
 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 3 
 

Съставен на основание чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

във връзка с чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП) комисия назначена със Заповед № 1023/19.06.2017 година за 

извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол 

по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с 

реализацията на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 

година по четири обособени позиции“, открита с Решение № 1443/17.05.2017 година, 

публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 17.05.2017 година с уникален 

номер: 00814-2017-0007 и изменена с Решение № 1499/23.05.2017 година за одобряване 

на обявление за изменение или допълнителна информация. 

 

Комисията в състав: 

Председател: 

Марио Милов, началник на Отдел „Обществени поръчки“ – Община Враца. 

 

Членове: 

1. Нина Калеева, директор на Дирекция „Строителство и инфраструктура“ – 

Община Враца. 

2. Ваня Могиланска, главен експерт „Обществени поръчки“ в Отдел 

„Обществени поръчки“  – Община Враца. 

В публичното заседание на комисията не присъстваха участниците в 

процедурата, както не присъстваха и техни упълномощени представители. В 

публичното заседание на комисията присъстваха представители на средствата за 

масово осведомяване – съгласно списъка на участниците присъствали на отварянето на 

ценовите предложения и списъка на средствата за масово осведомяване присъствали на 

отварянето на ценовите предложения, които са неразделна част от настоящият 

протокол, проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП за отваряне 

на ценовите предложения в процедурата. 

 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне на 

пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертите на участниците и 

обяви предложените от тях цени, както следва: 

 

 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 



 

                       
 

1. Участник – “ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И 

ПРОЕКТИ“ ООД, град София, вх. № 2600-1688 от 07.06.2017 година, в 15:15 часа. 

Участникът е заявил участие по Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 1“, Обособена позиция № 2 – 

„Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“ и 

Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 1 – 15 205,00 лева 

(петнадесет хиляди двеста и пет лева и нула стотинки) без включен ДДС или 

18 246,00 лева (осемнадесет хиляди двеста четиридесет и шест лева и нула 

стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 2 –  19 875,00 лева 

(деветнадесет хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и нула стотинки) без 

включен ДДС или 23 850,00 лева (двадесет и три хиляди осемстотин и петдесет лева 

и нула стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 3 – 24 490,00 лева 

(двадесет и четири хиляди четиристотин и деветдесет лева и нула стотинки) без 

включен ДДС или 29 388,00 лева (двадесет и девет хиляди триста осемдесет и осем 

лева и нула стотинки) с включен ДДС. 

2. Участник – ЕТ “ЛЮБЕН КОВАЧЕВ“, град Враца, вх. № 7000-271 от 

08.06.2017 година, в 10:00  часа. Участникът е заявил участие по Обособена позиция 

№ 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 3 – 9 669,00 лева 

(девет хиляди шестстотин шестдесети девет лева и нула стотинки), без регистрация 

по ЗДДС. 

3. Участник – “РИА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Стара Загора, вх. № 2600-1719 

от 09.06.2017 година, в 09:02 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град 

Враца – Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“ и Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 1 – 17 890,00 лева 

(седемнадесет хиляди осемстотин и деветдесет лева и нула стотинки) без включен 



 

                       
 

ДДС или 21 468,00 лева (двадесет и една хиляди четиристотин шестдесет и осем 

лева и нула стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 2 –  21 890,00 лева 

(двадесет и една хиляди осемстотин и деветдесет лева и нула стотинки) без 

включен ДДС или 26 268,00 лева (двадесет и шест хиляди двеста шестдесет и осем 

лева и нула стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 3 – 29 890,00 лева 

(двадесет и девет хиляди осемстотин и деветдесет лева и нула стотинки) без 

включен ДДС или 35 868,00 лева (тридесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и 

осем лева и нула стотинки) с включен ДДС. 

4. Участник – “КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Пловдив, вх. № 2600-1796 от 

14.06.2017 година, в 09:40 часа. Участникът е заявил участие по Обособена позиция 

№ 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – 

Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, 

ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради. 

(Ремонт и обновяване на административна сграда на Община Враца)“ и Обособена 

позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната 

градска част на град Враца“. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 1 – 13 993, 00 лева 

(тринадесет хиляди деветстотин деветдесет и три лева и нула стотинки) без 

включен ДДС или 16 791,60 лева (шестнадесет хиляди седемстотин деветдесет и 

един лева и шестдесет стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 2 – 23 104,00 лева 

(деветнадесет и три хиляди сто и четири лева и нула стотинки) без включен ДДС 

или  27 724,80 лева (двадесет и седем хиляди седемстотин двадесет и четири лева и 

осемдесет стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 3 – 27 777,00 лева 

(двадесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и седем лева и нула стотинки) без 

включен ДДС или 33 332,40 лева (тридесет и три хиляди триста тридесет и два лева 

и четиридесет стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 4 – 28 332,00 лева 

(двадесет и осем хиляди триста тридесет и два лева и нула стотинки) без включен 

ДДС или 33 986,40 лева (тридесет и три хиляди деветстотин осемдесет и шест лева 

и четиридесет стотинки) с включен ДДС. 

5. Участник – “КОДАС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, град София, вх. № 2600-

1824 от 15.06.2017 година, в 09:00  часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град 



 

                       
 

Враца – Проект 2“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на 

пешеходната зона в централната градска част на град Враца“. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 2 – 15 900,00 лева 

(петнадесет хиляди и деветстотин лева и нула стотинки) без включен ДДС или 19 

080,00 лева (деветнадесет хиляди и осемдесет лева и нула стотинки) с включен 

ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 4 – 21 000,00 лева 

(двадесет и един хиляди лева и нула стотинки) без включен ДДС или 25 200,00 лева 

(двадесет и пет хиляди и двеста лева и нула стотинки) с включен ДДС. 

