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П Р О Т О К О Л №1 
по чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 

 

В периода от 25.09.2015 г. до 30.09.2015 г. в сградата на Община Гоце Делчев, ул. 

“Царица Йоанна” № 2, залата на Общински съвет, се проведоха две заседания на 

комисията за избор на изпълнители по Рамково споразумение №68 от 02.09.2015 с предмет 

изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и ВиК 

инсталации в общите части на сгради, обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и 

съставяне на технически паспорти за многофамилни жилищни сгради на територията на 

гр. Гоце Делчев за съответните години през срока на действие на споразумението за 

изпълнение на: „Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, 

ОВиК и ВиК инсталации в общите части на сгради, обследване за установяване на 

техническите характеристики и изготвяне на технически паспорти за 

многофамилни жилищни сгради”,  по обособени позиции както следва: 

1. Обособена позиция №1: „гр.Гоце Делчев, ж.к. Дунав бл.18,бл.19,бл.20, бл.21, 

вх.А,бл.21,вх.Б,бл.22” 

 2. Обособена позиция №2: „гр.Гоце Делчев, ж.к. „Дунав”, бл.13, бл.14, бл.15, 

бл.16, бл.17” 

 3. Обособена позиция №3: „гр. Гоце Делчев, ул.Полковник Борис Дрангов, бл.34, 

вх. А, Б, В, Г и Д” 

 4. Обособена позиция №4: „гр. Гоце Делчев, ж.к. „Юг”, бл.3, вх.А и вх.Б” 

 5. Обособена позиция №5: „гр.Гоце Делчев, ж.к. „Юг”, блок 6 вход А, блок 6 вход 

Б, блок 7” 

 6. Обособена позиция №6: "гр.Гоце Делчев, ж.к. „Дунав”, бл.23, бл.24, бл.25 вход 

А, блок 25 вход Б,  бл.26” 

 7. Обособена позиция №7: „гр.Гоце Делчев, ж.к. Юг бл.8 вх.А, бл.8 вх.Б, бл.9” 

 8. Обособена позиция №8: „гр.Гоце Делчев, ул.Шипка №7, ул.Пенчо Славейков 

№16 и ул.Пенчо Славейков №18” 

 9. Обособена позиция №9: „гр. Гоце Делчев, ж.к.“Дунав“, бл.9, бл.10, бл.11, бл.12” 

 10. Обособена позиция №10: „гр.Гоце Делчев, ул. Драма 49, вх.А, вх.Б и вх.В” 

 11. Обособена позиция №11: „гр.Гоце Делчев, ул.Щип 2, вход А,  вход Б” и  „Гоце 

Делчев, ул.Спаска Фурнаджиева №4 и ул.Попови ливади №1” 

 12. Обособена позиция №12: „Гоце Делчев, ж.к. „Юг”, Блок 1, вход А и Б” 

 13. Обособена позиция №13: „гр.Гоце Делчев, ж.к. Дунав, бл.7, блок 8” 

 14. Обособена позиция №14: „гр.Гоце Делчев, ул. Драма 49, вх.Г, вх.Д, вх.Е” 

 15. Обособена позиция №15: "гр.Гоце Делчев, ул.Гоце Делчев 29, входове Б, Г и 

Д" 

 16. Обособена позиция №16: "гр.Гоце Делчев, ж.к. „Дунав”, бл.4, бл.5, бл.6” 

 17. Обособена позиция №17: „гр.Гоце Делчев, ул.Илинден №1, №3 и №5 и 

ул.Ал.Стамболийски 25, вх.А и Б” 

 18. Обособена позиция №18: "гр.Гоце Делчев, ж.к. „Дунав”, бл.1, бл.2, бл.3" 

 19. Обособена позиция №19: „гр.Гоце Делчев, ж.к.Юг, блок 4 вход А и вход Б, 

блок 5” 

 20. Обособена позиция №20: „гр.Гоце Делчев, ул. Драма 51, вход А, вход Б, вход 

В, вход Г” 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
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 21. Обособена позиция №21: „гр. Гоце Делчев, ул. „Илинден“ №8, вход А, вход Б, 

вход В“ 

Основният състав на комисията, определена от кмета със заповед №770/25.09.2015 

г. е: Председател: инж. Петър Мутафчиев – директор на дирекция „Устройство на 

територията“; Членове: 1. инж. Атанас Каракиев – гл.спец. “Благоустрояване”; 2. 

Киприяна Гулева – юрист, гл. спец. АПИО и резервни членове: 1. инж. Ани Мирчева – 

гл.спец. „секретар на общински експертен съвет по устройство на територията”; 2. Илияна 

Георгиева – юрист, юрисконсулт в дирекция „Общинска собственост”. 

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за 

редовно. 

Комисията получи от Възложителя списък на участниците и представените оферти. 

Инж. Петър Мутафчиев прочете имената на участниците, след което всички 

членове на комисията подписаха декларации по чл.35, ал.1 и ал.2 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП).  

Заседанията се проведоха при следния дневен ред: 

1. Отваряне на представените оферти, разглеждане на предложенията за изпълнение 

на поръчката и оповестяване на ценовите оферти на потенциалните участници; 

2. Проверка на съответствието на ценовите оферти с изискванията на възложителя 

за наличие на основания по чл. 70, ал.1; 

3. Класиране на участниците по критерий за оценка „най-ниска цена“. 

Съгласно входящия регистър на постъпилите оферти в определения срок са 

постъпили 10 (десет) оферти: 

 1. На 10.09.2015 г. оферта с пореден №1 от „ВМЛ – КОНСУЛТ“ ЕООД, гр.София; 

2. На 11.09.2015 г. оферта с пореден №2 от  „АРХКОН ПРОЕКТ“ ООД, гр.София; 

3. На 12.09.2015 г. оферта с пореден №3 от „КИМТЕКС ЛС“ ООД, гр.Плевен; 

4. На 14.09.2015 г. оферта с пореден №4 от „СОЛАРВАТ“ ЕООД, гр.Гоце Делчев; 

5. На 15.09.2015 г. оферта с пореден №5 от „ПЕШЕВ“ ЕООД, гр.Пловдив; 

6. На 15.09.2015 г. оферта с пореден №6 от „ЕКСПРЕСКОНСУЛТ“ ЕООД, 

гр.Благоевград; 

