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ПРОТОКОЛ № 3 
 

 

 

за разглеждането и проверка за съответствие с изискванията на възложителя на 

документите в Плик № 2 от офертите, подадени от участниците в процедура за възлагане 

на обществена поръчка за строителство по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита 

процедура, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА 

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ 

СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, чието изпълнение е разделено 

в 25 /двадесет и пет/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, ул. 

Евридика № 6, блок № 5; Обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк. Невястата ул. Чан № 7, бл. № 6; 

Обособена позиция № 3: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, ул. Наталия № 9, бл. Извор № 3; Обособена позиция № 4: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, бул. 

България № 57; Обособена позиция № 5: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 1, блок № 

1; Обособена позиция № 6: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. 

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Евридика № 2, бл. № 3; Обособена позиция № 7: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк 

Невястата, ул. Елица № 7, блок № 18; Обособена позиция № 8: Многофамилна жилищна 

сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк. Нов Център, ул. Полк. 

Дичо Петров № 12, бл. № 49; Обособена позиция № 9: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес:  гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, жк. Петровица, ул. Атанас 

Беров № 5, бл. Б-4; Обособена позиция № 10: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес гр. Смолян, община Смолян, жк. Невястата, ул. Снежанка № 63, 

блок № 17; Обособена позиция № 11: Многофамилна жилищна сграда с административен 

адрес: гр. Смолян, община Смолян, ул. Момина скала № 4, блок № 51; Обособена позиция № 

12: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, 

жк Нов Център, ул. Арх. Петър Петров № 7, бл. № 44; Обособена позиция № 13: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк 

Невястата, ул. Чан № 4, бл. № 11; Обособена позиция № 14: Многофамилна жилищна сграда 

с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул.Хаджи Христо 

Попгеоргиев № 22, бл. Прогрес 3;Обособена позиция № 15: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Елица № 2, бл. № 

15; Обособена позиция № 16: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Атанас Беров № 1, блок Б-2; Обособена позиция № 

17: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, 
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кв. Устово, ул. Васил Райдовски № 24 А, бл. Прогрес Е-1, Е-2; Обособена позиция № 18: 

Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. 

Райково, ул. Наталия № 5, бл. Извор № 1; Обособена позиция № 19: Многофамилна жилищна 

сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Нов Център, ул. Хан 

Аспарух № 11, бл. № 6; Обособена позиция № 20: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Хаджи Христо 

Попгеоргиев № 16, бл. Изгрев; Обособена позиция № 21: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Чан № 6, бл. № 10; 

Обособена позиция № 22: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Братан Шукеров № 27, бл. А - 1; Обособена позиция 

№ 23: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община 

Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 3, бл. № 2; Обособена позиция № 24: Многофамилна 

жилищна сграда с административен адрес: гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. 

Братан Шукеров № 26, бл. А - 6; Обособена позиция № 25: Многофамилна жилищна сграда с 

административен адрес: гр. гр. Смолян, община Смолян, ул. Петър Берон № 6, бл. Острица 5, 

осъществявана в съответствие с Постановление на Министерски съвет № 18 от 2 

февруари 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за 

реализацията й /обн. ДВ, бр. 10 от 6.2.2015 г./, която обществена поръчка е открита с 

решение № 9 от 17.03.2016 г. 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 00092-2016-0004. 

 

 

Днес, 15.06.2016 г., в 11:30 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 № ОП-20/03.05.2016г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

 

Председател:     

арх. Мирослава Николова Шамаранова – гл. архитект на община Смолян 

Членове:  

инж. Йордан Щонов Щонов – директор на дирекция „УТОС“ в община Смолян 

инж. Васка Георгиева Караджова – директор на дирекция „СИОС“ в община Смолян 

Милена Иванова Пенчева – гл. експерт в дирекция „СИОС“ в община Смолян 

Виктор Руменов Монев – ст. юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян 

  

 На основание §18 от ПЗР към ЗОП (Обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.) възлагането на 

настоящата обществена поръчка се приключва по досегашния ред, тъй като решението за 

откриване на процедурата е взето до влизането в сила на този закон. Приложими са 

процедурните правила на ЗОП (Обн. ДВ. бр. 28 от 06 Април 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 

79 от 13.10.2015 г., отм. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.). 

  

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 68, ал. 

10, изр. 2 и чл.70, ал.1 от ЗОП. 
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Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:  

гр. Смолян, община Смолян, ул. Евридика № 6, блок № 5. 

 

 

 

1. 

 

„ТРЕЙС-БУРГАС” ЕАД  

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

70 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция:  55 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 15  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 96  месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 60 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 60  месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

2. 

 

„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 
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Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

64 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 57 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 7  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 420 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 120 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 120  месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

 

Обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк. Невястата ул. Чан № 7, бл. № 6. 

 

 

 

1. 

 

„КОТА 2001” ООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 
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за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

155 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 148 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 7  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 120  месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 72  месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 72  месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

 

Обособена позиция № 3: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.  

Смолян, община Смолян, ул. Наталия № 9, бл. Извор № 3. 

 

 

 

1. 

 

КОНСОРЦИУМ „УОНДЪР БИЛД“ – „РУСЕВ И КО“ 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 
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тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

149 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 119 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 30  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 121 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 97 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 97 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

 

Обособена позиция № 4: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, бул. България № 57. 

 

 

 

1. 