6. Участник – ДЗЗД “НАДЗОР ВРАЦА ОПРР 2017“, град София вх. № 2600-

1825 от 15.06.2017 година, в 09:06  часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град 

Враца – Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 1 – 10 700,00 лева 

(десет хиляди и седемстотин лева и нула стотинки) без включен ДДС или 12 840,00 

лева (дванадесет хиляди осемстотин и четиридесет лева и нула стотинки) с 

включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 2 – 16 500,00 лева 

(шестнадесет хиляди и петстотин лева и нула стотинки) без включен ДДС или 19 

800,00 лева (деветнадесет хиляди и осемстотин лева и нула стотинки) с включен 

ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 3 – 20 900,00 лева 

(двадесет хиляди и деветстотин лева и нула стотинки) без включен ДДС или 25 

080,00 лева (двадесет и пет хиляди и осемдесет лева и нула стотинки) с включен 

ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 4 – 23 000,00 лева 

(двадесет и три хиляди лева и нула стотинки) без включен ДДС или 27 600,00 лева 

(двадесет и седем хиляди и шестстотин лева и нула стотинки) с включен ДДС. 

7. Участник – ЕТ “ЗОЯ ПАСКАЛЕВА“ , град Плевен, вх. № 7000-285 от 

15.06.2017 година, в 09:13 часа. Участникът е заявил участие по Обособена позиция 

№ 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – 

Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, 



 

                       
 

ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради. 

(Ремонт и обновяване на административна сграда на Община Враца)“ и Обособена 

позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната 

градска част на град Враца“. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 1 – 15 120,00 лева 

(петнадесет хиляди сто и двадесет лева и нула стотинки) без включен ДДС или 

18 144,00  лева (осемнадесет хиляди сто четиридесет и четири лева и нула 

стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 2 – 21 250,00 лева 

(двадесет и една хиляди двеста и петдесет лева и нула стотинки) без включен ДДС 

или 25 500,00 лева (двадесет и пет хиляди и петстотин лева и нула стотинки) с 

включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 3 – 26 850,00 лева 

(двадесет и шест хиляди осемстотин и петдесет лева и нула стотинки) без включен 

ДДС или 32 222,00 лева (тридесет и две хиляди двеста двадесет и два лева и нула 

стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 4 – 27 250,00 лева 

(двадесет и седем хиляди двеста и петдесет лева и нула стотинки) без включен ДДС 

или 32 700,00 лева (тридесет и две хиляди и седемстотин лева и нула стотинки) с 

включен ДДС. 

8. Участник – “АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД, град София, вх. № 2600-1840 

от 16.06.2017 година, в 08:57 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна 

сграда на Община Враца)“. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 3 – 33 750,00 лева 

(тридесет и три хиляди седемстотин и петдесет лева и нула стотинки) без включен 

ДДС или 40 500,00 лева (четиридесет хиляди и петстотин лева и нула стотинки) с 

включен ДДС. 

9. Участник – “БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, град София, вх. № 2600-1841 от 

16.06.2017 година, в 09:00:38  часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град 

Враца – Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. 



 

                       
 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 1 – 20 000,00 лева 

(двадесет хиляди лева и нула стотинки) без включен ДДС или 24 000,00 лева 

(двадесет и четири хиляди лева и нула стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 2 – 29 320,00 лева 

(двадесет и девет хиляди триста и двадесет лева и нула стотинки) без включен ДДС 

или 35 184,00 лева (тридесет и пет хиляди сто осемдесет и четири лева и нула 

стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 3 – 38 500,00 лева 

(тридесет и осем хиляди и петстотин лева и нула стотинки) без включен ДДС или 

46 200,00 лева (четиридесет и шест хиляди и двеста лева и нула стотинки) с 

включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 4 – 43 200,00 лева 

(четиридесет и три хиляди и двеста лева и нула стотинки) без включен ДДС или 

51 840,00 лева (петдесет и една хиляди осемстотин и четиридесет лева и нула 

стотинки) с включен ДДС. 

10. Участник – “ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ“ АД, град Варна, вх. № 2600-1842 от 

16.06.2017 година, в 09:00:49  часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град 

Враца – Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 1 – 21 030,00 лева 

(двадесет и една хиляди и тридесет лева и нула стотинки) без включен ДДС или 

25 236,00 лева (двадесет и пет хиляди двеста тридесет и шест лева и нула 

стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 2 – 27 970,00 лева 

(двадесет и седем хиляди деветстотин и седемдесет лева и нула стотинки) без 

включен ДДС или 33 564,00 лева (тридесет и три хиляди петстотин шестдесет и 

четири лева и нула стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 3 – 35 010,00 лева 

(тридесет и пет хиляди и десет лева и нула стотинки) без включен ДДС или 

42 012,00 лева (четиридесет и две хиляди и дванадесет лева и нула стотинки) с 

включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 4 – 27 970,00 лева 

(двадесет и седем хиляди деветстотин и седемдесет лева и нула стотинки) без 



 

                       
 

включен ДДС или 33 564,00 лева (тридесет и три хиляди петстотин шестдесет и 

четири лева и нула стотинки) с включен ДДС. 