7. На 15.09.2015 г. оферта с пореден №7 от „БОАЛ“ ООД, гр.Гоце Делчев; 

8. На 16.09.2015 г. оферта с пореден №8 от „ПРОТИКО ИЛ“ ООД, гр.София; 

9. На 16.09.2015 г. оферта с пореден №9 от  „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

гр.София; 

10. На 16.09.2015 г. оферта с пореден №10 от „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА 

ГРУПА“ ООД, гр.Благоевград; 

При отваряне на офертите и оповестяване на ценовите предложения присъствaт 

Зорка Димитрова Кърсердарева, представител по учредителен акт на участник с пореден 

№4 от „СОЛАРВАТ“ ЕООД гр.Гоце Делчев, инж. Ангел Симеонов  Кисьов, упълномощен 

представител на участник с пореден №7 от „БОАЛ“ ООД, гр.Гоце Делчев и Шеин Бекир 

Бекир, упълномощен представител на участник с пореден №8 от „ПРОТИКО ИЛ“ ООД, 

гр.София. 

Във връзка изискването на чл. 68, ал. 4 и 5 от ЗОП председателят на комисията 

предложи Зорка Димитрова Кърсердарева, представител по учредителен акт на участник с 

пореден №4 от „СОЛАРВАТ“ ЕООД гр.Гоце Делчев, инж. Ангел Симеонов Кисьов, 

упълномощен представител на участник с пореден №7 от „БОАЛ“ ООД, гр.Гоце Делчев и 

Шеин Бекир Бекир, упълномощен представител на участник с пореден №8 от „ПРОТИКО 

ИЛ“ ООД, гр.София да подпишат всички документи, съдържащи се в офертите на 

останалите участници. 

 

 По точка първа от дневния ред 

  

Kомисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им: 

 І. Участник с пореден №1 „ВМЛ – КОНСУЛТ“ ЕООД, гр.София, е подал 

оферта в непрозрачен, запечатан и надписан плик. В него има Ценова оферта по образец 1 
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– 1 брой и Техническа оферта по образец 2 – 1 брой. Участникът е подал оферта за 

обособена позиция № 2. 

 Комисията разгледа техническата оферта. Участникът е предложил срок за 

извършване на дейностите по обособената позиция №2 от 25 календарни дни. 

 Ценовата оферта и Техническото предложение бяха подписани от инж. Ангел 

Симеонов Кисьов – упълномощен представител на участник с пореден №7 от „БОАЛ“ 

ООД, гр.Гоце Делчев. 

 Срокът за извършване на дейностите по обособената позиция 

Установи се, че представените документи отговарят на изискванията на 

Възложителя 

 ІІ. Участник с пореден №2 „АРХКОН ПРОЕКТ“ ООД, гр.София е подал оферта 

в непрозрачен, запечатан и надписан плик.. В него има Ценови оферти по образец 1 – 4 

броя и Технически предложения по образец 2 – 4 броя. Участникът е подал оферта за 

обособени позиции №№ 1, 3, 12 и 21. 

 Комисията разгледа техническите оферти. Участникът е предложил срок за 

извършване на дейностите по всяка от обособените позиции №№ 1, 3, 12 и 21 от 30 

календарни дни. 

 Ценовата оферта и Техническото предложение по всяка обособена позиция бяха 

подписани от Зорка Димитрова Кърсердарева, представител по учредителен акт на 

участник с пореден №4 от „СОЛАРВАТ“ ЕООД гр.Гоце Делчев. 

Установи се, че представените документи отговарят на изискванията на 

Възложителя. 

ІІІ. Участник с пореден №3 „КИМТЕКС ЛС“ ООД, гр.Плевен е подал оферта в 

непрозрачен, запечатан и надписан плик. В него има Ценови оферти по образец 1 – 3 броя 

и Технически предложения по образец 2 – 3 броя. Участникът е подал оферта за обособени 

позиции №№ 4, 16 и 20. 

Комисията разгледа техническите оферти. Участникът е предложил срок за 

извършване на дейностите по всяка от обособените позиции №№ 4, 16 и 20 от 29 

календарни дни. 

Ценовата оферта и Техническото предложение по всяка обособена позиция бяха 

подписани от Зорка Димитрова Кърсердарева, представител по учредителен акт на 

участник с пореден №4 от „СОЛАРВАТ“ ЕООД гр.Гоце Делчев. 

Установи се, че представените документи отговарят на изискванията на 

Възложителя. 

ІV. Участник с пореден №4 СОЛАРВАТ“ ЕООД, гр.Гоце Делчев е подал оферта 

в непрозрачен, запечатан и надписан плик. В него има Ценови оферти по образец 1 – 9 

броя и Технически предложения по образец 2 – 9 броя. Участникът е подал оферта за 

обособени позиции №№ 1, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14 и 21. 

Комисията разгледа техническите оферти. Участникът е предложил срок за 

извършване на дейностите по всяка от обособените позиции №№ 1, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14 и 

21 от 30 календарни дни. 

Ценовата оферта и Техническото предложение по всяка обособена позиция бяха 

подписани от инж. Ангел Симеонов Кисьов – упълномощен представител на участник с 

пореден №7 от „БОАЛ“ ООД, гр.Гоце Делчев. 

Установи се, че представените документи отговарят на изискванията на 

Възложителя. 

V. Участник с пореден №5 „ПЕШЕВ“ ЕООД, гр.Пловдив е подал оферта в 

непрозрачен, запечатан и надписан плик. В него има Ценови оферти по образец 1 – 8 броя 

и Технически предложения по образец 2 – 8 броя. Участникът е подал оферта за обособени 

позиции №№ 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18 и 20. 

Комисията разгледа техническите оферти. Участникът е предложил срок за 

извършване на дейностите по всяка от обособените позиции №№ 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18 и 

20 от 30 календарни дни. 
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Ценовата оферта и Техническото предложение по всяка обособена позиция бяха 

подписани от инж. Ангел Симеонов Кисьов – упълномощен представител на участник с 

пореден №7 от „БОАЛ“ ООД, гр.Гоце Делчев. 

Установи се, че представените документи отговарят на изискванията на 

Възложителя. 

