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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ ___ /27.08.2015 г., гр. Смолян 
 
На основание чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП, във връзка с мое Решение № 5 от 03.04.2015г. за 
откриване на 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 и във връзка с протокол № 1 от 20.07.2015 г., протокол № 2 от 31.07.2015 г., протокол № 
3 от 03.08.2015 г., протокол № 4 от 06.08.2015 г., протокол № 5 от 12.08.2015 г. и протокол № 
6 от 26.08.2015 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 922/15.05.2015 г. и приключила 
работа на 26.08.2015 г. 



                                       

2 

 
 

I. О Б Я В Я В А М 
К Л А С И Р А Н Е Т О 

 
 

 На 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” , 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,  
 Ценово предложение: 71 208.14 лева без ДДС 
 

Мотиви: 
Предложението на класираният участник е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП и 

съдържа всички изискуеми от възложителя документи, в това число изискуемите документи 
съгласно раздел III.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8 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. 
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 и 3 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. 

Класираният участник в процедурата е представил в пълен обем и достатъчните 
изискуеми документи, удостоверил е надлежно своите търговска правосубектност и 
дееспособност, наличен технически ресурс за изпълнение на поръчката - в съответствие с 
нормативната база и първоначално обявените от възложителя условия, доказал се е като 
утвърден контрагент в сферата на поръчките за услуги, в това число за изготвяне на 
технически паспорти на сгради и обследване на съществуващи сгради за установяване на 
техническите характеристики по Закона за устройство на територията /ЗУТ/, с изпълнени 
подобни договори с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 Класираният на първо място участник „АНИДИ“ ООД е представил цена за 
изпълнение на поръчката, която е в пълно съответствие с критериите на възложителя, 
посочени в документацията за участие. Посоченото обстоятелство е детайлно описано и 
мотивирано в протокол № 1 от 20.07.2015 г., протокол № 2 от 31.07.2015 г., протокол № 3 от 
03.08.2015 г., протокол № 4 от 06.08.2015 г., протокол № 5 от 12.08.2015 г. и протокол № 6 от 
26.08.2015 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 922/15.05.2015 г. и приключила работа 
на 26.08.2015 г. 

С оглед на гореизложеното по показател „най-ниска цена”, обявен в обявлението за 
откриване на процедурата и методиката за оценка на офертите, считам, че са налице 
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предвидените в закона и документацията за обществената поръчка предпоставки за класиране 
на участника „АНИДИ“ ООД, на първо място 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”, по обособена позиция № 1. 
 

 

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“ 
 Ценово предложение: 48 600.17 лева без ДДС 
 
 2. „ЕМ ЕН КОНСУЛТ“ ООД,  
 Ценово предложение: 63 589.00 лева без ДДС 
 

Мотиви: 
Предложенията на класираните участници са пълни по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП и 

съдържат всички изискуеми от възложителя документи, в това число изискуемите документи 
съгласно раздел III.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8 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. 
Офертите на участниците отговарят на всички минимални технически изисквания за 
допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 и 3 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. 

Класираните участници в процедурата са представили в пълен обем и достатъчните 
изискуеми документи, удостоверили са надлежно своите търговска правосубектност и 
дееспособност, наличен технически ресурс за изпълнение на поръчката - в съответствие с 
нормативната база и първоначално обявените от възложителя условия, доказали са се като 
утвърдени контрагенти в сферата на поръчките за услуги, в това число изготвяне на 
технически паспорти на сгради и обследване на съществуващи сгради за установяване на 
техническите характеристики по Закона за устройство на територията /ЗУТ/, с изпълнени 
подобни договори с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Класираният на първо място участник ДЗЗД „НОВО НАЧАЛО СМОЛЯН 2015“ е 
представил най-ниска цена за изпълнение на поръчката, която е в пълно съответствие с 
критериите на възложителя, посочени в документацията за участие. Посоченото обстоятелство 
е детайлно описано и мотивирано в протокол № 1 от 20.07.2015 г., протокол № 2 от 31.07.2015 
г., протокол № 3 от 03.08.2015 г., протокол № 4 от 06.08.2015 г., протокол № 5 от 12.08.2015 г. 
и протокол № 6 от 26.08.2015 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 922/15.05.2015 г. и 
приключила работа на 26.08.2015 г. 