 

„ДЮЛГЕР” ООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

80 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 72 
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календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 8  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 192  месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 84  месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 96 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

 

Обособена позиция № 5: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 1, блок № 1. 

 

 

 

1. 

 

„ЕЛГРУП - 51“ ЕООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

65 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 50 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 15  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
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претърпели аварии - 192 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 120 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 120 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

2. 

 

„ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

35 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 30 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 5  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии – 1 200  месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 300 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 1 200 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 
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3. 

 

„СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА КОМПАНИЯ – ПЕРЕЛИК“ ООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

103 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 89 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 14  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 144 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 72 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 120 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

 

Обособена позиция № 6: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. 

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Евридика № 2, бл. № 3. 

 

 

 

1. 

 

„ТОБО“ ООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 
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приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

35 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 30 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 5  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 300 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 300 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 210 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

2. 

 

ДЗЗД „ТЕР-ЕР-Б ИНЖЕНЕРИНГ” 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 
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Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

40 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 35 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 5  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии – 1 200 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 360 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 1 200 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

3. 

 

ДЗЗД „ПЪТ ХИТ” 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

100 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 50 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 50  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 
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 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 180 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 96  месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 96  месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

 

Обособена позиция № 7: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.  

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Елица № 7, блок № 18. 

 

 

 

1. 

 

„КОБРЕТИ 69“ ЕООД 
 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

65 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 58 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 7  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 288  месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 180  месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 
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(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 180  месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

2. 

 

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРДЖИ СТИЛ“ 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

90 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 60 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 30  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 120 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 84 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 84 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

 

Обособена позиция № 8: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр.Смолян, община Смолян, жк. Нов Център, ул. Полк. Дичо Петров № 12, бл. 49. 

 

 



                                       

14 

 

1. 

 

„БИЛДКОМ БГ“ ООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

120 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 90 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 30  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 96  месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 60  месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 60 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

 

Обособена позиция № 9: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:  гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Устово, жк. Петровица, ул. Атанас Беров № 5, бл. Б-4. 

 

 

 

1. 

 

„АДВАНС-2002“ ЕООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 
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приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

55 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 45 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 10  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 600 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 120 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 120 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

2. 

 

„ПРОТЕКТОР БГ“ ЕООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 
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Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

81 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 72 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 9  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 410 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 310 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 310 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

3. 

 

ДЗЗД „ПМ АТАНАС БЕРОВ 5“ 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

103 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 85 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 18  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 
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 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 97 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 61 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 61 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

 

Обособена позиция № 10: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. 

Смолян, община Смолян, жк. Невястата, ул. Снежанка № 63, блок № 17. 

 

 

 

1. 

 

„АРТСТРОЙ” ООД 
 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

70 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 50 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 20  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 192 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 120 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 
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(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 120 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

2. 

 

„ЮГСТРОЙ” ООД 
 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

119 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 102 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 17  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 361 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 61 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 121 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

 

Обособена позиция № 11: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, ул. Момина скала № 4, блок № 51. 
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1. 

 

„БЕЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

35 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 28 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 7  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 840 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 120 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 120 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

2. 

 

„Д И К“ ООД 
 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 
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информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

42 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 37 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 5  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 905 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 207 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 205 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

 

Обособена позиция № 12: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, жк Нов Център, ул. Арх. Петър Петров № 7, бл. 44. 

 

 

1. 

 

„БЕДИ ГРУП“ ЕООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 
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Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

48 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 40 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 8  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 480 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 384 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 384 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

 

Обособена позиция № 13: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Чан № 4, бл. № 11. 

 

 

 

1. 

 

„ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ” ООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

59 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  



                                       

22 

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 45 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 14  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 144 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 132 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 180 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

2. 

 

„РОЯЛ-2008” ООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

72 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 65 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 7  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 600 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 240 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 
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за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 240 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

 

Обособена позиция № 14: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, кв.Устово, ул. Хаджи Христо Попгеоргиев № 22, бл.Прогрес 3. 

 

 

 

1. 

 

„ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ“ ЕООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

38 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 30 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 8  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 192 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 60 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 84 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 
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2. „ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

157 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 150 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 7  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 192 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 60 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 60 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

3. 

 

„АЛФАМАРКЕТ ПРИМ“ ЕООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 
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за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

60 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 53 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 7  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 360 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 300 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 240 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

 

Обособена позиция № 15: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Елица № 2, бл. № 15. 

 

 

 

1. 

 

„СКАЙ МОНТ” ЕООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 
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тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

35 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 25 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 10  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 900 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 120 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 120 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

2. 

 

„СМК - МОНТАЖИ” АД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

75 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 60 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 15  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
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претърпели аварии - 240  месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 300 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 300  месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

Обособена позиция № 16: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Атанас Беров № 1, блок Б-2. 

 

 

 

1. 

 

„АДВАНС СТРОЙ” ЕООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

74 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 64 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 10  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 420 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 300 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 300 месецa. 
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 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

2. 

 

КООПЕРАЦИЯ „СИНВЕКС” 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

62 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 55 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 7  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 360 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 360 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 300 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

 

Обособена позиция № 17: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Васил Райдовски № 24 А, 

бл. Прогрес Е-1, Е-2. 

 

 

 

1. 

 

„УСТОИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 
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A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

88 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 60 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 28  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 360 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 240 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 240 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

2. 