VІ. Участник с пореден №6 „ЕКСПРЕСКОНСУЛТ“ ЕООД, гр.Благоевград е 

подал оферта в непрозрачен, запечатан и надписан плик. В него има Ценови оферти по 

образец 1 – 8 броя и Технически предложения по образец 2 – 8 броя. Участникът е подал 

оферта за обособени позиции №№ 1, 8, 9, 15, 16, 17, 18 и 20. 

Комисията разгледа техническите оферти. Участникът е предложил срок за 

извършване на дейностите по всяка от обособените позиции №№ 1, 8, 9, 15, 16, 17, 18 и 20  

от 27 календарни дни. 

Ценовата оферта и Техническото предложение по всяка обособена позиция бяха 

подписани от инж. Ангел Симеонов Кисьов – упълномощен представител на участник с 

пореден №7 от „БОАЛ“ ООД, гр.Гоце Делчев. 

Установи се, че представените документи отговарят на изискванията на 

Възложителя. 

VІІ. Участник с  пореден №7 БОАЛ“ ООД, гр.Гоце Делчев е подал оферта в 

непрозрачен, запечатан и надписан плик. В него има Ценови оферти по образец 1 – 4 броя 

и Технически предложения по образец 2 – 4 броя. Участникът е подал оферта за обособени 

позиции №№ 2, 4, 8 и 12. 

Комисията разгледа техническите оферти. Участникът е предложил срок за 

извършване на дейностите по всяка от обособените позиции №№ 2, 4, 8 и 12 от 28 

календарни дни. 

Ценовата оферта и Техническото предложение по всяка обособена позиция бяха 

подписани от Шеин Бекир Бекир, упълномощен представител на участник с пореден №8 

от „ПРОТИКО ИЛ“ ООД, гр.София. 

Установи се, че представените документи отговарят на изискванията на 

Възложителя. 

VІІІ. Участник с  пореден №8 „ПРОТИКО ИЛ“ ООД, гр.София е подал оферта 

в непрозрачен, запечатан и надписан плик. В него има Ценови оферти по образец 1 – 12 

броя и Технически предложения по образец 2 – 12 броя. Участникът е подал оферта за 

обособени позиции №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 18 и 19. 

Комисията разгледа техническите оферти. Участникът е предложил срок за 

извършване на дейностите по всяка от обособените позиции №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 

15, 18 и 19 от 28 календарни дни. 

Ценовата оферта и Техническото предложение по всяка обособена позиция бяха 

подписани от инж. Ангел Симеонов Кисьов – упълномощен представител на участник с 

пореден №7 от „БОАЛ“ ООД, гр.Гоце Делчев. 

Установи се, че представените документи отговарят на изискванията на 

Възложителя. 

IX. Участник с пореден №9 „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр.София е 

подал оферта в непрозрачен, запечатан и надписан плик. В него има Ценова оферта по 

образец 1 – 1 брой и Техническо предложение по образец 2 – 1 брой. Участникът е подал 

оферта за обособена позиция № 19. 

Комисията разгледа техническата оферта. Участникът е предложил срок за 

извършване на дейностите по обособена позиция № 19 от 27 календарни дни. 

Ценовата оферта и Техническото предложение бяха подписани от Шеин Бекир 

Бекир, упълномощен представител на участник с пореден №8 от „ПРОТИКО ИЛ“ ООД, 

гр.София. 

Установи се, че представените документи отговарят на изискванията на 

Възложителя. 

X. Участник с пореден №10 „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ 

ООД, гр.Благоевград е подал оферта в непрозрачен, запечатан и надписан плик. В него 
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има Ценови оферти по образец 1 – 5 броя и Технически предложения по образец 2 – 5 

броя. Участникът е подал оферта за обособени позиции №№ 8, 9, 12, 17 и 20. 

Комисията разгледа техническите оферти. Участникът е предложил срок за 

извършване на дейностите по всяка от обособените позиции №№ 8, 9, 12, 17 и 20 от 28 

календарни дни. 

Ценовата оферта и Техническото предложение по всяка обособена позиция бяха 

подписани от Шеин Бекир Бекир, упълномощен представител на участник с пореден №8 

от „ПРОТИКО ИЛ“ ООД, гр.София. 

Установи се, че представените документи отговарят на изискванията на 

Възложителя. 

Комисията оповести ценовите оферти на участниците, както следва: 

 І. По обособена позиция №1: „гр.Гоце Делчев, ж.к. Дунав бл.18,бл.19,бл.20, бл.21, 

вх.А,бл.21,вх.Б,бл.22”: 

1. Протико ИЛ ООД, гр.София с единична цена на кв.м РЗП- 1,70 лв.без ДДС и 

обща цена за изпълнение-15 296,79 лева без ДДС. 

2. Аркхон проект ООД гр.София с единична цена на кв.м РЗП- 1,78 лева без ДДС и 

обща цена за изпълнение-16 016,00 лева без ДДС. 

3. Експрес консулт ЕООД гр.Благоевград с единична цена на кв.м РЗП- 1,95 лева 

без ДДС и обща цена за изпълнение-17 546,53 лева без ДДС. 

4. Соларват ЕООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 2,00 лева без ДДС 

и обща цена за изпълнение-17 996,44 лева без ДДС. 

 

 ІІ. По обособена позиция №2: „гр.Гоце Делчев, ж.к. „Дунав”, бл.13, бл.14, бл.15, 

бл.16, бл.17” 

1. ВМЛ Консулт ЕООД, гр.София с единична цена на кв.м РЗП- 1,39 лв.без ДДС и 

обща цена за изпълнение-10 446,56 лева без ДДС. 

2. БОАЛ ООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 1,66 лева без ДДС и 

обща цена за изпълнение-12 475,75 лева без ДДС. 

3. Протико ИЛ ООД, гр.София с единична цена на кв.м РЗП- 2,10 лева без ДДС и 

обща цена за изпълнение-15 782,57 лева без ДДС. 

 

 ІІІ По обособена позиция №3: „гр. Гоце Делчев, ул.Полковник Борис Дрангов, 

бл.34, вх. А, Б, В, Г и Д” 

1. Аркхон проект ООД, гр.София с единична цена на кв.м РЗП- 1,78 лв.без ДДС и 

обща цена за изпълнение-9 151,00 лева без ДДС. 

2. Протико ИЛ ООД, гр. София с единична цена на кв.м РЗП- 2,10 лева без ДДС и 

обща цена за изпълнение-12 758,32 лева без ДДС. 