11. Участник – “РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, град Варна, вх. № 

2600-1843 от 16.06.2017 година, в 09:02 часа. Участникът е заявил участие по 

Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

в град Враца – Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 1 – 18 900,00 лева 

(осемнадесет хиляди и деветстотин лева и нула стотинки) без включен ДДС или 

22 680,00  лева (двадесет и две хиляди шестстотин и осемдесет лева и нула 

стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 2 – 29 950,00 лева 

(двадесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева и нула стотинки) без включен 

ДДС или 35 940,00 лева (тридесет и пет хиляди деветстотин и четиридесет лева и 

нула стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 3 – 29 950,00 лева 

(двадесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева и нула стотинки) без включен 

ДДС или 35 940,00 лева (тридесет и пет хиляди деветстотин и четиридесет лева и 

нула стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 4 – 33 070,00 лева 

(тридесет и три хиляди и седемдесет лева и нула стотинки) без включен ДДС или 

39 684,00 лева (тридесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и 

нула стотинки) с включен ДДС. 

12. Участник – “ЕС ПИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, град Варна, вх. № 

2600-1844 от 16.06.2017 година, в 09:04 часа. Участникът е заявил участие по 

Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

в град Враца – Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 1 – 20 070,00 лева 

(двадесет хиляди и седемдесет лева и нула стотинки) без включен ДДС или 



 

                       
 

24 084,00  лева (двадесет и четири хиляди осемдесет и четири лева и нула 

стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 2 – 33 105,00 лева 

(тридесет и три хиляди сто и пет лева и нула стотинки) без включен ДДС или 

39 726,00 лева (тридесет и девет хиляди седемстотин двадесет и шест лева и нула 

стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 3 – 48 900,00 лева 

(четиридесет и осем хиляди и деветстотин лева и нула стотинки) без включен ДДС 

или 58 680,00 лева (петдесет и осем хиляди шестстотин и осемдесет лева и нула 

стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 4 – 48 900,00 лева 

(четиридесет и осем хиляди и деветстотин лева и нула стотинки) без включен ДДС 

или 58 680,00 лева (петдесет и осем хиляди шестстотин и осемдесет лева и нула 

стотинки) с включен ДДС. 

13. Участник – “МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, град София, 

вх. № 2600-1845 от 16.06.2017 година, в 09:07 часа. Участникът е заявил участие по 

Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

в град Враца – Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 1 – 11 990,00 лева 

(единадесет хиляди деветстотин и деветдесет лева и нула стотинки) без включен 

ДДС или 14 388,00  лева (четиринадесет хиляди триста осемдесет и осем  лева и 

нула стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 2 – 17 300,00 лева 

(седемнадесет хиляди и триста лева и нула стотинки) без включен ДДС или 

20 760,00 лева (двадесет хиляди седемстотин и шестдесет лева и нула стотинки) с 

включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 3 – 19 500,00 лева 

(деветнадесет хиляди и петстотин лева и нула стотинки) без включен ДДС или 

23 400,00 лева (двадесет и три хиляди и четиристотин лева и нула стотинки) с 

включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 4 – 16 900,00 лева 

(шестнадесет хиляди и деветстотин лева и нула стотинки) без включен ДДС или 



 

                       
 

20 280,00 лева (двадесет хиляди двеста и осемдесет лева и нула стотинки) с 

включен ДДС. 

14. Участник – “КИМТЕКС ЛС“ ООД, град Плевен, вх. № 2600-1846 от 

16.06.2017 година, в 09:10 часа. Участникът е заявил участие по Обособена позиция 

№ 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – 

Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, 

ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради. 

(Ремонт и обновяване на административна сграда на Община Враца)“ и Обособена 

позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната 

градска част на град Враца“. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 1 – 14 943,12 лева 

(четиринадесет хиляди деветстотин четиридесет и три лева и дванадесет 

стотинки) без включен ДДС или 17 931,74  лева (седемнадесет хиляди деветстотин 

тридесет и един лева и седемдесет и четири стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 2 – 18 381,10 лева 

(осемнадесет хиляди триста осемдесет и един лева и десет стотинки) без включен 

ДДС или 22 057,32 лева (двадесет и две хиляди петдесет и седем лева и тридесет и 

две стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 3 – 20 200,00 лева 

(двадесет хиляди и двеста лева и нула стотинки) без включен ДДС или 24 240,00 

лева (двадесет и четири хиляди двеста и четиридесет лева и нула стотинки) с 

включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 4 – 19 950,00 лева 

(деветнадесет хиляди деветстотин и петдесет лева и нула стотинки) без включен 

ДДС или 23 940,00 лева (двадесет и три хиляди деветстотин и четиридесет лева и 

нула стотинки) с включен ДДС. 

15. Участник – “ГИД-Г КОНСУЛТ“ ЕООД, град София, вх. № 2600-1849 

от 16.06.2017 година, в 09:14:51 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град 

Враца – Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 1 – 12 829,95 лева 

(дванадесет хиляди осемстотин двадесет и девет лева и деветдесет и пет стотинки) 



 

                       
 

без включен ДДС или 15 395,94  лева (петнадесет хиляди триста деветдесет и пет 

лева и деветдесет и четири стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 2 – 16 880,60 лева 

(шестнадесет хиляди осемстотин и осемдесет лева и шестдесет стотинки) без 

включен ДДС или 20 256,72 лева (двадесет хиляди двеста петдесет и шест лева и 

седемдесет и две стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 3 – 21 000,00 лева 

(двадесет и една хиляди лева и нула стотинки) без включен ДДС или 25 200,00 лева 

(двадесет и пет хиляди и двеста лева и нула стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 4 – 19 800,00 лева 

(деветнадесет хиляди и осемстотин лева и нула стотинки) без включен ДДС или 

23 760,00 лева (двадесет и три хиляди седемстотин и шестдесет лева и нула 

стотинки) с включен ДДС. 