 

„ПИ ЕС АЙ“ АД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя, както следва:  

Участникът, в техническо си предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по 

образец съгласно приложение № 2, не е оферирал Гаранционен срок за възстановени 

строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии, което не 

отговарят на предварително обявените условия на възложителя. Съгласно изискванията 
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на възложителя гаранционните срокове на изпълнените строителни и монтажни работи 

/СМР/, за всяка обособена позиция, се оферират от всеки участник в Техническо му 

предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образец съгласно приложение № 

2, но са не по-кратки от определените съгласно чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 

г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. Неоферирането на гаранционен 

срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели 

аварии, води не само до непълнота на техническото предложение на участника, но и 

препятства възможността за оценка на предложението на участника по утвърдената 

методика за оценка на офертите, съгласно която един от показателите за оценка на 

офертите е Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и 

съоръжения, претърпели аварии (О4), който има тежест в комплексната оценка 10%, 

като се предвиждат максимум 10 точки.  

 

 

 

Обособена позиция № 18: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Райково, ул. Наталия № 5, бл. Извор № 1. 

 
 

 

 

1. 

 

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ“ ДЗЗД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

75 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 60 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 15  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 
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претърпели аварии - 114 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 70 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 70 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

 

Обособена позиция № 19: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк Нов Център, ул. Хан Аспарух № 11, бл. 6. 

 

 

 

1. 

 

„ПРОИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

72 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 55 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 17  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 192 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 120 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  
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- 120 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

2. 

 

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

110 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 90 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 20  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 192 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 120 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 120 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

 

Обособена позиция № 20: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Хаджи Христо Попгеоргиев № 16, бл. Изгрев. 

 

 

 

1. 

 

„ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 
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A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

98 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 87 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 11  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 192 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 180 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 180 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

Обособена позиция № 21: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Чан № 6, бл. № 10. 

 

 

 

1. 

 

„ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 
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липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

64 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 57 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 7 

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 216 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 144 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 144 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

2. 

 

„ЕЛИТСТРОЙ“ ЕООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 Оферта по същество: 
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В.  Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

80 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 60 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 20  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 96  месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 60  месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 60  месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

 

Обособена позиция № 22: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Братан Шукеров № 27, бл. А – 1. 

 

 

 

1. 

 

„ГРАФЕНА ГРУП“ ЕООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

85 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 60 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 
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строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 25  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 480 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 300 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 300 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

2. 

 

„МАРИБОР – СТРОЙ“ ЕООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

40 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 30 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 10  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 480 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 240 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 240 месецa. 
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 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

 

Обособена позиция № 23: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 3, бл. № 2. 

 

 

 

1. 

 
 

„КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

50 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 40 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 10  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 600 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 120 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 120 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

2. 

 

„ПИ ЕС ПИ“ ЕООД 
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A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

60 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 45 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 15  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 288 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 180 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 180 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

3. 

 

„ЗЕТ ТИ СИ“ ЕООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 
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подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

80 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 60 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 20  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 360 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 180 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 180 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

  

 

4. 

 

„КРАСИН“ ООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

104 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 90 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 
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строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 14  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 96 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 60 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 60 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

 

Обособена позиция № 24: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Братан Шукеров № 26, бл. А – 6. 

 

 

 

1. 

 

„ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“ ТПП 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

169 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 124 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 45  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 288  месецa. 
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 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 121  месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 121  месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

2. 

 

„КРЕАТИВ БИЛД” ООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

75 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 60 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 15  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 99 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 63 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 63 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

3. 

 

„НСК СОФИЯ“ ЕООД 
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A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

80 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 60 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 20  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 144 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 120 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 120 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

4. 

 

„ЕВРОПАЙП – М“ ЕООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 
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подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

90 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 80 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 10  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 144 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 84 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 84 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

5. 

 

„ИСА 2000“ ЕООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

67 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 42 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 
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строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 25  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 192 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 120 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 120 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

 

Обособена позиция № 25: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

гр. Смолян, община Смолян, ул. Петър Берон № 6, бл. Острица 5 

 

 

 

1. 

 

„ГЕНОВ И КО“ ЕООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

35 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 30 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 5  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 300 месецa. 
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 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 240 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 300 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 

 

 

 

2. 

 

„НАР“ ООД 

 

 

A. 

Съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, от 

офертата на участника е, както следва: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката – изготвено по образец съгласно 

приложение № 2. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 2, не са налице 

липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и 

информация в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ съгласно т.15 от 

раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т.8.15 на раздел III „Указания 

за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за 

подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 

 

В. 

Оферта по същество: 

 Общ срок за изпълнение на дейностите предмет по настоящата обособена позиция: 

90 календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение, 

формиран на база следните срокове по отделни дейности:  

o Срок за изпълнение на строителството по настоящата обособена позиция: 80 

календарни дни, считани от датата на съставяне на протокол за започване на 

строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

o Срок за изпълнение на проектирането по настоящата обособена позиция е: 10  

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционни срокове по видове работи: 

 Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 240 месецa. 

 Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 120 месецa. 

 Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и 

за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по предходните точки  

- 120 месецa. 