 

 ІV. По обособена позиция №4: „гр. Гоце Делчев, ж.к. „Юг”, бл.3, вх.А и вх.Б” 

1.  БОАЛ ООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 1,66 лв.без ДДС и 

обща цена за изпълнение-5 116,78 лева без ДДС. 

2. Кимтекс ЛС ООД, гр.Плевен с единична цена на кв.м РЗП- 1,72 лева без ДДС и 

обща цена за изпълнение-5 301,73 лева без ДДС. 

3. Соларват ЕООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 2,05 лева без ДДС 

и обща цена за изпълнение-6 318,92 лева без ДДС. 

 

 V. По обособена позиция №5: „гр.Гоце Делчев, ж.к. „Юг”, блок 6 вход А, блок 6 

вход Б, блок 7” 

1. Протико ИЛ ООД, гр. София с единична цена на кв.м РЗП- 2,10 лева без ДДС и 

обща цена за изпълнение-9 791,86 лева без ДДС. 

 

 VІ. По обособена позиция №6: "гр.Гоце Делчев, ж.к. „Дунав”, бл.23, бл.24, бл.25 

вход А, блок 25 вход Б,  бл.26” 

1.  Соларват ЕООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 2,05 лв.без ДДС и 

обща цена за изпълнение-13 769,56 лева без ДДС. 
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2.  Протико ИЛ ООД, гр. София с единична цена на кв.м РЗП- 2,10 лева без ДДС и 

обща цена за изпълнение-14 105,41 лева без ДДС. 

 

 VІІ. По обособена позиция №7: „гр.Гоце Делчев, ж.к. Юг бл.8 вх.А, бл.8 вх.Б, 

бл.9” 

1.  Пешев ЕООД, гр.Пловдив с единична цена на кв.м РЗП- 2,00 лв.без ДДС и обща 

цена за изпълнение-7 642,08 лева без ДДС. 

2.  Соларват ЕООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 2,05 лева без ДДС 

и обща цена за изпълнение-7 833,13 лева без ДДС. 

3. Протико ИЛ ООД, гр. София с единична цена на кв.м РЗП- 2,10 лева без ДДС и 

обща цена за изпълнение-8 024,18 лева без ДДС. 

 

 VІІІ. По обособена позиция №8: „гр.Гоце Делчев, ул.Шипка №7, ул.Пенчо 

Славейков №16 и ул.Пенчо Славейков №18” 

1. Боал ООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 1,66 лв.без ДДС и обща 

цена за изпълнение-8 352,65 лева без ДДС. 

2. Консултантска инженерна група ООД, гр.Благоевград с единична цена на кв.м 

РЗП- 1,75 лева без ДДС и обща цена за изпълнение-8 805,51 лева без ДДС. 

3. Експрес консулт ЕООД гр.Благоевград с единична цена на кв.м РЗП- 1,95 лева 

без ДДС и обща цена за изпълнение-9 811,85 лева без ДДС. 

 

 ІХ. По обособена позиция №9: „гр. Гоце Делчев, ж.к.“Дунав“, бл.9, бл.10, бл.11, 

бл.12” 

1. Консултантска инженерна група ООД, гр.Благоевград с единична цена на кв.м 

РЗП- 1,75 лева без ДДС и обща цена за изпълнение-10 858,65 лева без ДДС. 

2. Експрес консулт ЕООД гр.Благоевград с единична цена на кв.м РЗП- 1,95 лева 

без ДДС и обща цена за изпълнение-12 099,63 лева без ДДС. 

 

 Х. По обособена позиция №10: „гр.Гоце Делчев, ул. Драма 49, вх.А, вх.Б и вх.В” 

1. Соларват ЕООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 2,05 лева без ДДС 

и обща цена за изпълнение-5 567,80 лева без ДДС. 

2. Протико ИЛ ООД, гр. София с единична цена на кв.м РЗП- 2,10 лева без ДДС и 

обща цена за изпълнение-5 703,60 лева без ДДС. 

 

 ХІ. По обособена позиция №11: „гр.Гоце Делчев, ул.Щип 2, вход А,  вход Б” и  

„Гоце Делчев, ул.Спаска Фурнаджиева №4 и ул.Попови ливади №1” 

1. Протико ИЛ ООД, гр. София с единична цена на кв.м РЗП- 2,10 лева без ДДС и 

обща цена за изпълнение-16 333,82 лева без ДДС. 

 

 ХІІ. По обособена позиция №12: „Гоце Делчев, ж.к. „Юг”, Блок 1, вход А и Б” 

1. Боал ООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 1,66 лв.без ДДС и обща 

цена за изпълнение-3 831,11 лева без ДДС. 

2. Консултантска инженерна група ООД гр.Благоевград с единична цена на кв.м 

РЗП- 1,75 лева без ДДС и обща цена за изпълнение-4 038,83 лева без ДДС. 

3. Аркхон проект ООД гр.София с единична цена на кв.м РЗП- 1,78 лева без ДДС и 

обща цена за изпълнение-4 108,00 лева без ДДС. 

4. Пешев ЕООД, гр.Пловдив с единична цена на кв.м РЗП- 2,00 лева без ДДС и 

обща цена за изпълнение-4 615,80 лева без ДДС. 

5. Соларват ЕООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 2,05 лева без ДДС 

и обща цена за изпълнение-4 731,20 лева без ДДС. 

 

 ХІІІ. По обособена позиция №13: „гр.Гоце Делчев, ж.к. Дунав, бл.7, блок 8” 

1. Пешев ЕООД, гр.Пловдив с единична цена на кв.м РЗП- 2,00 лева без ДДС и 

обща цена за изпълнение-5 499,36 лева без ДДС. 
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2. Соларват ЕООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 2,05 лева без ДДС 

и обща цена за изпълнение-5 636,84 лева без ДДС. 

3. Протико ИЛ ООД, гр. София с единична цена на кв.м РЗП- 2,10 лева без ДДС и 

обща цена за изпълнение-5 774,33 лева без ДДС. 

 

 

 ХІV. По обособена позиция №14: „гр.Гоце Делчев, ул. Драма 49, вх.Г, вх.Д, вх.Е” 

1. Пешев ЕООД, гр.Пловдив с единична цена на кв.м РЗП- 2,00 лева без ДДС и 

обща цена за изпълнение-5 855,00 лева без ДДС. 