16. Участник – “ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД, град София, вх. № 2600-

1851 от 16.06.2017 година, в 09:19:40 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна 

сграда на Община Враца)“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране 

на пешеходната зона в централната градска част на град Враца“. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 3 – 24 999,00 лева 

(двадесет и четири хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и нула стотинки) 

без включен ДДС или 29 998,80 лева (двадесет и девет хиляди деветстотин 

деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 4 – 25 499,00 лева 

(двадесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и нула стотинки) без 

включен ДДС или 30 598,80 лева (тридесет хиляди петстотин деветдесет и осем лева 

и осемдесет стотинки) с включен ДДС. 

17. Участник – “СТИЛ КОНТРОЛ 2000“ ЕООД, град София, вх. № 2600-

1854 от 16.06.2017 година, в 09:23:03 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град 

Враца – Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. 



 

                       
 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 1 – 23 000,00 лева 

(двадесет и три хиляди лева и нула стотинки) без включен ДДС или 27 600,00  лева 

(двадесет и седем хиляди и шестстотин лева и нула стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 2 – 33 700,00лева 

(тридесет и три хиляди и седемстотин лева и нула стотинки) без включен ДДС или 

40 440,00 лева (четиридесет хиляди четиристотин и четиридесет лева и нула 

стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 3 – 48 000,00 лева 

(четиридесет и осем хиляди лева и нула стотинки) без включен ДДС или 57 600,00 

лева (петдесет и седем хиляди и шестстотин лева и нула стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 4 – 48 000,00 лева 

(четиридесет и осем хиляди лева и нула стотинки) без включен ДДС или 57 600,00 

лева (петдесет и седем хиляди и шестстотин лева и нула стотинки) с включен ДДС. 

18. Участник – “ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД, град София, вх. № 2600-

1856 от 16.06.2017 година, в 09:27 часа. Участникът е заявил участие по Обособена 

позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град 

Враца – Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 1 – 14 500,00 лева 

(четиринадесет хиляди и петстотин лева и нула стотинки) без включен ДДС или 

17 400,00  лева (седемнадесет хиляди и четиристотин лева и нула стотинки) с 

включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 2 – 21 250,00 лева 

(двадесет и една хиляди двеста и петдесет лева и нула стотинки) без включен ДДС 

или 25 500,00 лева (двадесет и пет хиляди и петстотин лева и нула стотинки) с 

включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 3 – 29 800,00 лева 

(двадесет и девет хиляди и осемстотин лева и нула стотинки) без включен ДДС или 

35 760,00 лева (тридесет и пет хиляди седемстотин и шестдесет лева и нула 

стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 4 – 29 600,00 лева 

(двадесет и девет хиляди и шестстотин лева и нула стотинки) без включен ДДС или 

35 520,00 лева (тридесет и пет хиляди петстотин и двадесет лева и нула стотинки) с 

включен ДДС. 



 

                       
 

19. Участник – “ИНТКОНС“ ЕООД, град София, вх. № 2600-1857 от 

16.06.2017 година, в 09:33 часа. Участникът е заявил участие по Обособена позиция 

№ 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – 

Проект 2“, Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки 

за енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване 

и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на град Враца“. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 2 – 17 500,00 лева 

(седемнадесет хиляди и петстотин лева и нула стотинки) без включен ДДС или 

21 000,00 лева (двадесет и една хиляди лева и нула стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 3 – 19 900,00 лева 

(деветнадесет хиляди и деветстотин лева и нула стотинки) без включен ДДС или 

23 880,00  лева (двадесет и три хиляди осемстотин и осемдесет лева и нула 

стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 4 – 19 500,00лева 

(деветнадесет хиляди и петстотин лева и нула стотинки) без включен ДДС или 

23 400,00 лева (двадесет и три хиляди и четиристотин лева и нула стотинки) с 

включен ДДС. 

20. Участник – ОБЕДИНЕНИЕ “ДВЖ-КОНТРОЛ“, град Шумен, вх. № 

2600-1858 от 16.06.2017 година, в 09:43 часа. Участникът е заявил участие по 

Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

в град Враца – Проект 1“, Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 1 – 14 777,00 лева 

(четиринадесет хиляди седемстотин седемдесет и седем лева и нула стотинки) без 

включен ДДС или 17 732,40  лева (седемнадесет хиляди седемстотин тридесет и два  

лева и четиридесет стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 2 – 21 277,00 лева 

(двадесет и една хиляди двеста седемдесет и седем лева и нула стотинки) без 

включен ДДС или 25 532,40 лева (двадесет и пет хиляди петстотин тридесет и два 

лева и четиридесет стотинки) с включен ДДС. 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 3 – 24 777,00 лева 

(двадесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и седем лева и нула стотинки 

лева и нула стотинки) без включен ДДС или 29 732,40 лева (двадесет и девет хиляди  

петстотин тридесет и два лева и четиридесет стотинки) с включен ДДС. 



 

                       
 

 Предложена цена за изпълнение на обособена позиция № 4 – 23 777,00 лева 

(двадесет и три хиляди седемстотин седемдесет и седем лева и нула стотинки) без 

включен ДДС или 28 532,40 лева (двадесет и осем хиляди  петстотин тридесет и два 

лева и четиридесет стотинки) с включен ДДС. 

След извършването на тези действия председателят на комисията закри 

публичната част от работата на комисията. 