С оглед на гореизложеното по показател „най-ниска цена”, обявен в обявлението за 
откриване на процедурата и методиката за оценка на офертите, считам, че са налице 
предвидените в закона и документацията за обществената поръчка предпоставки за класиране 
на участника ДЗЗД „НОВО НАЧАЛО СМОЛЯН 2015“, на първо място в процедура за 
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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”, по обособена позиция № 2. 
 

 

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 
 Ценово предложение: 27 719.70 лева без ДДС 
 

Мотиви: 
Предложението на класираният участник е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП и 

съдържа всички изискуеми от възложителя документи, в това число изискуемите документи 
съгласно раздел III.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8 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. 
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 и 3 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. 

Класираният участник в процедурата е представил в пълен обем и достатъчните 
изискуеми документи, удостоверил е надлежно своите търговска правосубектност и 
дееспособност, наличен технически ресурс за изпълнение на поръчката - в съответствие с 
нормативната база и първоначално обявените от възложителя условия, доказал се е като 
утвърден контрагент в сферата на поръчките за услуги, в това число изготвяне на технически 
паспорти на сгради и обследване на съществуващи сгради за установяване на техническите 
характеристики по Закона за устройство на територията /ЗУТ/, с изпълнени подобни договори 
с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Класираният на първо място участник „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД е представил 
цена за изпълнение на поръчката, която е в пълно съответствие с критериите на възложителя, 
посочени в документацията за участие. Посоченото обстоятелство е детайлно описано и 
мотивирано в протокол № 1 от 20.07.2015 г., протокол № 2 от 31.07.2015 г., протокол № 3 от 
03.08.2015 г., протокол № 4 от 06.08.2015 г., протокол № 5 от 12.08.2015 г. и протокол № 6 от 
26.08.2015 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 922/15.05.2015 г. и приключила работа 
на 26.08.2015 г. 

С оглед на гореизложеното по показател „най-ниска цена”, обявен в обявлението за 
откриване на процедурата и методиката за оценка на офертите, считам, че са налице 
предвидените в закона и документацията за обществената поръчка предпоставки за класиране 
на участника „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД, на първо място 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”, по обособена позиция № 3. 
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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. „КОНСОРЦИУМ ПАСПОРТИЗАЦИЯ“ ДЗЗД 
 Ценово предложение: 14 352.69 лева без ДДС 
 
 2. „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД 
 Ценово предложение: 32 523.71 лева без ДДС 
 
 3. „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 
 Ценово предложение: 34 302.00 лева без ДДС 
 
 4. „ВМЛ - КОНСУЛТ“ ЕООД 
 Ценово предложение: 35 500.00 лева без ДДС 
 
 5. „ПРОТОКО ИЛ“ ООД 
 Ценово предложение: 39 239.79 лева без ДДС 
 

Мотиви: 
Предложенията на класираните участници са пълни по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП и 

съдържат всички изискуеми от възложителя документи, в това число изискуемите документи 
съгласно раздел III.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8 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. 
Офертите на участниците отговарят на всички минимални технически изисквания за 
допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 и 3 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. 

Класираните участници в процедурата са представили в пълен обем и достатъчните 
изискуеми документи, удостоверили са надлежно своите търговска правосубектност и 
дееспособност, наличен технически ресурс за изпълнение на поръчката - в съответствие с 
нормативната база и първоначално обявените от възложителя условия, доказали са се като 
утвърдени контрагенти в сферата на поръчките за услуги, в това число изготвяне на 
технически паспорти на сгради и обследване на съществуващи сгради за установяване на 
техническите характеристики по Закона за устройство на територията /ЗУТ/, с изпълнени 
подобни договори с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Класираният на първо място участник „КОНСОРЦИУМ ПАСПОРТИЗАЦИЯ“ ДЗЗД 
е представил най-ниска цена за изпълнение на поръчката, която е в пълно съответствие с 
критериите на възложителя, посочени в документацията за участие. Посоченото обстоятелство 
е детайлно описано и мотивирано в протокол № 1 от 20.07.2015 г., протокол № 2 от 31.07.2015 
г., протокол № 3 от 03.08.2015 г., протокол № 4 от 06.08.2015 г., протокол № 5 от 12.08.2015 г. 
и протокол № 6 от 26.08.2015 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 922/15.05.2015 г. и 
приключила работа на 26.08.2015 г. 

С оглед на гореизложеното по показател „най-ниска цена”, обявен в обявлението за 
откриване на процедурата и методиката за оценка на офертите, считам, че са налице 
предвидените в закона и документацията за обществената поръчка предпоставки за класиране 
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на участника „КОНСОРЦИУМ ПАСПОРТИЗАЦИЯ“ ДЗЗД, на първо място 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”, по обособена позиция № 4. 
 

