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ПРОТОКОЛ № 2 
 
 
 

за разглеждането и констатиране на наличието и редовността на офертите, подадени от 
участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Глава 
V от ЗОП - чрез открита процедура, с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 
УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С 
ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ 
НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ 
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН” , чието изпълнение е 
разделено в 6 /шест/ обособени позции, както следва: Обособена позиция № 1 – 
Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорти по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. Извора 3, бл. 5 и 
бл. 6; Обособена позиция № 2 – Изготвяне на обследване за установяване на 
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 
и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти по отношение на 3 /три/ 
многофамилни жилищни сгради - бл. Ела, бл. 1 и бл. 3; Обособена позиция № 3 – 
Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорти по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. 49, бл. Б-4 и бл. 
18; Обособена позиция № 4 – Изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ 
и изготвяне на технически паспорти по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни 
сгради - бл. 44, бл. 17 и бл. 51; Обособена позиция № 5 – Изготвяне на обследване за 
установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 
1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти по отношение на 3 
/три/ многофамилни жилищни сгради - бл. 11, бл. Прогрес 3 и бл. 15; Обособена позиция 
№ 6 – Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, 
свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на 
технически паспорти по отношение на 3 /три/ многофамилни жилищни сгради - бл. 
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 № 5 от 03.04.2015г. 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-
0005. 
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Днес, 29.07.2015 г., в 15:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 
на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 
изпълнение на заповед № 922/15.05.2015г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 
следния състав: 
 
 Председател: инж. Васка Караджова – директор на дирекция СИОС; 
 Членове:  инж. Цвятко Каменов – гл. експерт в дирекция СИОС; 
    Розета Буйкова – гл. специалист в дирекция СИОС; 
    Янка Илиева – гл. специалист в дирекция СИОС; 
    Виктор Монев – ст. юрисконсулт в дирекция ПНО; 
 
 
Комисията направи следните 

 
 
 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 
 
 

1. Участници, на които е указано допълнително представяне на документи - 10 /десет/. 
2. Участници, представили допълнително документи – 10 /десет/, както следва: 

 
•••• „АНИДИ“ ООД 
•••• ДЗЗД „НОВО НАЧАЛО СМОЛЯН 2015“ 
•••• „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД 
•••• „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 
•••• „ПРОТИКО ИЛ“ ООД 
•••• „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД 
•••• „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 
•••• „КОНСОРЦИУМ ПАСПОРТИЗАЦИЯ“ ДЗЗД 
•••• КОНСОРЦИУМ „КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ”  
•••• „ ЗС КОНСУЛТПРОЕКТ“ ЕООД 

 
3. Допълнително представените документи са постъпили в определения срок от 5 /пет/ 

работни дни, считани от датата на получаване на предходния протокол. 
4. След вече направените и протоколирани констатации по отношение наличието и 

редовността на представените от участниците документи в плик № 1 - „Документи за подбор” 
и изтичане на срока за представяне на допълнителни документи, комисията пристъпи към 
проверка на съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително 
представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя, за всяка обособена 
позиция, както следва:  
 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 
УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С 

ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ 
НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. ИЗВОРА 3, БЛ. 5 И БЛ. 6. 
 

 
 1. От участника „АНИДИ“ ООД са представени всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от 
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обявлението за обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „ Указание 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. Офертата 
на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 
закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 
поръчка. 
 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 
УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С 

ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ 
НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - БЛ. ЕЛА, БЛ. 1 И БЛ. 3. 
 

 
 1. От участника ДЗЗД „НОВО НАЧАЛО СМОЛЯН 2015“ са представени всички 
изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно 
т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III 
„Указание 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. Офертата на участника отговаря на всички минимални технически 
изисквания за допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка 
и т. 2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 
участие в обществената поръчка. 
 2. От участника „ЕМ ЕН КОНСУЛТ” ООД са представени всички изискуеми от 
възложителя документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от 
раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „ Указание 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. 
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 
закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 
поръчка. 
 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 
УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С 

ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ 
НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -  БЛ. 49, БЛ. Б-4 И БЛ. 18. 
 

 
 1. От участника „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД са представени всички изискуеми от 
възложителя документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от 
раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „ Указание 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. 
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 
закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 
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подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 
поръчка. 
 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 
УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С 

ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ 
НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - БЛ. 44, БЛ. 17 И БЛ. 51. 
 