  

Комисията продължи работата си в закрито заседание с разглеждането на 

ценовите предложения на участниците, и констатира следното: 

 

1. Участникът “ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И 

ПРОЕКТИ“ ООД, град София е представил следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 2 

от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

2. Участникът ЕТ “ЛЮБЕН КОВАЧЕВ“, град Враца е представил следните 

документи по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

 

 



 

                       
 

3. Участникът “РИА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Стара Загора е представил 

следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП: 

 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

4. Участникът “КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Пловдив е представил 

следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 



 

                       
 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

 Комисията предлага участника “КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Пловдив 

за отстраняване по Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на 

пешеходната зона в централната градска част на град Враца” със следните МОТИВИ: 

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 

Фактическо основание: При разглеждането на ценовото предложение по 

Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца” комисията констатира неточности при 

образуването на стойностите, а именно математически неправилно попълнено ценово 

предложение, както следва: 

Видно е, че има несъответствие между предложената цена за Обособена позиция 

№ 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част 

на град Враца” без и с ДДС. Участникът е предложил в ценовото си предложение  цена 

в размер на 28 332,00 лева без включен ДДС и 33 986,40 лева с включен ДДС. При 

проверката на ценовото предложение комисията констатира следното – 28 332,00 лева х 

1,2 ДДС = 33 998,40 лева, а не посоченото в ценовото предложение 33 986,40 лева. 

Общата цена не се формира като сбор от множество единични цени, а се предлага обща 

стойност, като няма от къде комисията да свери как е формирана цената и комисията не 

може по безспорен начин да прецени коя от двете цени (с или без ДДС) е вярната.  

Въз основа на така констатираното несъответствие комисията не може по 

безсъмнен начин да установи коя е действително оферираната цена от участника – тази 

с или без ДДС. 

Порока в офертата на “КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Пловдив не може да 

бъде преодолян нито чрез предоставяне на разяснения по реда на чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП, нито е в правомощията на комисията да преизчислява предложената от 

участника цена, тъй като по този начин ще се стигне до промяна на ценовото 

предложение, което е недопустимо на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. 

Участникът в процедурата е този, който е изготвил ценовото предложение на 

офертата си за участие по Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на 

пешеходната зона в централната градска част на град Враца”, поради което той носи 

отговорността за допуснатите пропуски и грешки при формиране на ценовото си 

предложение. При наличието на допуснати несъответствия и грешки в офертата на 

същия, комисията не носи отговорност за последствията от това, да тълкува волята на 

участника и да извършва допълнителни действия за отстраняването им. 

Така констатираният порок в ценовата оферта на “КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, 

град Пловдив по Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на 

пешеходната зона в централната градска част на град Враца” не може впоследствие да 

бъде саниран от комисията, доколкото в дейността си по разглеждане, оценка и 

класиране на офертите на участниците същата е стриктно обвързана от нормативната 

уредба в областта на възлагане на обществените поръчки - Закона за обществените 

поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчка. 

Съгласно чл. 104, ал. 5, изр. последно от ЗОП комисията няма право да иска 

разяснения от участниците, които водят до промяна в ценовото им предложение, 

поради което участникът “КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Пловдив по Обособена 

позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната 

градска част на град Враца” следва да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ 

от ЗОП. 



 

                       
 

В този смисъл влязло в сила Решение № 234 от 02.03.2017 година на 

Комисията за защита на конкуренцията. 
 

5. Участникът “КОДАС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, град София е представил 

следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

6. Участникът ДЗЗД “НАДЗОР ВРАЦА ОПРР 2017“, град София е 

представил следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 



 

                       
 

7. Участникът ЕТ “ЗОЯ ПАСКАЛЕВА“ , град Плевен е представил следните 

документи по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

8. Участникът “АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД, град София е представил 

следният документ по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

9. Участникът “БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, град София е представил 

следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 



 

                       
 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

10. Участникът “ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ“ АД, град Варна е представил следните 

документи по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 



 

                       
 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

11. Участникът “РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, град Варна е 

представил следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

12. Участникът “ЕС ПИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, град Варна е 

представил следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 



 

                       
 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

13. Участникът “МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, град София е 

представил следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

14. Участникът “КИМТЕКС ЛС“ ООД, град Плевен е представил следните 

документи по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 



 

                       
 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

15. Участникът “ГИД-Г КОНСУЛТ“ ЕООД, град София е представил 

следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 2  от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 



 

                       
 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

16. Участникът “ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД, град София е представил 

следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

17. Участникът “СТИЛ КОНТРОЛ 2000“ ЕООД, град София е представил 

следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 



 

                       
 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

18. Участникът “ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД, град София е представил 

следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

19. Участникът “ИНТКОНС“ ЕООД, град София е представил следните 

документи по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)” 



 

                       
 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

20. Участникът ОБЕДИНЕНИЕ “ДВЖ-КОНТРОЛ“, град Шумен е 

представил следните документи по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП: 

За Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 1“ 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Враца – Проект 2” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

За Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца” 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

 

Ценовото предложение отговаря на поставените минимални изисквания от 

възложителя и на условията за изпълнение на поръчката. 

 

При оценяване на ценовите предложения комисията констатира, че цената, която 

подлежи на оценяване, определена от ЕТ “ЛЮБЕН КОВАЧЕВ“, град Враца е с 

повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на останалите участници по 

Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“. 

 



 

                       
 

 

 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията изиска с писмо с изх. № 7000-

271(1)/14.07.2017 година от ЕТ “ЛЮБЕН КОВАЧЕВ“, град Враца подробна писмена 

обосновка за начина на нейното образуване, която да се представи в 5-дневен срок от 

получаване на искането. 