 Гаранционни срокове за останалите видове работи: в съответствие с горепосочената 

наредба и действащото законодателство. 
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2. След като и по всички двадесет и пет обособени позиции беше извършена проверка 

на съответствието на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” с 

изискванията за възложителя преди да пристъпи към оценка на допуснатите оферти по 

показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на 

сгради и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения 

в неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на 

работите по показатели 4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на 

определяне на комплексна оценка на офертите, комисията пристъпи към проверка по всяка 

обособена позиция относно наличието на предложение с числово изражение на участник, 

което подлежи на оценяване и е с повече от 20 % /двадесет на сто/ на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, 

при което направи следните констатации: 

 

 

Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:  

гр. Смолян, община Смолян, ул. Евридика № 6, блок № 5. 

 

Разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.) не намира приложение, тъй като не са налице 

минимум 3 /три/ допуснати до оценка оферти. 

 

 

Обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк. Невястата ул. Чан № 7, бл. № 6. 

 

Разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.) не намира приложение, тъй като не са налице 

минимум 3 /три/ допуснати до оценка оферти. 
 

 

 

Обособена позиция № 3: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.  

Смолян, община Смолян, ул. Наталия № 9, бл. Извор № 3. 

 

Разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.) не намира приложение, тъй като не са налице 

минимум 3 /три/ допуснати до оценка оферти. 
 

 

 

Обособена позиция № 4: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, бул. България № 57. 

 

Разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.) не намира приложение, тъй като не са налице 

минимум 3 /три/ допуснати до оценка оферти. 
 

 

 

 

Обособена позиция № 5: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 1, блок № 1. 

 

 

1. 

 

„ЕЛГРУП - 51“ ЕООД 
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Офертата на участника „ЕЛГРУП - 51“ ЕООД не съдържа предложение с числово 

изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

 

2. 

 

„ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД 

 

Офертата на участника „ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД съдържа предложения за 

Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на проектирането 

(О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и 

съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения 

в неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на 

работите по показатели 4 и 5 (О6), всяко от които предложения е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложените в останалите оферти, по обособената 

позиция, съответни срокове. 

 

3. 

 

„СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА КОМПАНИЯ – ПЕРЕЛИК“ ООД  

 

Офертата на участника „СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА КОМПАНИЯ – ПЕРЕЛИК“ ООД 

не съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 

20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници 

по същия показател за оценка. 

 

 

Обособена позиция № 6: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. 

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Евридика № 2, бл. № 3. 

 

 

1. 

 

„ТОБО“ ООД 

 

Офертата на участника „ТОБО“ ООД съдържа предложения за Срок за изпълнение на 

строителството (О2); Срок за изпълнение на проектирането (О3); Гаранционен срок за 

хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на 

сгради и съоръжения в неагресивна среда (О5), всяко от които предложения е с повече от 20 

на сто по-благоприятно от средната стойност на предложените в останалите оферти, по 

обособената позиция, съответни срокове. 

  

2. 

 

ДЗЗД „ТЕР-ЕР-Б ИНЖЕНЕРИНГ” 

 

Офертата на участника ДЗЗД „ТЕР-ЕР-Б ИНЖЕНЕРИНГ”  съдържа предложения за Срок 

за изпълнение на проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за 

хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на 

сгради и съоръжения в неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове 

строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, 

тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на 

сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5 (О6), всяко от които предложения е 

с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложените в останалите 

оферти, по обособената позиция, съответни срокове. 

  

3. 

 

ДЗЗД „ПЪТ ХИТ” 
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Офертата на участника ДЗЗД „ПЪТ ХИТ” не съдържа предложение с числово изражение, 

което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност 

на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

 

 

Обособена позиция № 7: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.  

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Елица № 7, блок № 18. 

 

Разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.) не намира приложение, тъй като не са налице 

минимум 3 /три/ допуснати до оценка оферти. 

 

 

Обособена позиция № 8: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр.Смолян, община Смолян, жк. Нов Център, ул. Полк. Дичо Петров № 12, бл. 49. 

 

Разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.) не намира приложение, тъй като не са налице 

минимум 3 /три/ допуснати до оценка оферти. 

 

 

Обособена позиция № 9: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:  гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Устово, жк. Петровица, ул. Атанас Беров № 5, бл. Б-4. 

 

 

1. 

 

„АДВАНС-2002“ ЕООД 

 

Офертата на участника „АДВАНС-2002“ ЕООД съдържа предложения за Срок за 

изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на проектирането (О3); 

Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии (О4), всяко от които предложения е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложените в останалите оферти, по обособената 

позиция, съответни срокове. 

  

2. 

 

„ПРОТЕКТОР БГ“ ЕООД  

 

Офертата на участника „ПРОТЕКТОР БГ“ ЕООД съдържа предложения за Срок за 

изпълнение на проектирането (О3); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения 

в неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на 

работите по показатели 4 и 5 (О6), всяко от които предложения е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложените в останалите оферти, по обособената 

позиция, съответни срокове. 

 

3. 

 

ДЗЗД „ПМ АТАНАС БЕРОВ 5“ 

 

Офертата на участника ДЗЗД „ПМ АТАНАС БЕРОВ 5“не съдържа предложение с числово 

изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

 

 

Обособена позиция № 10: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. 
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Смолян, община Смолян, жк. Невястата, ул. Снежанка № 63, блок № 17. 

 

Разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.) не намира приложение, тъй като не са налице 

минимум 3 /три/ допуснати до оценка оферти. 
 

 

 

Обособена позиция № 11: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, ул. Момина скала № 4, блок № 51. 

 

Разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.) не намира приложение, тъй като не са налице 

минимум 3 /три/ допуснати до оценка оферти. 
 