 
 1. От участника „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД са представени всички 
изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно 
т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III 
„Указание 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. Офертата на участника отговаря на всички минимални технически 
изисквания за допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка 
и т. 2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 
участие в обществената поръчка. 
 2. От участника „ПРОТИКО ИЛ“ ООД са представени всички изискуеми от 
възложителя документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от 
раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „ Указание 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. 
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 
закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 
поръчка. 
 3. От участника „В М Л – КОНСУЛТ“ ЕООД са представени всички изискуеми от 
възложителя документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от 
раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „ Указание 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. 
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 
закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 
поръчка. 
 4. Сред документите на участника „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД в плик № 1, са налице 
следните нередовности и несъответствия с изисквания на възложителя, както следва: 
Участникът не е удостоверил, че предвиденият за изпълнението на поръчката Инженер 
„Пожарна и аварийна безопасност” – инж. Георги Илиев Кирков, притежава пълна 
проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация 
съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/. Съгласно 
минималните технически изисквания за допустимост, закрепени от възложителя в т.2 на 
раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т.2.2.5, буква „б“ на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 
поръчка, за изпълнението на обособената позиция участникът трябва да разполага с екип, 
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включващ минимум шестима експерти, в това число и Инженер „Пожарна и аварийна 
безопасност” - 1 бр., който да отговаря на следните минимални изисквания: да притежава 
диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, специалност 
„Пожарна и аварийна безопасност” или еквивалентна; да притежава пълна проектантска 
правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 
проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за 
признаване на професионални квалификации /ЗППК/; да има не по-малко от 5 /пет/ години 
стаж по специалността, което изискване се доказва със Списък на експертите, които 
участникът ще използва за изпълнение на обособената позиция, съдържащ данни за техните 
образование, професионална квалификация и професионален опит, изготвен по образец 
съгласно приложение № 12. В представения от участника Списък на експертите, които 
участникът ще използва за изпълнение на обособената позиция, изготвен по образец съгласно 
приложение № 12, за предвидения за изпълнението на поръчката Инженер „Пожарна и 
аварийна безопасност” – инж. Георги Илиев Кирков, не са попълнени данни относно 
наличието на пълна проектантска правоспособност /ППП/ по ЗКАИИП, респ. призната 
професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални 
квалификации /ЗППК/ или еквивалентно. След направена служебна справка в Регистърa на 
инженерите с пълна проектантска правоспособност, воден от Камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране се установи, че не съществува лице с имена Георги Илиев 
Кирков.  
 Посоченото обстоятелство не отговаря на минималните технически изисквания за 
допустимост закрепени в т.2.5 от раздел ІІІ.2.3. от обявлението за обществената поръчка и 
т.2.2.5 на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 
участие в обществената поръчка. 
 5. От участника „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД са представени всички изискуеми от 
възложителя документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от 
раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „ Указание 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. 
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 
закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 
поръчка. 
 6. От участника „КОНСОРЦИУМ ПАСПОРТИЗАЦИЯ“ ДЗЗД са представени 
всички изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ 
съгласно т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от 
раздел III „ Указание 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. Офертата на участника отговаря на всички минимални 
технически изисквания за допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за 
обществената поръчка и т. 2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците от 
Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от 
документацията за участие в обществената поръчка. 
 7. Сред документите на участника КОНСОРЦИУМ „КОНСТРУКТИВНО 
ОБСЛЕДВАНЕ” в плик № 1, са налице следните нередовности и несъответствия с 
изисквания на възложителя, както следва: 
• Участникът не е представил Декларация за приемане на условията в проекта на договор – 

по образец съгласно приложение № 7. Съгласно изискванията на възложителя за подбор, 
закрепени в т.10 от раздел ІII.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8.10 на 
раздел III „ Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и 
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указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 
обществената поръчка, съдържанието на Плик № 1 „Документи за подбор“ от офертата на 
участника включва представяне на Декларация за приемане на условията в проекта на 
договор – по образец съгласно приложение № 7. В офертата на участника систематично 
сред документите за подбор са налице Декларации за приемане на условията в проекта на 
договор – по образец съгласно приложение № 7, но същите са представени от отделните 
съдружници, включени в състава на участника – „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД 
МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, „ИВАЛС – ДРЕНСКИ“ ЕООД и „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД, 
като посочената декларация не е представена от КОНСОРЦИУМ „КОНСТРУКТИВНО 
ОБСЛЕДВАНЕ”, което гражданско дружество има качеството на участник в процедурата. 
Действително, сред допълнителните документи на участника, постъпили с Вх. № ДЛ 
000932_004 от 24.07.2015 г., е посочено наличието на въпросния образец, но  при 
проверката на документите се установи че Декларация за приемане на условията в 
проекта на договор – по образец съгласно приложение № 7, от името на обединението, не 
е налична. 
 Посоченото обстоятелство не отговаря на минималните изискванията за подбор, 