   

С писмо с вх. № 7000-271(2)/18.07.2017 година участника даде своята писмена 

обосновка.  

 След като се запозна с дадената писмена обосновка от горецитираният участник 

комисията не приема предложената цена за изпълнение на Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ в размер на 9 669,00 лева (девет хиляди шестстотин шестдесет и девет лева 

и нула стотинки) без включен ДДС, участникът не е регистриран по ЗДДС, за 

обективна със следните МОТИВИ: 

 

Участникът посочва опит на фирмата с изпълнени идентични обекти, като е 

посочил част от тях. Посочва, че дружеството не е регистрирано по ЗДДС. Посочва 

още, че управителят и експертите на екипа са пенсионери и че дружеството не 

разполага със служебни автомобили. След което е направил разчет на разходите за 

изпълнение на поръчката. Посочил е цената за заплащане на специалистите при 

посещенията на обекта, разходи интернет и телефон, офис разходи, печалба и други 

разходи.  

Участникът е посочил, че има наличие на изключителни благоприятни 

обстоятелства, като разполага офис на 200 метра от сградата на общината, както и че е 

изготвил оценка на съответствието на инвестиционния проект.  

 

 Участникът се позовава на екипа от експерти, който бил с богат практически 

опит, като всички са пенсионери, в дейностите по осъществяваните услуги. Участникът 

не е изяснил по какъв начин приложението на опита би повлияло върху цената за 

изпълнение на обособената позиция, в конкретни измерения.  

 Представената информация в табличен вид с ценовата разбивка на предложената 

цена за изпълнение на обособената позиция не извлича извод за наличието на 

обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, съобразно следните съображения:  

Участникът не е представил никакви конкретни доказателства, от които да е 

видно гарантиране, че възнаграждението на ангажираните експерти за изпълнение на 

обособената позиция ще бъде посочената стойност в разбивката, а не по-висока (към 

обосновката не са представени договори, от които да е видно доказването на 

посочените суми).  

 Разбивката на видовете разходи сама по себе си не представлява обективни 

обстоятелства по чл. 72, ал. 2 от ЗОП и формиране на по-благоприятна цена, а 

единствено представлява аритметичен сбор на суми, които са декларативни и приети от 

самия участник, без всички да са еднозначно доказани. Още повече, че в конкретните 

решения за формиране на предложената от участника цена, не е посочено как е 

достигнато до приетите цени по отделните дейности и дали те са достатъчни за 

обезпечаването на успешното изпълнение на обособената позиция.   

 Наличието на офис в близост до обекта не е предпоставка, даваща предимство и 

осигуряваща икономически благоприятна особеност, предвид факта, че сред останалите 

участници има и такива, заявили, че разполагат с офис и персонал в град Враца.  



 

                       
 

 Посочените от участника обстоятелства не могат да бъдат кредитирани от 

комисията като обективни по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, поради което 

комисията счита, че участникът не се е обосновал изцяло и не е подкрепил в пълна 

степен твърденията си с надлежни доказателства.  

 

На основание чл. 72, ал. 3, изречение последно от ЗОП и предвид 

гореизложените мотиви комисията не приема писмената обосновка и предлага за 

отстраняване ЕТ “ЛЮБЕН КОВАЧЕВ“, град Враца по Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ на основание чл. 107, т. 3 от ЗОП.  

 

При оценяване на ценовите предложения комисията констатира, че цената, която 

подлежи на оценяване, определена от “КОДАС КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр. София е 

с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на останалите участници по 

Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

в град Враца – Проект 2“ и по Обособена позиция № 4 – „Обновяване и 

модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на град Враца“. 

 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията изиска с писмо с изх. № 2600-

1824(1)/14.07.2017 година от “КОДАС КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр. София подробна 

писмена обосновка за начина на нейното образуване, която да се представи в 5-дневен 

срок от получаване на искането. 

   

С писмо с вх. № 2600-1824(2)/21.07.2017 година участника даде своята писмена 

обосновка.  

 След като се запозна с дадената писмена обосновка от горецитираният участник 

комисията приема предложената цена за изпълнение на Обособена позиция № 2 – 

„Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“ и 

в размер на 15 900,00 лева (петнадесет хиляди и деветстотин лева и нула стотинки) 

без включен ДДС или 19 080,00 лева (деветнадесет хиляди и осемдесет лева и нула 

стотинки) с включен ДДС и на Обособена позиция № 4 – „Обновяване и 

модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на град Враца“ в 

размер на 21 000,00 лева (двадесет и една хиляди лева и нула стотинки) без включен 

ДДС или 25 200,00 лева (двадесет и пет хиляди и двеста лева и нула стотинки) с 

включен ДДС за обективна със следните МОТИВИ: 

 

  На първо място участникът е изложил доводи, относно дългогодишния опит 

на дружеството и че при изпълнение на настоящата обществена поръчка не е 

необходимо да се правят разходи за създаване на нови структури и закупване на 

софтуер, офис оборудване и др.  

 Това свое обстоятелство участникът е подкрепил със съответните документи  

с които доказва, че разполага с офис, оборудване, транспортни средства и др., което 

комисията счита за наличие на икономичност при изпълнение на поръчката  

 

  След което участникът е изложил доводи относно заплащането към 

експертите с една част от които е в трудови взаимоотношения, а с други експерти има 

сключени граждански договори за изпълнение на дейности от същия или сходен тип. 

Участникът посочва, че никога дружеството не е искало увеличение на заплащането 

при изпълнение на договор, както и че няма незавършен договор.   