2. Соларват ЕООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 2,05 лева без ДДС 

и обща цена за изпълнение-6 001,38 лева без ДДС. 

 

 ХV. По обособена позиция №15: "гр.Гоце Делчев, ул.Гоце Делчев 29, входове Б, Г 

и Д" 

1.  Експрес консулт ЕООД гр.Благоевград с единична цена на кв.м РЗП- 1,95 лв.без 

ДДС и обща цена за изпълнение-8 612,92 лева без ДДС. 

2. Пешев ЕООД, гр.Пловдив с единична цена на кв.м РЗП- 2,00 лева без ДДС и 

обща цена за изпълнение-8 833,67 лева без ДДС. 

3. Протико ИЛ ООД, гр. София с единична цена на кв.м РЗП- 2,10 лева без ДДС и 

обща цена за изпълнение-12 102,01 лева без ДДС. 

 

 ХVІ. По обособена позиция №16: "гр.Гоце Делчев, ж.к. „Дунав”, бл.4, бл.5, бл.6” 

1. Кимтекс ЛС ООД, гр.Плевен с единична цена на кв.м РЗП- 1,72 лева без ДДС и 

обща цена за изпълнение-6 739,58 лева без ДДС. 

2. Експрес консулт ЕООД гр.Благоевград с единична цена на кв.м РЗП- 1,95 лв.без 

ДДС и обща цена за изпълнение-7 640,80 лева без ДДС. 

 

 ХVІІ. По обособена позиция №17: „гр.Гоце Делчев, ул.Илинден №1, №3 и №5 и 

ул.Ал.Стамболийски 25, вх.А и Б” 

1. Експрес консулт ЕООД гр.Благоевград с единична цена на кв.м РЗП- 1,95 лв.без 

ДДС и обща цена за изпълнение-8 455,82 лева без ДДС. 

2. Пешев ЕООД, гр.Пловдив с единична цена на кв.м РЗП- 2,00 лева без ДДС и 

обща цена за изпълнение-8 672,64 лева без ДДС. 

3. Консултантска инженерна група ООД гр.Благоевград с единична цена на кв.м 

РЗП- 1,75 лева без ДДС и обща цена за изпълнение-7 588,56 лева без ДДС. 

 

 ХVІІІ. По обособена позиция №18: "гр.Гоце Делчев, ж.к. „Дунав”, бл.1, бл.2, бл.3" 

1. Експрес консулт ЕООД гр.Благоевград с единична цена на кв.м РЗП- 1,95 лв.без 

ДДС и обща цена за изпълнение- 8 019,30 лева без ДДС. 

2. Пешев ЕООД, гр.Пловдив с единична цена на кв.м РЗП- 2,00 лева без ДДС и 

обща цена за изпълнение-8 224,92 лева без ДДС. 

3. Протико ИЛ ООД, гр. София с единична цена на кв.м РЗП- 2,10 лева без ДДС и 

обща цена за изпълнение-8 627,35 лева без ДДС. 

 

 ХІХ. По обособена позиция №19: „гр.Гоце Делчев, ж.к.Юг, блок 4 вход А и вход 

Б, блок 5” 

1. Евиданс инженеринг ЕООД, гр.София с единична цена на кв.м РЗП- 1,40 лева без 

ДДС и обща цена за изпълнение- 7 090,72 лева без ДДС. 

2. Протико ИЛ ООД, гр. София с единична цена на кв.м РЗП- 2,10 лева без ДДС и 

обща цена за изпълнение-10 636,08 лева без ДДС. 

 

 ХХ. По обособена позиция №20: „гр.Гоце Делчев, ул. Драма 51, вход А, вход Б, 

вход В, вход Г” 

1. Кимтекс ЛС ООД, гр.Плевен с единична цена на кв.м РЗП- 1,72 лв.без ДДС и 

обща цена за изпълнение-10 686,60 лева без ДДС. 
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2. Консултантска инженерна група ООД гр.Благоевград с единична цена на кв.м 

РЗП- 1,75 лева без ДДС и обща цена за изпълнение-10 873,00 лева без ДДС. 

3. Експресконсулт ЕООД, гр.Благоевград с единична цена на кв.м РЗП- 1,95 лева 

без ДДС и обща цена за изпълнение-12 115,62 лева без ДДС. 

4. Пешев ЕООД, гр.Пловдив с единична цена на кв.м РЗП- 2,00 лева без ДДС и 

обща цена за изпълнение-12 426,28 лева без ДДС. 

 

 ХХІ. По обособена позиция №21: „гр. Гоце Делчев, ул. „Илинден“ №8, вход А, 

вход Б, вход В“ 

1. Аркхон проект ООД, гр.София с единична цена на кв.м РЗП- 1,78 лв.без ДДС и 

обща цена за изпълнение-2 726,00 лева без ДДС. 

2. Соларват ЕООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 2,05 лева без ДДС 

и обща цена за изпълнение – 3 139,78 лева без ДДС. 

След отварянето на офертите, разглеждане на предложенията за изпълнение на 

поръчката и оповестяване на ценовите оферти на потенциалните участници приключи 

публичната част от заседанието на комисията. 

 

По точка втора от дневния ред 

 

Комисията извърши проверка за съответствие на ценовите оферти с изискванията 

на Възложителя в поканата и след като установи, че същите отговарят на изискванията на 

Възложителя единодушно прие 

РЕШЕНИЕ №1 

 

1. Допуска до участие в процедурата, както следва: 

1. Участник с пореден №1 от „ВМЛ – КОНСУЛТ“ ЕООД, гр.София; 

2. Участник с пореден №2 от  „АРХКОН ПРОЕКТ“ ООД, гр.София; 

3. Участник с пореден №3 от „КИМТЕКС ЛС“ ООД, гр.Плевен; 

4. Участник с пореден №4 от „СОЛАРВАТ“ ЕООД, гр.Гоце Делчев; 

5. Участник с пореден №5 от „ПЕШЕВ“ ЕООД, гр.Пловдив; 

6. Участник с пореден №6 от „ЕКСПРЕСКОНСУЛТ“ ЕООД, гр.Благоевград; 

7. Участник с пореден №7 от „БОАЛ“ ООД, гр.Гоце Делчев; 

8. Участник с пореден №8 от „ПРОТИКО ИЛ“ ООД, гр.София; 

9. Участник с пореден №9 от  „ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр.София; 

10. Участник с пореден №10 от „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД, 

гр.Благоевград. 