 

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. „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД 
 Ценово предложение: 39 252.00 лева без ДДС 
 
 2. „СИ ЕНД БИ ЕНЕРДЖИКОНСУЛТ“ ЕООД 
 Ценово предложение: 64 000.00 лева без ДДС 

 
Мотиви: 
Предложенията на класираните участници са пълни по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП и 

съдържат всички изискуеми от възложителя документи, в това число изискуемите документи 
съгласно раздел III.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8 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. 
Офертите на участниците отговарят на всички минимални технически изисквания за 
допустимост, закрепени в раздел ІII.2.3 от обявлението за обществената поръчка и т. 2 и 3 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. 

Класираните участници в процедурата са представили в пълен обем и достатъчните 
изискуеми документи, удостоверили са надлежно своите търговска правосубектност и 
дееспособност, наличен технически ресурс за изпълнение на поръчката - в съответствие с 
нормативната база и първоначално обявените от възложителя условия, доказали са се като 
утвърдени контрагенти в сферата на поръчките за услуги, в това число изготвяне на 
технически паспорти на сгради и обследване на съществуващи сгради за установяване на 
техническите характеристики по Закона за устройство на територията /ЗУТ/, с изпълнени 
подобни договори с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Класираният на първо място участник „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД е представил 
най-ниска цена за изпълнение на поръчката, която е в пълно съответствие с критериите на 
възложителя, посочени в документацията за участие. Посоченото обстоятелство е детайлно 
описано и мотивирано в протокол № 1 от 20.07.2015 г., протокол № 2 от 31.07.2015 г., 
протокол № 3 от 03.08.2015 г., протокол № 4 от 06.08.2015 г., протокол № 5 от 12.08.2015 г. и 
протокол № 6 от 26.08.2015 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 922/15.05.2015 г. и 
приключила работа на 26.08.2015 г. 

С оглед на гореизложеното по показател „най-ниска цена”, обявен в обявлението за 
откриване на процедурата и методиката за оценка на офертите, считам, че са налице 
предвидените в закона и документацията за обществената поръчка предпоставки за класиране 
на участника „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, на първо място в процедура за възлагане на 
обществена поръчка за „УСЛУГА” по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита процедура, с 
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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”, по обособена позиция № 5. 

 
 

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. „ЗС КОНСУЛТПРОЕКТ“ ЕООД 
 Ценово предложение: 69 624.00 лева без ДДС 
 

Мотиви: 
Предложението на класираният участник е пълно по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗОП и 

съдържа всички изискуеми от възложителя документи, в това число изискуемите документи 
съгласно раздел III.2.1 от обявлението за обществената поръчка и т.8 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. 
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 и 3 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. 

Класираният участник в процедурата е представил в пълен обем и достатъчните 
изискуеми документи, удостоверил е надлежно своите търговска правосубектност и 
дееспособност, наличен технически ресурс за изпълнение на поръчката - в съответствие с 
нормативната база и първоначално обявените от възложителя условия, доказал се е като 
утвърден контрагент в сферата на поръчките за услуги, в това число изготвяне на технически 
паспорти на сгради и обследване на съществуващи сгради за установяване на техническите 
характеристики по Закона за устройство на територията /ЗУТ/, с изпълнени подобни договори 
с обем, характер и вид на изпълнени работи, отговарящи на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Класираният на първо място участник „ ЗС КОНСУЛТПРОЕКТ“ ЕООД е представил 
цена за изпълнение на поръчката, която е в пълно съответствие с критериите на възложителя, 
посочени в документацията за участие. Посоченото обстоятелство е детайлно описано и 
мотивирано в протокол № 1 от 20.07.2015 г., протокол № 2 от 31.07.2015 г., протокол № 3 от 
03.08.2015 г., протокол № 4 от 06.08.2015 г., протокол № 5 от 12.08.2015 г. и протокол № 6 от 
26.08.2015 г. на комисията, назначена с моя Заповед № 922/15.05.2015 г. и приключила работа 
на 26.08.2015 г. 

