критерий 
„най-ниска цена”, комисията провери за наличието на ценови предложения, които са с повече 
от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите 
участници по същия показател за оценка, по всяка от обособените позиции, съобразно 
разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, както следва:   
 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
 ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, 
АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. 6, БЛ. 
ИЗГРЕВ И БЛ. 10. 

 
 

  
 1. „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД 
 Тъй като по обособената позиция допуснатите участници са по-малко от трима, 
разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП е неприложима. 
 

 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, 
АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. А-1, БЛ. 2 
И БЛ. А-2. 

 
 

 
 

 1. Офертата на участника „СТРОЙКОНСУЛТ-ГН 99” ЕООД не съдържа 
предложение, което при определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „най-
ниска цена”, е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения 
в останалите оферти. 
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 2. Офертата на участника „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  съдържа предложение, което 
при определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена”, е с 20 на 
сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти. 
 
 3. Офертата на участника „АРХКОН ПРОЕКТ” ООД съдържа предложение, което 
при определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена”, е с 20 на 
сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти. 
 
 4. Офертата на участника „ЕМ ЕН КОНСУЛТ” ООД  не съдържа предложение, което 
при определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена”, е с 20 на 
сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти. 
 

 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 
 ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, 
АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. А-6, БЛ. 
ОСТРИЦА 5 И БЛ. А-3. 

 
 

  
 1. Офертата на участника „ ЗС КОНСУЛТПРОЕКТ“ ЕООД не съдържа предложение, 
което при определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена”, е с 
20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите 
оферти. 
 
 2. Офертата на участника „ГАРАНТ - ИНВЕСТ” АД  не съдържа предложение, което 
при определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена”, е с 20 на 
сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти. 
 
 3. Офертата на участника „ПРОТИКО ИЛ” ООД съдържа предложение, което при 
определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена”, е с 20 на сто 
по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти. 
 
 4. Офертата на участника „ВМЛ – КОНСУЛТ“ ЕООД не съдържа предложение, което 
при определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена”, е с 20 на 
сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти. 
 
 5. Офертата на участника „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД съдържа предложение, 
което при определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена”, е с 
20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите 
оферти. 
 
 6. Офертата на участника „ИНВЕСТКОНСУЛТ СМОЛЯН“ ДЗЗД съдържа 
предложение, което при определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „най-
ниска цена”, е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения 
в останалите оферти. 
 
 7. Офертата на участника „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД не съдържа предложение, 
което при определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена”, е с 
20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите 
оферти. 
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Въз основа на направените констатации комисията единодушно 
 

 

Р Е Ш И : 
 

 
 

І. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и т.16.3 на Раздел V „Разглеждане, оценка и 
класиране на офертите“ от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка, във връзка с 
чл.54, ал.1 от ЗОП и въз основа подробно изложените мотиви в настоящия протокол, предлага 
участника „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД за отстраняване от процедурата по 
Обособена позиция № 2. 
 

ІI.  На основание чл.70, ал.1 от ЗОП да бъде изискана от участника 
„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД подробна писмена обосновка на предложената цена за 
изпълнение на поръчката, за обособена позиция № 2. 

 
ІII.  На основание чл.70, ал.1 от ЗОП да бъде изискана от участника „АРХКОН 

ПРОЕКТ” ООД подробна писмена обосновка на предложената цена за изпълнение на 
поръчката, за обособена позиция № 2. 

 
ІV. На основание чл.70, ал.1 от ЗОП да бъде изискана от участника „ПРОТИКО ИЛ” 

ООД подробна писмена обосновка на предложената цена за изпълнение на поръчката, за 
обособена позиция № 3. 

 
V. На основание чл.70, ал.1 от ЗОП да бъде изискана от участника „ЕВИДАНС 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД подробна писмена обосновка на предложената цена за изпълнение на 
поръчката, за обособена позиция № 3. 

 
VI.  На основание чл.70, ал.1 от ЗОП да бъде изискана от участника 

„ИНВЕСТКОНСУЛТ СМОЛЯН“ ДЗЗД подробна писмена обосновка на предложената цена 
за изпълнение на поръчката, за обособена позиция № 3. 

 
VII.  Определя срок за представянето на обосновките по предходните точки от II до VI - 

3 /три/ работни дни, считани от получаването на искане за това. 
 

Настоящият протокол е технически съставен на 10.11.2015 г. 
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