 

 

Обособена позиция № 12: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, жк Нов Център, ул. Арх. Петър Петров № 7, бл. 44. 

 

Разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.) не намира приложение, тъй като не са налице 

минимум 3 /три/ допуснати до оценка оферти. 

 

 

Обособена позиция № 13: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Чан № 4, бл. № 11. 

 

Разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.) не намира приложение, тъй като не са налице 

минимум 3 /три/ допуснати до оценка оферти. 

 

 

Обособена позиция № 14: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, кв.Устово, ул. Хаджи Христо Попгеоргиев № 22, бл.Прогрес 3. 

 

 

1. 

 

„ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ“ ЕООД 

 

Офертата на участника „ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ“ ЕООД съдържа предложение за Срок за 

изпълнение на строителството (О2), което предложение е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложените в останалите оферти по обособената 

позиция срокове за изпълнение на строителството. 

 

2. 

 

„ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

 

Офертата на участника „ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД не съдържа предложение с 

числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

 

3. 

 

„АЛФАМАРКЕТ ПРИМ“ ЕООД 

 

Офертата на участника „АЛФАМАРКЕТ ПРИМ“ ЕООД съдържа предложения за Срок за 

изпълнение на строителството (О2); Гаранционен срок за възстановени строителни 

конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за 

хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на 

сгради и съоръжения в неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове 

строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, 

тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на 
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сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5 (О6), всяко от които предложения е 

с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложените в останалите 

оферти, по обособената позиция, съответни срокове. 

 

 

Обособена позиция № 15: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Елица № 2, бл. № 15. 

 

Разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.) не намира приложение, тъй като не са налице 

минимум 3 /три/ допуснати до оценка оферти. 

 

 

Обособена позиция № 16: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Атанас Беров № 1, блок Б-2. 

 

Разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.) не намира приложение, тъй като не са налице 

минимум 3 /три/ допуснати до оценка оферти. 

 

 

Обособена позиция № 17: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Васил Райдовски № 24 А, 

бл. Прогрес Е-1, Е-2. 

 

Разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.) не намира приложение, тъй като не са налице 

минимум 3 /три/ допуснати до оценка оферти. 

 

 

Обособена позиция № 18: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Райково, ул. Наталия № 5, бл. Извор № 1. 

 

Разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.) не намира приложение, тъй като не са налице 

минимум 3 /три/ допуснати до оценка оферти. 

 

 

Обособена позиция № 19: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк Нов Център, ул. Хан Аспарух № 11, бл. 6. 

 

Разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.) не намира приложение, тъй като не са налице 

минимум 3 /три/ допуснати до оценка оферти. 

 

 

Обособена позиция № 20: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Хаджи Христо Попгеоргиев № 16, бл. Изгрев. 

 

Разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.) не намира приложение, тъй като не са налице 

минимум 3 /три/ допуснати до оценка оферти. 

 

 

Обособена позиция № 21: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Чан № 6, бл. № 10. 

 

Разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.) не намира приложение, тъй като не са налице 
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минимум 3 /три/ допуснати до оценка оферти. 

 

 

Обособена позиция № 22: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Братан Шукеров № 27, бл. А – 1. 

 

Разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.) не намира приложение, тъй като не са налице 

минимум 3 /три/ допуснати до оценка оферти. 

 

 

Обособена позиция № 23: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 3, бл. № 2. 

 

 

1. 

 

„КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 

 

Офертата на участника „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД съдържа предложения за Срок за 

изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на проектирането (О3); 

Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии (О4), всяко от които предложения е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложените в останалите оферти по обособената 

позиция съответни срокове. 

 

2. 

 

„ПИ ЕС ПИ“ ЕООД 

 

Офертата на участника „ПИ ЕС ПИ“ ЕООД съдържа предложения за Срок за изпълнение 

на строителството (О2); Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, 

звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда 
(О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни 

работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), 

както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 4 

и 5 (О6), всяко от които предложения е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложените в останалите оферти по обособената позиция съответни срокове. 

 

3. 

 

„ЗЕТ ТИ СИ“ ЕООД 

 

Офертата на участника „ЗЕТ ТИ СИ“ ЕООД съдържа предложения за Гаранционен срок за 

хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на 

сгради и съоръжения в неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове 

строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, 

тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на 

сгради, с изключение на работите по показатели 4 и 5 (О6), всяко от които предложения е 

с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложените в останалите 

оферти по обособената позиция съответни срокове. 

 

4. 

 

„КРАСИН“ ООД 

Офертата на участника „КРАСИН“ ООД не съдържа предложение с числово изражение, 

което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност 

на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

 

 

Обособена позиция № 24: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Братан Шукеров № 26, бл. А – 6. 
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1. 

 

„ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“ ТПП 

 

Офертата на участника „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“ ТПП съдържа предложения за 

Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, 

звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда 
(О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни 

работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), 

както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 4 

и 5 (О6), всяко от които предложения е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложените в останалите оферти по обособената позиция съответни срокове. 

 

2. 

 

„КРЕАТИВ БИЛД” ООД 

 

Офертата на участника „КРЕАТИВ БИЛД” ООД съдържа предложения за Срок за 

изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на проектирането (О3), всяко 

от които предложения е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложените в останалите оферти по обособената позиция съответни срокове. 

 

3. 