С оглед на гореизложеното по показател „най-ниска цена”, обявен в обявлението за 
откриване на процедурата и методиката за оценка на офертите, считам, че са налице 
предвидените в закона и документацията за обществената поръчка предпоставки за класиране 
на участника „ ЗС КОНСУЛТПРОЕКТ“ ЕООД, на първо място 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”, по обособена позиция № 6. 
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IІ. О Т С Т Р А Н Я В А М   О Т   У Ч А С Т И Е   В 
П Р О Ц Е Д У Р А Т А   С Л Е Д Н И Т Е 

У Ч А С Т Н И Ц И: 
 
 1. КОНСОРЦИУМ „КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ”, ПО ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИИЯ: 4 

Основание за отстраняване на участника от процедурата – чл. 69, ал. 1, т. 1 от 
Закона за обществените поръчки и 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.  

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 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.  

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 
документацията за обществената поръчка предпоставки, закрепени чл. 69, ал. 1, т. 1 от Закона 
за обществените поръчки и 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, участникът КОНСОРЦИУМ „КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ” следва да 
бъде отстранен от процедурата в, по обособена позиция: 4 
 
  2. „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИИЯ: 4 

Основание за отстраняване на участника от процедурата – чл. 69, ал. 1, т. 1 от 
Закона за обществените поръчки и 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.  
 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 
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поръчка, за изпълнението на обособената позиция участникът трябва да разполага с екип, 
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.  

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 
документацията за обществената поръчка предпоставки, закрепени чл. 69, ал. 1, т. 1 от Закона 
за обществените поръчки и 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, участникът „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД следва да бъде 
отстранен от процедурата в, по обособена позиция: 4 
 
 3. „АРХКОН ПРОЕКТ” ООД, ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 4 

Основание за отстраняване на участника от процедурата – чл. 70, ал. 3, предл. 2 от 
Закона обществени поръчки – Комисията не е приела обосновката на участника за 
предложената цена за изпълнение на поръчката, по обособена позиция 4, поради липса 
на изложени обективни обстоятелства свързани с: оригинално решение за изпълнение на 
обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително 
благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената 
поръчка или получаване на държавна помощ. 

След като беше установено, че офертата на участника „АРХКОН ПРОЕКТ” ООД 
съдържа ценово предложение за изпълнение на поръчката, по обособена позиция № 4, което 
при определения в обявлението критерий за оценка на офертите – „най-ниска цена”, е с повече 
от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложените в останалите оферти 
съответни цени за изпълнение, по обособена позиция № 4, комисията осъществи 
правомощието си по чл. 70, ал. 1 от ЗОП, като с писмо с изх. № ДЛ00932 от 06.08.2015г. от 
участника „АРХКОН ПРОЕКТ” ООД се изиска да представи в срок от 3 /три/ работни дни от 
уведомяването подробна писмена обосновка на предложената цена за изпълнение на 
поръчката, за обособена позиция № 4. Получаването на уведомлението от страна на 
участника е удостоверено с автоматично генерирано съобщение за доставяне от 06.07.2015 г. 
Преди изтичане на срока в деловодството на община Смолян с вх. № ДЛ00932_001 от 
11.08.2015г. се установи, че е заведена обосновка на предложената цена за изпълнение на 
поръчката, за обособена позиция № 4. 
 Участникът обосновава предложената цена за изпълнение на поръчката, по обособена 
позиция № 4 от 18 374.40 лева /словом осемнадесет хиляди триста седемдесет и четири лева/ 
без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за извършване на дейностите по 
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изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорти по отделни многофамилни жилищни сгради, включени в обособената позиция, както 
следва: Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. 44: 5 337.60 лв. без ДДС; Изготвяне на обследване за 
установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 
т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт по отношение на бл. 17: 7 142.40 
лв. без ДДС; Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, 
свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на 
технически паспорт по отношение на бл. 51: 5 894.40 лв. без ДДС, с наличието на голям опит в 
изготвянето на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна 
ефективност и изготвяне на технически паспорти на различни обекти, на гъвкава система на 
работа с отлични и добросъвестни проектанти и правилна преценка на обема от работа.   
 Представена е и хонорар справка, подробно описана в протокол № 5 от 12.08.2015 г. 

Така представена, тази информация не отговаря на критериите, на които следва да 
отговори подробната писмена обосновка, разписана в разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП. За 
да бъде приета обосновката от комисията, участникът следва да посочи обективни 
обстоятелства, свързани с оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, 
предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за 
участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка, получаване на държавна 
помощ. В случая нормативно задължение на участника е да изложи факти и обстоятелства, 
които да могат да бъдат подведени под посочените в нормата обстоятелства. Това задължение 
участникът не е изпълнил, тъй като твърденията му, изложени в обосновката, по никакъв 
начин не са относими към категорията факти, посочени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП, като 
съображенията за това са следните: За ценообразуването са релевантни следните 
ценообразуващи фактори - стойността на предвидения от участника интелектуален труд, 
печалба за изпълнителя /при положение че участникът предвижда реализиране на печалба от 
изпълнението на поръчката/ и необходими за изпълнението неизбежни разходи по договора 
/транспортни разходи, нощувки, командировъчни, разходи за материали, офис оборудване и 
консумативи/. 