 

                       
 

   Това свое обстоятелство участникът е подкрепил със справка от НАП за 

възнагражденията на експертите, което комисията счита за наличие на минимизиране 

на разходите, обстоятелство което доказва наличие на икономичност при изпълнение 

на поръчката.  

 

 Накрая в своята обосновка участникът е направил обобщен анализ за 

определяне на цената, като е посочил географското разположение на обекта – 120 км от 

офиса на фирмата, след което е направил разчет относно начина на формиране на 

цената, като се позовава на разходи за експертите със съответните посещения, разчет на 

транспортните разходи до обектите, посочил е обслужващите разходи, офис разходи – 

ток, вода, телефони, текущи разходи, печалба, и др. Направил е разбивка на броя на 

посещенията на експертите на обектите със съответните разходи и др.    

  Комисията приема, че така описаното от участника техническо решение за 

начина на образуване на предлаганата цена за изпълнение на предмета на поръчката е 

пълно и обективно и от представената от участника подробна информация безспорно се 

установява начина на образуване на предлаганата цена. Посоченото възнаграждение на 

експертите е над средното установено за страната и определения минимален размер на 

осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 година. Всички тези 

обстоятелства изложени от участника са с направена обосновка относно необходимите 

разходи, а именно: печалба, възнаграждения на екипа, пътни и дневни разходи за екипа, 

административни разходи, като е приложил и доказателствени документи относно 

изложените обстоятелства, което доказва наличие на изключително благоприятно 

условие за участника, като участникът разполага с пълен капацитет от експерти при 

изпълнение на поръчката.  

 

На основание чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП и предвид гореизложените мотиви 

комисията приема писмената обосновка на “КОДАС КОНСУЛТИНГ” ЕООД, гр. 

София.  
 

При оценяване на ценовите предложения комисията констатира, че цената, която 

подлежи на оценяване, определена от ДЗЗД “НАДЗОР ВРАЦА ОПРР 2017“, град 

София е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на останалите 

участници по Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в град Враца – Проект 1“, по Обособена позиция № 2 – „Енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, по Обособена 

позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна 

сграда на Община Враца)“ и по Обособена позиция № 4 – „Обновяване и 

модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на град Враца“. 

 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията изиска с писмо с изх. № 2600-

1825(1)/14.07.2017 година от ДЗЗД “НАДЗОР ВРАЦА ОПРР 2017“, град София 

подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване, която да се представи в 

5-дневен срок от получаване на искането. 

   

С писмо с вх. № 2600-1825(2)/21.07.2017 година участника даде своята  писмена 

обосновка.  

 



 

                       
 

 След като се запозна с дадената писмена обосновка от горецитираният участник 

комисията приема предложената цена за изпълнение на Обособена позиция № 1 – 

„Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 1“, в 

размер на 10 700,00 лева (десет хиляди и седемстотин лева и нула стотинки) без 

включен ДДС или 12 840,00  лева (дванадесет хиляди осемстотин и четиридесет 

лева и нула стотинки) с включен ДДС, на Обособена позиция № 2 – „Енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“ в размер на 

16 500,00 лева (шестнадесет хиляди и петстотин лева и нула стотинки) без включен 

ДДС или 19 800,00  лева (деветнадесет хиляди и осемстотин лева и нула стотинки) 

с включен ДДС, на Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ в размер на 20 900,00 лева (двадесет 

хиляди и деветстотин лева и нула стотинки) без включен ДДС или 25 080,00  лева 

(двадесет и пет хиляди и осемдесет лева и нула стотинки) с включен ДДС и на 

Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в 

централната градска част на град Враца“ в размер на 23 000,00 лева (двадесет и три 

хиляди лева и нула стотинки) без включен ДДС или 27 600,00  лева (двадесет и 

седем хиляди и шестстотин лева и нула стотинки) с включен ДДС за обективна със 

следните МОТИВИ: 

  На първо място участникът е изложил доводи, относно дългогодишния опит 

на дружеството и че при изпълнение на настоящата обществена поръчка не е 

необходимо да се правят разходи за създаване на нови структури и закупване на 

софтуер, офис оборудване и други, като предвижда минимални административни 

разходи за осъществяване на услугите съгласно чл. 166, ал. 1 – 3 и чл. 167 от Закона за 

устройство на територията и изпълнението на проектите.  

 Това свое обстоятелство участникът е подкрепил със съответните документи 

с които доказва, че разполага с офис, оборудване, транспортни средства и други, което 

комисията счита за наличие на икономичност при изпълнение на поръчката  

 

  След което участникът е изложил доводи относно заплащането към 

експертите с една част от които е в трудови взаимоотношения, а с други експерти има 

сключени граждански договори за изпълнение на дейности от същия или сходен тип. 

Участникът посочва, че специалистите с които разполага са познаващи работата си и 

работещи на много високо ниво, доказващи, че са добър и работещ екип с което се 

минимизират разходите.   

   Това свое обстоятелство участникът е подкрепил със справка от НАП за 

възнагражденията на експертите и с представяне на договори с които доказва 

изпълнението на други обекти, което комисията счита за наличие на минимизиране на 

разходите, обстоятелство което доказва наличие на икономичност при изпълнение на 

поръчката.  

 

 На края в своята обосновка участникът е посочил начина на формиране на 

цената, като се позовава на преки разходи, допълнителни разходи, печалба, разходи за 

транспорт и офис разходи и други. Направил е обобщен анализ за определяне на 

цената, като е посочил броя на човеко-часовете при посещенията на експертите 

ангажирани по всички части от проекта на обектите със съответните разходи -  

транспортни разходи, административни разходи, възнаграждения на екипа, офис 

разходи, печалба и други.    