 Комисията пристъпи към проверка на ценовите оферти за наличие на основания по 

чл. 70, ал.1 и установи, че предложението на ВМЛ-КОНСУЛТ ЕООД по Обособена 

позиция №2: „гр.Гоце Делчев, ж.к. „Дунав”, бл.13, бл.14, бл.15, бл.16, бл.17” е с повече от 

20% по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

На основание чл.70, ал.1 от Закона за обществените поръчки на 28.09.2015 г. е поискана 

подробна писмена обосновка за начина на образуване на предлаганите от участника 

единични и общи цени. В определения срок на 29.09.2015 г. участникът е представил 

писмена обосновка в надписан и запечатан плик. 

В писмената си обосновка участникът е направил подробна разбивка на очакваните 

разходи, които ще има по време на изпълнение на поръчката. Разпределил ги е по време, 

експерти и логистика. Така представената писмена обосновка доказва икономичността при 

изпълнение на поръчката, а именно с оптималното разпределение на ресурси се получават 

минимални разходи за Възложителя. Участникът е изложил и наличието на изключително 

благоприятни условия, а именно групиране на експертите, които ще изпълнява всички 

заснемания, по такъв начин че няма да се налага формиране на два отделни екипа за 

отделните заснемания. Участникът има изградена техника за извършване на този тип 

заснемания, което ще му позволи да извърши услугата по-бързо и качествено. 

Благоприятно условие за него се явява и обстоятелството, че сградата е строена по 

индустриален способ и е налице определена типизация при този вид сгради. 



Открита процедура по ЗОП за сключване на рамкови споразумения с предмет Изготвяне на обследване по две обособени позиции: 
Обособена позиция №1: Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и ВиК инсталации в общите части 
на сгради, обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорти за многофамилни 

жилищни сгради. Обособена позиция №2: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

9 

Във връзка с горното и на основание чл. 70, ал. 2, т. 3 и 4 от ЗОП комисията 

единодушно прие  

РЕШЕНИЕ №2 

 

1. Приема писмената обосновка на ВМЛ-КОНСУЛТ ЕООД, гр.София по Обособена 

позиция №2: „гр.Гоце Делчев, ж.к. „Дунав”, бл.13, бл.14, бл.15, бл.16, бл.17”; 

2. Допуска до участие в процедурата участник с пореден №1 „ВМЛ – КОНСУЛТ“ 

ЕООД, гр.София. 

 

По трета точка от дневния ред 

 

Комисията извърши класиране на допуснатите участници, съгласно определения от 

Възложителя критерий за оценка на офертите, и единодушно прие: 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

На основание чл.71, ал.3 от ЗОП класира участниците по степента на съответствие 

на офертите с предварително обявените от Възложителя условия, по критерий за оценка 

„Най-ниска цена“ в открита процедура за избор на изпълнители по Рамково споразумение 

№68 от 02.09.2015 с предмет изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на 

електрическа, ОВиК и ВиК инсталации в общите части на сгради, обследвания за 

установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 

(т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти за многофамилни жилищни 

сгради на територията на гр. Гоце Делчев за съответните години през срока на действие на 

споразумението за изпълнение на: „Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане 

на електрическа, ОВиК и ВиК инсталации в общите части на сгради, обследване за 

установяване на техническите характеристики и изготвяне на технически 

паспорти за многофамилни жилищни сгради”,  по обособени позиции, както следва: 

І. По обособена позиция №1: „гр.Гоце Делчев, ж.к. Дунав бл.18,бл.19,бл.20, бл.21, 

вх.А,бл.21,вх.Б,бл.22”: 

1. На първо място-Протико ИЛ ООД, гр.София с единична цена на кв.м РЗП- 1,70 

лв.без ДДС и обща цена за изпълнение-15 296,79 лева без ДДС. 

2. На второ място-Аркхон проект ООД гр.София с единична цена на кв.м РЗП- 1,78 

лева без ДДС и обща цена за изпълнение-16 016,00 лева без ДДС. 

3. На трето място-Експрес консулт ЕООД гр.Благоевград с единична цена на кв.м 

РЗП- 1,95 лева без ДДС и обща цена за изпълнение-17 546,53 лева без ДДС. 

4. На четвърто място-Соларват ЕООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 

2,00 лева без ДДС и обща цена за изпълнение-17 996,44 лева без ДДС. 

 

 ІІ. По обособена позиция №2: „гр.Гоце Делчев, ж.к. „Дунав”, бл.13, бл.14, бл.15, 

бл.16, бл.17” 

1. На първо място-ВМЛ Консулт ЕООД, гр.София с единична цена на кв.м РЗП- 

1,39 лв.без ДДС и обща цена за изпълнение-10 446,56 лева без ДДС. 

2. На второ място-БОАЛ ООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 1,66 

лева без ДДС и обща цена за изпълнение-12 475,75 лева без ДДС. 

3. На трето място-Протико ИЛ ООД, гр.София с единична цена на кв.м РЗП- 2,10 

лева без ДДС и обща цена за изпълнение-15 782,57 лева без ДДС. 

 

 ІІІ По обособена позиция №3: „гр. Гоце Делчев, ул.Полковник Борис Дрангов, 

бл.34, вх. А, Б, В, Г и Д” 

1. На първо място-Аркхон проект ООД, гр.София с единична цена на кв.м РЗП- 1,78 

лв.без ДДС и обща цена за изпълнение-9 151,00 лева без ДДС. 

2. На второ място-Протико ИЛ ООД, гр. София с единична цена на кв.м РЗП- 2,10 

лева без ДДС и обща цена за изпълнение-12 758,32 лева без ДДС. 



Открита процедура по ЗОП за сключване на рамкови споразумения с предмет Изготвяне на обследване по две обособени позиции: 
Обособена позиция №1: Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и ВиК инсталации в общите части 
на сгради, обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорти за многофамилни 
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 ІV. По обособена позиция №4: „гр. Гоце Делчев, ж.к. „Юг”, бл.3, вх.А и вх.Б” 

1. На първо място- БОАЛ ООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 1,66 

лв.без ДДС и обща цена за изпълнение-5 116,78 лева без ДДС. 