 

„НСК СОФИЯ“ ЕООД 

 

Офертата на участника „НСК СОФИЯ“ ЕООД съдържа предложения за Срок за 

изпълнение на строителството (О2); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения 

в неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на 

работите по показатели 4 и 5 (О6), всяко от които предложения е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложените в останалите оферти по обособената 

позиция съответни срокове. 

 

4. 

 

„ЕВРОПАЙП – М“ ЕООД 

 

Офертата на участника „ЕВРОПАЙП – М“ ЕООД съдържа предложения за Срок за 

изпълнение на проектирането (О3), което предложение е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложените в останалите оферти по обособената 

позиция срокове за изпъление на проектирането. 

 

5. 

 

„ИСА 2000“ ЕООД 

 

Офертата на участника „ИСА 2000“ ЕООД съдържа предложения за Срок за изпълнение на 

строителството (О2); Гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, 

звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда 
(О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и довършителни 

работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), 

както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 4 

и 5 (О6), всяко от които предложения е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложените в останалите оферти по обособената позиция съответни срокове. 

 

 

Обособена позиция № 25: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 



                                       

53 

гр. Смолян, община Смолян, ул. Петър Берон № 6, бл. Острица 5 

 

Разпоредбата на чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.) не намира приложение, тъй като не са налице 

минимум 3 /три/ допуснати до оценка оферти. 

 

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

 

Р Е Ш И : 
 

 

 

 

Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:  

гр. Смолян, община Смолян, ул. Евридика № 6, блок № 5. 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 

показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски 

и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 

4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите следните участници: 

„ТРЕЙС-БУРГАС” ЕАД; 

„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД. 

 

 

 

Обособена позиция № 2: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк. Невястата ул. Чан № 7, бл. № 6. 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 

показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски 

и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 

4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите следния участник: 

„КОТА 2001” ООД. 
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Обособена позиция № 3: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.  

Смолян, община Смолян, ул. Наталия № 9, бл. Извор № 3. 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 

показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски 

и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 

4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите следния участник: 

КОНСОРЦИУМ „УОНДЪР БИЛД“ – „РУСЕВ И КО“. 

 

 

 

Обособена позиция № 4: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, бул. България № 57. 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 

показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски 

и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 

4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите следния участник: 

„ДЮЛГЕР” ООД. 

 

 

 

Обособена позиция № 5: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 1, блок № 1. 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 

показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски 

и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 
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4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите следните участници: 

„ЕЛГРУП - 51“ ЕООД; 

 „СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА КОМПАНИЯ – ПЕРЕЛИК“ ООД. 

 

2. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви на основание 

чл.70, ал.1 от ЗОП (отм.) комисията следва да изиска обосновка, както следва: 

„ИРЕЛ СТРОЙ ЕНД ПРОДЖЕКТ“ ЕООД: 

 Подробна писмена обосновка на предложения Срок за изпълнение на строителството по 

настоящата обособена позиция: 30 календарни дни, считани от датата на съставяне на 

протокол за започване на строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

 Подробна писмена обосновка на предложения Срок за изпълнение на проектирането по 

настоящата обособена позиция е: 5 календарни дни, считани от датата на подписване на 

договора за изпълнение. 

 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за възстановени 

строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 1200 месецa. 

 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда - 300 месецa. 

 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за всички видове 

строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 

железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение 

на работите по предходните точки  - 1200 месецa. 

Забележка: Комисията определя срок за представянето на обосновките по настоящата 

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

 

 

 

Обособена позиция № 6: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. 

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Евридика № 2, бл. № 3. 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 

показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски 

и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 

4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите следния участник: 

ДЗЗД „ПЪТ ХИТ”; 

 

2. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви на основание 

чл.70, ал.1 от ЗОП комисията следва да изиска обосновки, както следва: 

„ТОБО“ ООД: 

 Подробна писмена обосновка на предложения Срок за изпълнение на строителството по 

настоящата обособена позиция: 30 календарни дни, считани от датата на съставяне на 

протокол за започване на строителството и заверка на заповедна книга за обекта; 
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 Подробна писмена обосновка на предложения Срок за изпълнение на проектирането по 

настоящата обособена позиция е: 5 календарни дни, считани от датата на подписване на 

договора за изпълнение; 

 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда - 300 месецa. 

ДЗЗД „ТЕР-ЕР-Б ИНЖЕНЕРИНГ”: 

 Подробна писмена обосновка на предложения Срок за изпълнение на проектирането по 

настоящата обособена позиция е: 5 календарни дни, считани от датата на подписване на 

договора за изпълнение. 

 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за възстановени 

строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 1200 месецa. 

 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда - 360 месецa. 

 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за всички видове 

строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 

железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение 

на работите по предходните точки  - 1200 месецa. 

Забележка: Комисията определя срок за представянето на обосновките по настоящата 

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

 

 

 

Обособена позиция № 7: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.  

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Елица № 7, блок № 18. 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 

показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски 

и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 

4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите следните участници: 

„КОБРЕТИ 69“ ЕООД; 

ОБЕДИНЕНИЕ „ЕНЕРДЖИ СТИЛ“. 
 

 

 

Обособена позиция № 8: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр.Смолян, община Смолян, жк. Нов Център, ул. Полк. Дичо Петров № 12, бл. 49. 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 

показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 
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топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски 

и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 

4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите следния участник: 

„БИЛДКОМ БГ“ ООД. 