закрепени в т. 10 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 8.10. от раздел 
III „ Указание за подготовка на офертата“ от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за обществената поръчка. 
 8. От участника „АРХКОН ПРОЕКТ” ООД са представени всички изискуеми от 
възложителя документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от 
раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „ Указание 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. 
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 
закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 
поръчка. 
 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 
УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С 

ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ 
НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - БЛ. 11, БЛ. ПРОГРЕС 3 И БЛ. 15. 
 

 
 1. От участника „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД са представени всички 
изискуеми от възложителя документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно 
т.1-14 от раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III 
„Указание 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. Офертата на участника отговаря на всички минимални технически 
изисквания за допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка 
и т. 2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 
участие в обществената поръчка. 
 2. От участника „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД са представени всички изискуеми от 
възложителя документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от 
раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „ Указание 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. 
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Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 
закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 
поръчка. 
 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА 
УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С 

ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ 
НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 3 /ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ 

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

 
 1. От участника „ ЗС КОНСУЛТПРОЕКТ“ ЕООД са представени всички изискуеми 
от възложителя документи за подбор в плик № 1 „Документи за подбор“ съгласно т.1-14 от 
раздел III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и т. 8.1 - 8.14 от раздел III „ Указание 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. 
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, 
закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 на раздел II 
„Специфични изисквания към участниците от Изискванията към участниците и указанията за 
подготовка на офертата, неразделна част от документацията за участие в обществената 
поръчка. 
 

Въз основа на подадените оферти и извършените анализи и констатации 
комисията единодушно и без особено мнение на членове от комисията 

 

Р Е Ш И: 
 
I. Допуска до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката” следните участници, по обособени позиции, както следва: 
 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 
ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

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

/ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -   
БЛ. ИЗВОРА 3, БЛ. 5 И БЛ. 6. 

 
 

 1. „АНИДИ“ ООД 
 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:  
ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

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

/ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ –  
БЛ. ЕЛА, БЛ. 1 И БЛ. 3. 

 
 

 1.ДЗЗД „НОВО НАЧАЛО СМОЛЯН 2015“ 
 2. „ЕМ ЕН КОНСУЛТ” ООД 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:   
ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

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

/ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ -   
БЛ. 49, БЛ. Б-4 И БЛ. 18. 

 
 

 1. „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД 
 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4:  
ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

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

/ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ –  
БЛ. 44, БЛ. 17 И БЛ. 51. 

 
 

 1. „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД  
 2. „ПРОТИКО ИЛ“ ООД  
 3. „В М Л – КОНСУЛТ“ ЕООД  
 4. „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 
 5. „КОНСОРЦИУМ ПАСПОРТИЗАЦИЯ“ ДЗЗД 
 6. „АРХКОН ПРОЕКТ” ООД 

 
 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: 
ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

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

/ТРИ/ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ –  
БЛ. 11, БЛ. ПРОГРЕС 3 И БЛ. 15. 

 
 

 1. „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД  
 2. „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 

 

 
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. „ЗС КОНСУЛТПРОЕКТ“ ЕООД  
 
 II. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви и на основание т. 
16.1. от раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите” от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 
участие в обществената поръчка и във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП,  предлага за 
отстраняване по Обособена позиция № 4 участникът „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД. 
 
 III. Въз основа на подробно изложените в настоящия протокол мотиви и на основание 
т. 16.1. от раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите” от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част от документацията за 
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участие в обществената поръчка и във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП предлага за 
отстраняване по Обособена позиция № 4 участникът КОНСОРЦИУМ „КОНСТРУКТИВНО 
ОБСЛЕДВАНЕ”. 
 
 Приложение:  
 Справка от КИИП – изх. № на КИИП - КИИП-ЦУ-211 / 31.07.2015г., вх. № в община 
Смолян - ДЛ000932_001 от 31.07.2015г. 

 
 

Настоящият протокол е технически съставен на 31.07.2015 г. 
 
 

Председател: 
инж. Васка Караджова  

положен подпис   
/………………..................../ 

Членове: 
Виктор Монев 

 положен подпис  
/………………..................../ 

Розета Буйкова  
положен подпис   

/………………..................../ 
Янка Илиева 

 положен подпис  
/………………..................../ 

Цвятко Каменов 
положен подпис   

/………………..................../ 
 