2. На второ място- Кимтекс ЛС ООД, гр.Плевен с единична цена на кв.м РЗП- 1,72 

лева без ДДС и обща цена за изпълнение-5 301,73 лева без ДДС. 

3. На трето място- Соларват ЕООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 

2,05 лева без ДДС и обща цена за изпълнение-6 318,92 лева без ДДС. 

 

 V. По обособена позиция №5: „гр.Гоце Делчев, ж.к. „Юг”, блок 6 вход А, блок 6 

вход Б, блок 7” 

1. На първо място-Протико ИЛ ООД, гр. София с единична цена на кв.м РЗП- 2,10 

лева без ДДС и обща цена за изпълнение-9 791,86 лева без ДДС. 

 

 VІ. По обособена позиция №6: "гр.Гоце Делчев, ж.к. „Дунав”, бл.23, бл.24, бл.25 

вход А, блок 25 вход Б,  бл.26” 

1. На първо място- Соларват ЕООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 

2,05 лв.без ДДС и обща цена за изпълнение-13 769,56 лева без ДДС. 

2. На второ място- Протико ИЛ ООД, гр. София с единична цена на кв.м РЗП- 2,10 

лева без ДДС и обща цена за изпълнение-14 105,41 лева без ДДС. 

 

 VІІ. По обособена позиция №7: „гр.Гоце Делчев, ж.к. Юг бл.8 вх.А, бл.8 вх.Б, 

бл.9” 

1. На първо място- Пешев ЕООД, гр.Пловдив с единична цена на кв.м РЗП- 2,00 

лв.без ДДС и обща цена за изпълнение-7 642,08 лева без ДДС. 

2. На второ място- Соларват ЕООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 

2,05 лева без ДДС и обща цена за изпълнение-7 833,13 лева без ДДС. 

3. На трето място- Протико ИЛ ООД, гр. София с единична цена на кв.м РЗП- 2,10 

лева без ДДС и обща цена за изпълнение-8 024,18 лева без ДДС. 

 

 VІІІ. По обособена позиция №8: „гр.Гоце Делчев, ул.Шипка №7, ул.Пенчо 

Славейков №16 и ул.Пенчо Славейков №18” 

1. На първо място- Боал ООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 1,66 

лв.без ДДС и обща цена за изпълнение-8 352,65 лева без ДДС. 

2. На второ място-Консултантска инженерна група ООД, гр.Благоевград с единична 

цена на кв.м РЗП- 1,75 лева без ДДС и обща цена за изпълнение-8 805,51 лева без ДДС. 

3. На трето място- Експрес консулт ЕООД гр.Благоевград с единична цена на кв.м 

РЗП- 1,95 лева без ДДС и обща цена за изпълнение-9 811,85 лева без ДДС. 

 

 ІХ. По обособена позиция №9: „гр. Гоце Делчев, ж.к.“Дунав“, бл.9, бл.10, бл.11, 

бл.12” 

1. На първо място-Консултантска инженерна група ООД, гр.Благоевград с 

единична цена на кв.м РЗП- 1,75 лева без ДДС и обща цена за изпълнение-10 858,65 лева 

без ДДС. 

2. На второ място- Експрес консулт ЕООД гр.Благоевград с единична цена на кв.м 

РЗП- 1,95 лева без ДДС и обща цена за изпълнение-12 099,63 лева без ДДС. 

 

 Х. По обособена позиция №10: „гр.Гоце Делчев, ул. Драма 49, вх.А, вх.Б и вх.В” 

1. На първо място- Соларват ЕООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 

2,05 лева без ДДС и обща цена за изпълнение-5 567,80 лева без ДДС. 

2. На второ място- Протико ИЛ ООД, гр. София с единична цена на кв.м РЗП- 2,10 

лева без ДДС и обща цена за изпълнение-5 703,60 лева без ДДС. 

 

 ХІ. По обособена позиция №11: „гр.Гоце Делчев, ул.Щип 2, вход А,  вход Б” и  

„Гоце Делчев, ул.Спаска Фурнаджиева №4 и ул.Попови ливади №1” 



Открита процедура по ЗОП за сключване на рамкови споразумения с предмет Изготвяне на обследване по две обособени позиции: 
Обособена позиция №1: Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и ВиК инсталации в общите части 
на сгради, обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорти за многофамилни 

жилищни сгради. Обособена позиция №2: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 
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1. На първо място- Протико ИЛ ООД, гр. София с единична цена на кв.м РЗП- 2,10 

лева без ДДС и обща цена за изпълнение-16 333,82 лева без ДДС. 

 

 ХІІ. По обособена позиция №12: „Гоце Делчев, ж.к. „Юг”, Блок 1, вход А и Б” 

1. На първо място-Боал ООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 1,66 

лв.без ДДС и обща цена за изпълнение-3 831,11 лева без ДДС. 

2. На второ място-Консултантска инженерна група ООД гр.Благоевград с единична 

цена на кв.м РЗП- 1,75 лева без ДДС и обща цена за изпълнение-4 038,83 лева без ДДС. 

3. На трето място-Аркхон проект ООД гр.София с единична цена на кв.м РЗП- 1,78 

лева без ДДС и обща цена за изпълнение-4 108,00 лева без ДДС. 

4. На четвърто място-Пешев ЕООД, гр.Пловдив с единична цена на кв.м РЗП- 2,00 

лева без ДДС и обща цена за изпълнение-4 615,80 лева без ДДС. 

5. На пето място-Соларват ЕООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 

2,05 лева без ДДС и обща цена за изпълнение-4 731,20 лева без ДДС. 

 

 ХІІІ. По обособена позиция №13: „гр.Гоце Делчев, ж.к. Дунав, бл.7, блок 8” 

1. На първо място-Пешев ЕООД, гр.Пловдив с единична цена на кв.м РЗП- 2,00 

лева без ДДС и обща цена за изпълнение-5 499,36 лева без ДДС. 

2. На второ място-Соларват ЕООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 

2,05 лева без ДДС и обща цена за изпълнение-5 636,84 лева без ДДС. 

3. На трето място- Протико ИЛ ООД, гр. София с единична цена на кв.м РЗП- 2,10 

лева без ДДС и обща цена за изпълнение-5 774,33 лева без ДДС. 