 

 

 

Обособена позиция № 9: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес:  гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Устово, жк. Петровица, ул. Атанас Беров № 5, бл. Б-4. 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 

показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски 

и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 

4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите следния участник: 

ДЗЗД „ПМ АТАНАС БЕРОВ 5“.  

 

2. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви на основание 

чл.70, ал.1 от ЗОП комисията следва да изиска обосновки, както следва: 

„АДВАНС-2002“ ЕООД:  

 Подробна писмена обосновка на предложения Срок за изпълнение на строителството по 

настоящата обособена позиция: 45 календарни дни, считани от датата на съставяне на 

протокол за започване на строителството и заверка на заповедна книга за обекта; 

 Подробна писмена обосновка на предложения Срок за изпълнение на проектирането по 

настоящата обособена позиция е: 10 календарни дни, считани от датата на подписване на 

договора за изпълнение; 

 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за възстановени 

строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 600 месецa. 

„ПРОТЕКТОР БГ“ ЕООД: 

 Подробна писмена обосновка на предложения Срок за изпълнение на проектирането по 

настоящата обособена позиция е: 9 календарни дни, считани от датата на подписване на 

договора за изпълнение; 

 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда - 310 месецa; 

 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за всички видове 

строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 

железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение 

на работите по предходните точки  - 310 месецa. 

Забележка: Комисията определя срок за представянето на обосновките по настоящата 

точка - 3 /три/ работни дни, считани от получаването на искане за това. 
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Обособена позиция № 10: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. 

Смолян, община Смолян, жк. Невястата, ул. Снежанка № 63, блок № 17. 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 

показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски 

и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 

4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите следните участници: 

„АРТСТРОЙ” ООД; 

„ЮГСТРОЙ” ООД. 
 

 

 

Обособена позиция № 11: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, ул. Момина скала № 4, блок № 51. 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 

показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски 

и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 

4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите следните участници: 

„БЕЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД;  

„Д И К“ ООД. 
 

 

 

Обособена позиция № 12: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, жк Нов Център, ул. Арх. Петър Петров № 7, бл. 44. 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 

показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски 



                                       

59 

и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 

4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите следния участник: 

„БЕДИ ГРУП“ ЕООД. 

 

 

 

Обособена позиция № 13: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Чан № 4, бл. № 11. 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 

показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски 

и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 

4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите следните участници: 

„ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ” ООД; 

„РОЯЛ-2008” ООД. 
 

 

 

Обособена позиция № 14: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, кв.Устово, ул. Хаджи Христо Попгеоргиев № 22, бл.Прогрес 3. 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 

показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски 

и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 

4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите следния участник: 

„ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ООД 
 

2. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви на основание 

чл.70, ал.1 от ЗОП комисията следва да изиска обосновки, както следва: 

„ИНФРА БИЛД ПРОЕКТ“ ЕООД: 

 Подробна писмена обосновка на предложения Срок за изпълнение на строителството по 

настоящата обособена позиция: 30 календарни дни, считани от датата на съставяне на 

протокол за започване на строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

 „АЛФАМАРКЕТ ПРИМ“ ЕООД: 
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 Подробна писмена обосновка на предложения Срок за изпълнение на строителството по 

настоящата обособена позиция: 53 календарни дни, считани от датата на съставяне на 

протокол за започване на строителството и заверка на заповедна книга за обекта. 

 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за възстановени 

строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 360  месецa. 

 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда - 300 месецa. 

 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за всички видове 

строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 

железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение 

на работите по предходните точки  - 240 месецa. 

Забележка: Комисията определя срок за представянето на обосновките по настоящата 

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

 

 

 

Обособена позиция № 15: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Елица № 2, бл. № 15. 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 

показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски 

и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 

4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите следните участници: 

„СКАЙ МОНТ” ЕООД; 

„СМК - МОНТАЖИ” АД. 

 

 

 

Обособена позиция № 16: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Атанас Беров № 1, блок Б-2. 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 

показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски 

и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 

4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите следните участници: 

„АДВАНС СТРОЙ” ЕООД; 
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КООПЕРАЦИЯ „СИНВЕКС”. 

 

 

 

Обособена позиция № 17: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: 

гр. Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Васил Райдовски № 24 А, 

бл. Прогрес Е-1, Е-2. 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви комисията 

предлага за отстраняване следния участник:  

„ПИ ЕС АЙ“ АД.   

 

2. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 

показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски 

и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 

4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите следния участник: 

„УСТОИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. 

 

 

 

Обособена позиция № 18: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Райково, ул. Наталия № 5, бл. Извор № 1. 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 

показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски 

и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 

4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите следния участник: 

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ“ ДЗЗД. 

 

 

 

Обособена позиция № 19: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк Нов Център, ул. Хан Аспарух № 11, бл. 6. 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 
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показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски 

и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 

4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите следните участници: 

„ПРОИНВЕСТ СТРОЙ“ ЕООД; 

„ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. 

 

 

 

Обособена позиция № 20: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Хаджи Христо Попгеоргиев № 16, бл. Изгрев. 

 
 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 

показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски 

и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 

4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите следния участник: 

„ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД. 