Следва да се отбележи, че част от обосновката основно е изградена върху 
обстоятелства, относими към изискванията за подбор /наличие на квалифициран експертен 
състав/, към осигуряването на техническа обезпеченост /технически средства – собствени 
уреди, инструменти, компютърно оборудване, софтуерни програми, печатна техника, собствен 
транспорт и собствен офис/ или наличие на опит /приложените удостоверения за добро 
изпълнение/. От анализа на разпоредбите на чл.70, ал.1 и сл. от ЗОП става ясно, че 
обективните обстоятелства не са относими и не могат да съвпадат с критериите за подбор, 
каквито сами по себе си са изискванията за опит и експертен състав, както и с изисквания на 
техническото задание за изпълнение на предмета на поръчката, поради което допускането на 
елементи от критериите за подбор да бъдат сочени, като обективни обстоятелства по чл. 70, 
ал. 2 от ЗОП в писмената обосновка, означава заобикаляне на забраната на чл. 25, ал. 7 от 
ЗОП. От друга страна техническата обезпеченост на изпълнението на поръчката е задължение 
на изпълнителя, неизменно свързано с изпълнението на поръчката, а не обективно 
изключително благоприятно условие за изпълнението й, обосноваващо оферирането на 
изключително ниски цени.  

Следва да се отбележи, че сградите предмет на обществената поръчка, не са типови, 
като всяка отделна сграда има своите уникални характеристики и специфики, поради което не 
се приема довода на участника за наличие на множество разработени енергийни обследвания 
на сгради. 

Участникът е идентифицирал ценообразуващите показатели формиращи, цената за 
изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция, като: разходи за част свързана 



                                       

11 

със съставянето на техническите паспорти (в т.ч. по част Архитектурна, част Конструктивна, 
Технически контрол по част Конструктивна, част ВиК, част Електрическа, част ОВиК, част 
Пожарна безопасност), печалба за изпълнителя и фирмено-административни разходи. 

В обосновката си участникът най-общо е посочил, че заложената от него часова ставка, 
по част Архитектурна, част Конструктивна, част ВиК, част Електрическа, част ОВиК, част 
Пожарна безопасност е 10 лв., а по Технически контрол по част Конструктивна е 25 лв., но не 
е ясно на каква конкретна база е определена, като наред с това са налице следните непълноти: 
Участникът не е представил никакви конкретни доказателства, от които да е видно какво ще е 
възнаграждението на ангажираните експерти, като не са представени никакви анализи, 
съображения или предвиждания, които да определят числово формирането на стойността на 
труда на експертите съобразно даденостите и спецификите за изпълнение на поръчката, а 
единствено е посочена определена ставка, което с оглед продължителността на ангажимента и 
местоположението на обекта при липсата на други допълнителни доказателства се 
характеризира като необосновано и необезпечено. 

На следващо място, участникът, по никакъв начин, съобразно условията на проекта на 
договор, не е предвидил поетапно изпълнение на поръчката. В обосновката си участникът е 
посочил, че ще изпълнява дейностите по извършване на дейностите по изготвяне на 
обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 
169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти за трите 
жилищни сгради включени в обособената позиция едновременно. Това предвиждане на 
участника действително би довело до намаление на цената за изпълнение на поръчката, но по 
същество е необосновано с оглед разпоредбите на проекта на договор, съгласно които 
дейностите по извършване на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на 
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 
от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти се извършва поотделно за всяка сграда с 
възлагaтелно писмо от възложителя на база на подписан договор за целево финансиране. В 
конкретния случай в изготвената разбивка на разходите не е предвидена възможност за 
увеличаване на общата стойност на разходите.  

Участникът, в обосновката си, не е идентифицирал съществени ценообразуващи 
елементи,  като транспорт, нощувки, командировъчни разходи, които от своя страна биха били 
неминуеми при поетапно възлагане на дейностите предмет на поръчката.  