 

 

 ХІV. По обособена позиция №14: „гр.Гоце Делчев, ул. Драма 49, вх.Г, вх.Д, вх.Е” 

1. На първо място-Пешев ЕООД, гр.Пловдив с единична цена на кв.м РЗП- 2,00 

лева без ДДС и обща цена за изпълнение-5 855,00 лева без ДДС. 

2. На второ място-Соларват ЕООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 

2,05 лева без ДДС и обща цена за изпълнение-6 001,38 лева без ДДС. 

 

 ХV. По обособена позиция №15: "гр.Гоце Делчев, ул.Гоце Делчев 29, входове Б, Г 

и Д" 

1. На първо място- Експрес консулт ЕООД гр.Благоевград с единична цена на кв.м 

РЗП- 1,95 лв.без ДДС и обща цена за изпълнение-8 612,92 лева без ДДС. 

2. На второ място- Пешев ЕООД, гр.Пловдив с единична цена на кв.м РЗП- 2,00 

лева без ДДС и обща цена за изпълнение-8 833,67 лева без ДДС. 

3. На трето място- Протико ИЛ ООД, гр. София с единична цена на кв.м РЗП- 2,10 

лева без ДДС и обща цена за изпълнение-12 102,01 лева без ДДС. 

 

 ХVІ. По обособена позиция №16: "гр.Гоце Делчев, ж.к. „Дунав”, бл.4, бл.5, бл.6” 

1. На първо място- Кимтекс ЛС ООД, гр.Плевен с единична цена на кв.м РЗП- 1,72 

лева без ДДС и обща цена за изпълнение-6 739,58 лева без ДДС. 

2. На второ място- Експрес консулт ЕООД гр.Благоевград с единична цена на кв.м 

РЗП- 1,95 лв.без ДДС и обща цена за изпълнение-7 640,80 лева без ДДС. 

 

 ХVІІ. По обособена позиция №17: „гр.Гоце Делчев, ул.Илинден №1, №3 и №5 и 

ул.Ал.Стамболийски 25, вх.А и Б” 

1. На първо място- Експрес консулт ЕООД гр.Благоевград с единична цена на кв.м 

РЗП- 1,95 лв.без ДДС и обща цена за изпълнение-8 455,82 лева без ДДС. 

2. На второ място- Пешев ЕООД, гр.Пловдив с единична цена на кв.м РЗП- 2,00 

лева без ДДС и обща цена за изпълнение-8 672,64 лева без ДДС. 

3. На трето място- Консултантска инженерна група ООД гр.Благоевград с единична 

цена на кв.м РЗП- 1,75 лева без ДДС и обща цена за изпълнение-7 588,56 лева без ДДС. 

 

 ХVІІІ. По обособена позиция №18: "гр.Гоце Делчев, ж.к. „Дунав”, бл.1, бл.2, бл.3" 



Открита процедура по ЗОП за сключване на рамкови споразумения с предмет Изготвяне на обследване по две обособени позиции: 
Обособена позиция №1: Изготвяне на архитектурно заснемане, заснемане на електрическа, ОВиК и ВиК инсталации в общите части 
на сгради, обследване за установяване на технически характеристики и изготвяне на технически паспорти за многофамилни 

жилищни сгради. Обособена позиция №2: Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 
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1. На първо място- Експрес консулт ЕООД гр.Благоевград с единична цена на кв.м 

РЗП- 1,95 лв.без ДДС и обща цена за изпълнение- 8 019,30 лева без ДДС. 

2. На второ място- Пешев ЕООД, гр.Пловдив с единична цена на кв.м РЗП- 2,00 

лева без ДДС и обща цена за изпълнение-8 224,92 лева без ДДС. 

3. На трето място- Протико ИЛ ООД, гр. София с единична цена на кв.м РЗП- 2,10 

лева без ДДС и обща цена за изпълнение-8 627,35 лева без ДДС. 

 

 ХІХ. По обособена позиция №19: „гр.Гоце Делчев, ж.к.Юг, блок 4 вход А и вход 

Б, блок 5” 

1. На първо място- Евиданс инженеринг ЕООД, гр.София с единична цена на кв.м 

РЗП- 1,40 лева без ДДС и обща цена за изпълнение- 7 090,72 лева без ДДС. 

2. На второ място- Протико ИЛ ООД, гр. София с единична цена на кв.м РЗП- 2,10 

лева без ДДС и обща цена за изпълнение-10 636,08 лева без ДДС. 

 

 ХХ. По обособена позиция №20: „гр.Гоце Делчев, ул. Драма 51, вход А, вход Б, 

вход В, вход Г” 

1. На първо място-Кимтекс ЛС ООД, гр.Плевен с единична цена на кв.м РЗП- 1,72 

лв.без ДДС и обща цена за изпълнение-10 686,60 лева без ДДС. 

2. На второ място-Консултантска инженерна група ООД гр.Благоевград с единична 

цена на кв.м РЗП- 1,75 лева без ДДС и обща цена за изпълнение-10 873,00 лева без ДДС. 

3. На трето място-Експресконсулт ЕООД, гр.Благоевград с единична цена на кв.м 

РЗП- 1,95 лева без ДДС и обща цена за изпълнение-12 115,62 лева без ДДС. 

4. На четвърто място-Пешев ЕООД, гр.Пловдив с единична цена на кв.м РЗП- 2,00 

лева без ДДС и обща цена за изпълнение-12 426,28 лева без ДДС. 

 

 ХХІ. По обособена позиция №21: „гр. Гоце Делчев, ул. „Илинден“ №8, вход А, 

вход Б, вход В“ 

1. На първо място-Аркхон проект ООД, гр.София с единична цена на кв.м РЗП- 1,78 

лв.без ДДС и обща цена за изпълнение-2 726,00 лева без ДДС. 

2. На второ място- Соларват ЕООД, гр.Гоце Делчев с единична цена на кв.м РЗП- 

2,05 лева без ДДС и обща цена за изпълнение-3 139,78 лева без ДДС. 

 

 

 

Заседанието на комисията приключи в 16,30 часа на 30.09.2015 година.  

 

 

 

 

  

Председател: инж. Петър Мутафчиев  /подпис/ 

Членове: 1.  инж. Атанас Каракиев  /подпис/ 

                 2.  Киприяна Гулева   /подпис/ 


