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ПРОТОКОЛ № 6 
 

 

 

за класиране на офертите, представени от участниците в процедура за възлагане на 

обществена поръчка за услуга по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура, с 

предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ГРАД СМОЛЯН”, чието изпълнение е разделено в 6 /шест/ обособени позции, както 

следва: Обособена позиция № 1 – Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и 

предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отношение на 3 /три/ 

многофамилни жилищни сгради -  бл. Извора 3, бл. 5 и бл. 6; Обособена позиция № 2 – 

Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 

Ела, бл. 1 и бл. 3; Обособена позиция № 3 – Изготвяне на обследване за енергийна 

ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отношение на 

3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 49, бл. Б-4 и бл. 18; Обособена позиция № 4 – 

Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 

44, бл. 17 и бл. 51; Обособена позиция № 5 – Изготвяне на обследване за енергийна 

ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отношение на 

3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 11, бл. Прогрес 3 и бл. 15; Обособена позиция 

№ 6 – Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради -  бл. 

Прогрес Е-1 и Е-2, бл. Б-2 и бл. Извор 1, 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 № 4 от 27.03.2015г. на кмета на община Смолян, вписано 

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

Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2015-

0004. 

 

Днес, 24.07.2015 г., в 08:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

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

изпълнение на заповед № 873/08.05.2015г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 
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Председател:  

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

Членове: 

Виктор Монев – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян  

Милена Пенчева – гл. експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян; 

Розета Буйкова – гл. специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян; 

Янка Илиева – гл. специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян; 

  

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.68 и сл. 

от ЗОП за оценяване и класиране на офертите на допуснатите участници, подадени в 

процедурата. 

 

1. След като беше установена формалната допустимост на предложенията на 

участниците и съответствието на представените документите в Плик 3 с изискванията на 

възложителя за подбор, бяха изискани обосновки от участниците, които бяха преценени с 

оглед тяхната обективност, комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти на 

участниците, по критерия за оценка „най-ниска цена”, и класиране на допуснатите участници 

в процедурата, по обособени позиции както следва. 

 

Въз основа на подадените оферти, извършените анализи, изчисления и констатации 

комисията единодушно и без особено мнение на членове от комисията  

 

Р Е Ш И: 
 

І. Класира по критерий „Най-ниска цена” участниците в процедура за възлагане на 

обществена поръчка за „УСЛУГА” по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура, с 

предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ГРАД СМОЛЯН”, по обособени позиции, както следва: 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – 

БЛ. ИЗВОРА 3, БЛ. 5 И БЛ. 6 

 

 

 1. „ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ” ЕООД,  
 ценово предложение: 12 500.99 лева без ДДС 

 

 2. КОНСОРЦИУМ „КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ”,   

 ценово предложение: 33 000.00 лева без ДДС 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/  

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ –  

БЛ. ЕЛА, БЛ. 1 И БЛ. 3 
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  1. „СИМЕКС” ЕООД,  
 ценово предложение: 18 925.30 лева без ДДС 

 

 2. ДЗЗД „ПРОЛЕТ СМОЛЯН 2015“, 
 ценово преложение: 21 953.35 лева без ДДС 

 

 3. „АНИДИ” ООД, 
 ценово предложение: 29 980.00 лева без ДДС 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:  

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -   

БЛ. 49, БЛ. Б-4 И БЛ. 18 

 

 

 1. „ДАРИС” ООД, 

 ценово предложение: 30 830.00 лева без ДДС 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4:  

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -   

БЛ. 44, БЛ. 17 И БЛ. 51 

 

 

 1. „ПРОКОНТРОЛ” ООД,  
 ценово предложение: 23 681.93 лева без ДДС 

 

 2. „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД,  
 ценово предложение: 24 256.05 лева без ДДС 

 

 3. „ПРОТИКО ИЛ” ООД, 
 ценово предложение: 27 700.69 лева без ДДС 

 

 4. „ЕНЕРДЖИКОРЕКТ” ООД,  
 ценово предложение: 30 140.65 лева без ДДС 

 

  5. „ЕКО ЕНЕРГО ОДИТ” ЕООД, 
 ценово предложение: 35 170.00 лева без ДДС 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: 

 ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ 

НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -   

БЛ. 11, БЛ. ПРОГРЕС 3 И БЛ. 15 

 

 

 1. „МЕГА БИЛД” ЕООД 
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 ценово предложение: 17 270.00 лева без ДДС 

 

 2. „КЛИМАКОМЕРС” ООД,  
 ценово предложение: 18 368.00 лева без ДДС 

 

 3. ДЗЗД „ИНВЕСТ ГРУП”, 
 ценово предложение: 25 120.40 лева без ДДС 

 

  4. „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ” ЕООД 
 ценово предложение: 29 830.50 лева без ДДС 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6:  

 ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ 

НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -   

БЛ. ПРОГРЕС Е-1 И Е-2, БЛ. Б-2 И БЛ. ИЗВОР 1 

 

 

 1. „ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ” ЕООД 
 ценово предложение: 42 091.30 лева без ДДС 

 

IІ. Предлага на възложителя да определи за изпълнители на обществена поръчка за 

„УСЛУГА” по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура, с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ 

НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”, 

класираните на първо място участници, по обособени позиции, както следва: 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ – 

БЛ. ИЗВОРА 3, БЛ. 5 И БЛ. 6 

 

 

 1. „ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 

 

С ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

 12 500.99 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 

извършване на дейностите по изготвяне на обследване за енергийна ефективност и 

предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отделни многофамилни жилищни 

сгради, включени в обособената позиция, както следва:  

 

 - Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на бл. Извора 3: 6366.77 лева без ДДС. 

 

 - Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на бл. 5: 3224.94 лева без ДДС. 
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 - Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на бл. 6: 2909.28 лева без ДДС. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/  

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ –  

БЛ. ЕЛА, БЛ. 1 И БЛ. 3 

 
 

 1. „СИМЕКС” ЕООД, 

 

С ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

 18 925.30 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 

извършване на дейностите по изготвяне на обследване за енергийна ефективност и 

предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отделни многофамилни жилищни 

сгради, включени в обособената позиция, както следва:  

 

 - Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на бл. Ела: 8450.30 лева без ДДС. 

 

 - Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на бл. 1: 5203.75 лева без ДДС. 

  

 - Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на бл. 3: 5271.25 лева без ДДС. 

 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:  

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -   

БЛ. 49, БЛ. Б-4 И БЛ. 18 

 

 

 1. „ДАРИС” ООД, 

 

ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

 30 830.00 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 

извършване на дейностите по изготвяне на обследване за енергийна ефективност и 

предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отделни многофамилни жилищни 

сгради, включени в обособената позиция, както следва:  

 

 - Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на бл. 49: 8100.00 лева без ДДС. 

 

 - Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на бл. Б-4: 15430.00 лева без ДДС. 
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 - Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на бл. 18: 7300.00 лева без ДДС. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4:  

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА 

НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -   

БЛ. 44, БЛ. 17 И БЛ. 51 

 

  

 1. „ПРОКОНТРОЛ” ООД 

 

С ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

 23 681.93 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 

извършване на дейностите по изготвяне на обследване за енергийна ефективност и 

предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отделни многофамилни жилищни 

сгради, включени в обособената позиция, както следва:  

 

 - Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на бл. 44: 6880.50 лева без ДДС. 

 

 - Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на бл. 17: 9207.00 лева без ДДС. 

 

 - Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на бл. 51: 7594.43 лева без ДДС. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: 

 ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ 

НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -   

БЛ. 11, БЛ. ПРОГРЕС 3 И БЛ. 15 

 

 

 1. „МЕГА БИЛД” ЕООД, 

 

С ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

 17 270.00 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 

извършване на дейностите по изготвяне на обследване за енергийна ефективност и 

предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отделни многофамилни жилищни 

сгради, включени в обособената позиция, както следва:  

 

 - Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на бл. 11: 7168.00 лева без ДДС. 

 

 - Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на бл. Прогрес 3: 5868.00 лева без ДДС. 
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 - Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на бл. 15: 4234.00 лева без ДДС. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6:  

 ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ 

НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -   

БЛ. ПРОГРЕС Е-1 И Е-2, БЛ. Б-2 И БЛ. ИЗВОР 1 

 

  

 1. „ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ” ЕООД,  

 

ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

 42 091.30 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 

извършване на дейностите по изготвяне на обследване за енергийна ефективност и 

предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по отделни многофамилни жилищни 

сгради, включени в обособената позиция, както следва:  

 

 - Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на бл. ПРОГРЕС Е-1 И Е-2: 11145.20 лева без ДДС. 

 

 - Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на бл. Б-2: 16340.70 лева без ДДС. 

 

 - Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергоспестяващи мерки по отношение на бл. ИЗВОР 1: 14605.40 лева без ДДС. 

  

Настоящият протокол е технически съставен на 24.07.2015 г. 

 

Председател: 

инж. Васка Караджова  
положен подпис  

/………………..................../ 

Членове: 

Виктор Монев 

положен подпис  

/………………..................../ 

Розета Буйкова  
положен подпис  

/………………..................../ 

Янка Илиева 
положен подпис  

/………………..................../ 

Милена Пенчева 
положен подпис  

/………………..................../ 

 

 Протоколът на комисията е предаден на кмета на община Смолян на 24.07.2014 г. в 

16.00 часа.      

 

          положен подпис и печат 

 

  УТВЪРДИЛ: ………………………  

 

  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  

  КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 