 

 

 

Обособена позиция № 21: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Чан № 6, бл. № 10. 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 

показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски 

и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 

4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите следните участници: 

„ИНФРАСТРОЙГРУП“ ООД; 

„ЕЛИТСТРОЙ“ ЕООД. 
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Обособена позиция № 22: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Братан Шукеров № 27, бл. А – 1. 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 

показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски 

и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 

4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите следните участници: 

„ГРАФЕНА ГРУП“ ЕООД; 

„МАРИБОР – СТРОЙ“ ЕООД. 

 

 

 

Обособена позиция № 23: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, жк Невястата, ул. Орфей № 3, бл. № 2. 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 

показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски 

и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 

4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите следния участник: 

„КРАСИН“ ООД. 

 

2. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви на основание 

чл.70, ал.1 от ЗОП комисията следва да изиска обосновки, както следва: 

„КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД: 

 Подробна писмена обосновка на предложения Срок за изпълнение на строителството по 

настоящата обособена позиция: 40 календарни дни, считани от датата на съставяне на 

протокол за започване на строителството и заверка на заповедна книга за обекта; 

 Подробна писмена обосновка на предложения Срок за изпълнение на проектирането по 

настоящата обособена позиция е: 10 календарни дни, считани от датата на подписване на 

договора за изпълнение; 

 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за възстановени 

строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 600  месецa. 

„ПИ ЕС ПИ“ ЕООД: 

 Подробна писмена обосновка на предложения Срок за изпълнение на строителството по 

настоящата обособена позиция: 45 календарни дни, считани от датата на съставяне на 

протокол за започване на строителството и заверка на заповедна книга за обекта; 
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 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда - 180  месецa; 

 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за всички видове 

строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 

железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение 

на работите по предходните точки  - 180  месецa. 

„ЗЕТ ТИ СИ“ ЕООД: 

 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда - 180  месецa. 

 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за всички видове 

строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 

железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение 

на работите по предходните точки  - 180 месецa. 

Забележка: Комисията определя срок за представянето на обосновките по настоящата 

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

 

 

 

Обособена позиция № 24: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

Смолян, община Смолян, кв. Устово, ул. Братан Шукеров № 26, бл. А – 6. 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви на основание 

чл.70, ал.1 от ЗОП комисията следва да изиска обосновки, както следва: 

„ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“ ТПП: 

 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за възстановени 

строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 288  месецa; 

 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда - 121  месецa; 

 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за всички видове 

строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 

железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение 

на работите по предходните точки  - 121  месецa. 

„КРЕАТИВ БИЛД” ООД: 

 Подробна писмена обосновка на предложения Срок за изпълнение на строителството по 

настоящата обособена позиция: 60 календарни дни, считани от датата на съставяне на 

протокол за започване на строителството и заверка на заповедна книга за обекта; 

 Подробна писмена обосновка на предложения Срок за изпълнение на проектирането по 

настоящата обособена позиция е: 15 календарни дни, считани от датата на подписване на 

договора за изпълнение. 

„НСК СОФИЯ“ ЕООД: 

 Подробна писмена обосновка на предложения Срок за изпълнение на строителството по 

настоящата обособена позиция: 60 календарни дни, считани от датата на съставяне на 

протокол за започване на строителството и заверка на заповедна книга за обекта; 

 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда - 120 месецa; 

 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за всички видове 

строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 
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железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение 

на работите по предходните точки  - 120 месецa. 

„ЕВРОПАЙП – М“ ЕООД: 

 Подробна писмена обосновка на предложения Срок за изпълнение на проектирането по 

настоящата обособена позиция е: 10 календарни дни, считани от датата на подписване на 

договора за изпълнение. 

„ИСА 2000“ ЕООД: 

 Подробна писмена обосновка на предложения Срок за изпълнение на строителството по 

настоящата обособена позиция: 42 календарни дни, считани от датата на съставяне на 

протокол за започване на строителството и заверка на заповедна книга за обекта; 

 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда - 120 месецa; 

 Подробна писмена обосновка на предложения Гаранционен срок за всички видове 

строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, 

железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение 

на работите по предходните точки  - 120 месецa. 

Забележка: Комисията определя срок за представянето на обосновките по настоящата 

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

 

 

 

Обособена позиция № 25: Многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. 

гр. Смолян, община Смолян, ул. Петър Берон № 6, бл. Острица 5 

 

 

1. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви в съответствие с 

разпоредбите на чл.37, ал.3 и чл.69а, ал.2 от ЗОП комисията допуска до оценка по 

показателите Срок за изпълнение на строителството (О2); Срок за изпълнение на 

проектирането (О3); Гаранционен срок за възстановени строителни конструкции на сгради 

и съоръжения, претърпели аварии (О4); Гаранционен срок за хидроизолационни, 

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда (О5); Гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски 

и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по показатели 

4 и 5 (О6), съгласно утвърдената от възложителя методика на определяне на комплексна 

оценка на офертите следните участници: 

„ГЕНОВ И КО“ ЕООД; 

„НАР“ ООД. 

 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 15.06.2016 г. 

 

 

Членове: 

 

положен подпис 

………………… 

арх. М. Шамаранова 

 

положен подпис 

………………… 

инж. Й. Щонов 

 

положен подпис 

………………… 

инж. В. Караджова 

 

положен подпис 

………………… 

М. Пенчева 

 

положен подпис 

………………… 

В. Монев 

 