Представените в таблиците за съответната обособена позиция видове разходи сами по 
себе си не доказват икономичност при формиране на по-благоприятна цена и не посочват 
обективни обстоятелства, свързани с икономичност при изпълнение на обществената поръчка, 
а единствено представляват аритметичен сбор на суми, които са декларативни и приети от 
самия участник, без да са еднозначно доказани. Още повече, че в конкретните решения за 
формиране на предложената от участника цена по обособената позиция, не е посочено как е 
достигнато до приетите цени по отделните дейности и дали те са достатъчни за 
обезпечаването на успешното изпълнение на поръчката. 

Наред с това, участникът по никакъв начин не обосновава, как е формирана цената за 
извършване на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорт по отношение на бл. 44: 5 337.60 лв. без ДДС; бл. 17: 
7 142.40 лв. без ДДС; бл. 51: 5 894.40 лв. без ДДС. Участникът най-общо е идентифицирал 
разходите за изпълнение на поръчка, но не би могло да се установи дали същите 
кореспондират с оферираните цени по отделни жилищни сгради, поради което предложенията 
се явяват необосновани.   

Въз основа на изложеното считам, че участникът не доказва реалността и 
обективността на предложената цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 4. 
 Посочените обстоятелства обосновават извод, че от участника „АРХКОН ПРОЕКТ” 
ООД не са посочени обективни обстоятелства по чл.70, ал.2 от ЗОП, обосноваващи 
реалността и обективността на предложената цена за изпълнение на поръчката по обособена 
позиция № 4 от 18 374.40 лева. 
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III. О П Р Е Д Е Л Я М 
 
 

за изпълнители 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” , класираните на първо място 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, 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 
 71 208.14 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 
извършване на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорти по отделни многофамилни жилищни сгради, включени в 
обособената позиция, както следва:  
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. Извора 3: 36 266.40 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. 5: 18 369.90 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. 6: 16 571.84 лв. без ДДС. 
 

 

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

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

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

 
 1.  ДЗЗД „НОВО НАЧАЛО СМОЛЯН 2015“, 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 
 48 600.17 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 
извършване на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
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изготвяне на технически паспорти по отделни многофамилни жилищни сгради, включени в 
обособената позиция, както следва:  
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. Ела: 21 700.37 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. 1: 13 363.23 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. 3: 13 536.57 лв. без ДДС. 
 
 

 

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

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

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

 
 1.  „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД, 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 
 27 719.70 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 
извършване на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорти по отделни многофамилни жилищни сгради, включени в 
обособената позиция, както следва:  
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. 49: 7 725.40 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. Б-4: 12 344.00 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. 18: 7 650.30 лв. без ДДС. 

 
 

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. „КОНСОРЦИУМ ПАСПОРТИЗАЦИЯ“ ДЗЗД, 
 

ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
 
 14 352.69 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 
извършване на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на техническите 
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характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорти по отделни многофамилни жилищни сгради, включени в 
обособената позиция, както следва:  
 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. 44: 4 170.00.00 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. 17: 5 580.00 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. 51: 4 602.69 лв. без ДДС. 
 

 

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. „СИНКО-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 
 39 252.00 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 
извършване на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорти по отделни многофамилни жилищни сгради, включени в 
обособената позиция, както следва:  
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. 11: 16 292.00 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. Прогрес 3: 13 337.00 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. 15: 9 623.00 лв. без ДДС. 
 

 

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. „ЗС КОНСУЛТПРОЕКТ“ ЕООД, 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 
 69 624.00 лева без ДДС, която цена е формирана на база на следните цени за 
извършване на дейностите по изготвяне на обследване за установяване на техническите 
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характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорти по отделни многофамилни жилищни сгради, включени в 
обособената позиция, както следва:  
 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. БЛ. ПРОГРЕС Е-1 И Е-2: 19 200.00 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. Б-2: 26 924.00 лв. без ДДС. 
 - Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт по отношение на бл. ИЗВОР 1: 23 500.00 лв. без ДДС. 
 
            На основание чл. 73, ал. 3 вр. с чл. 58а, ал. 5 от ЗОП и чл. 43 от ППЗОП препис от 
настоящото решение да бъде връчен на участниците в 3-дневен срок от издаването му лично 
срещу подпис или изпратен по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по факс. 

 
Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването пред Комисия за 

защита на конкуренцията – гр. София, бул. „Витоша” № 18. 
 

 
 
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 
Кмет на община Смолян     /положен подпис/ 
 

                                   
 
 

 
 