 



 

                       
 

  Комисията приема, че така описаното от участника техническо решение за 

начина на образуване на предлаганата цена за изпълнение на предмета на поръчката е 

пълно и обективно и от представената от участника подробна информация безспорно се 

установява начина на образуване на предлаганата цена. Посоченото възнаграждение на 

експертите е над средното установено за страната и определения минимален размер на 

осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 година. Всички тези 

обстоятелства изложени от участника са с направена обосновка относно необходимите 

разходи, а именно: печалба, възнаграждения на екипа, пътни и дневни разходи за екипа, 

административно-управленски разходи, което доказва наличие на изключително 

благоприятно условие за участника.  

 

На основание чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП и предвид гореизложените мотиви 

комисията приема писмената обосновка на ДЗЗД “НАДЗОР ВРАЦА ОПРР 2017“, 

град София.  

 

При оценяване на ценовите предложения комисията констатира, че цената, която 

подлежи на оценяване, определена от “МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

град София е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на 

останалите участници по Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 1“, по Обособена позиция № 2 

– „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, 

по Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ и по Обособена позиция № 4 – 

„Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на град 

Враца“. 

 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията изиска с писмо с изх. № 2600-

1845(1)/14.07.2017 година от “МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, град София 

подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване, която да се представи в 

5-дневен срок от получаване на искането. 

   

С писмо с вх. № 2600-1845(2)/18.07.2017 година участника даде своята  писмена 

обосновка.  

 След като се запозна с дадената писмена обосновка от горецитираният участник 

комисията приема предложената цена за изпълнение на Обособена позиция № 1 – 

„Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 1“ в 

размер на 11 990,00 лева (единадесет хиляди деветстотин и деветдесет лева и нула 

стотинки) без включен ДДС или 14 388,00  лева (четиринадесет хиляди триста 

осемдесет и осем  лева и нула стотинки) с включен ДДС, на Обособена позиция № 2 

– „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“ 

в размер на 17 300,00 лева (седемнадесет хиляди и триста лева и нула стотинки) без 

включен ДДС или 20 760,00 лева (двадесет хиляди седемстотин и шестдесет лева и 

нула стотинки) с включен ДДС, на Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт 

и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт 

и обновяване на административна сграда на Община Враца)“ в размер на 19 500,00 

лева (деветнадесет хиляди и петстотин лева и нула стотинки) без включен ДДС или 

23 400,00 лева (двадесет и три хиляди и четиристотин лева и нула стотинки) с 

включен ДДС и на Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на 



 

                       
 

пешеходната зона в централната градска част на град Враца“ в размер на 16 900,00 лева 

(шестнадесет хиляди и деветстотин лева и нула стотинки) без включен ДДС или 

20 280,00 лева (двадесет хиляди двеста и осемдесет лева и нула стотинки) с 

включен ДДС за обективна със следните МОТИВИ: 

 

Участникът е направил подробна разбивка относно необходимите разходи, а 

именно: печалба, възнаграждения на екипа, пътни, дневни и квартирни разходи за 

екипа, административно-управленски разходи, непредвидени разходи, печалба и други, 

като е приложил доказателствени документи относно изложените обстоятелства. 

Комисията приема, че така описаното от участника техническо решение за 

начина на образуване на предлаганата цена за изпълнение на предмета на поръчката е 

пълно и обективно и от представената от участника подробна информация безспорно се 

установява начина на образуване на предлаганата цена. Посоченото възнаграждение на 

експертите е над средното установено за страната и определения минимален размер на 

осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 година. Тези свои 

обстоятелства участникът е подкрепил със съответните документи с които доказва, че 

разполага с офис оборудване, транспортни средства, удостоверения за добре изпълнени 

договори с които доказва изпълнението на други обекти, сертификати и други, което 

комисията счита за наличие на икономичност при изпълнение на поръчката  

 

Участникът е изложил обстоятелствата, че разполага с квалифицирани експерти 

с голям професионален опит, направил е подробен график на посещенията на 

експертите, като е посочил че един от тях ще е постоянно на обектите през целият 

период на строителството, разполага с необходимата техника за изготвянето на 

дейностите предмет на обществената поръчка. Посочил е богатият опит на дружеството 

при изпълнение на идентични дейности през годините.  

  Притежаването на достъп до софтуер за управление на системи реално е 

необходимо за изпълнението на поръчката, предвид факта, че дейностите предмет на 

изпълнение са свързани с предоставяне на услуги чрез специализиран софтуер. Тези 

свои обстоятелства участникът е подкрепил със съответните документи, автобиографии 

на експертите, сертификати, фактури и други с които доказва изпълнението на опита и 

познанията на екипа си при изпълнение на други обекти, което комисията счита за 

наличие на минимизиране на разходите, обстоятелство което доказва наличие на 

икономичност при изпълнение на поръчката.  

 

На основание чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП и предвид гореизложените мотиви 

комисията приема писмената обосновка на „МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ЕООД, град София.  
 

При оценяване на ценовите предложения комисията констатира, че цената, която 

подлежи на оценяване, определена от “КИМТЕКС ЛС” ООД, гр. Плевен е с повече 

от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на останалите участници по 

Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ и по Обособена позиция № 4 – 

„Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на град 

Враца“. 

 



 

                       
 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията изиска с писмо с изх. № 2600-

1846(1)/14.07.2017 година от “КИМТЕКС ЛС” ООД, гр. Плевен подробна писмена 

обосновка за начина на нейното образуване, която да се представи в 5-дневен срок от 

получаване на искането. 

   

С писма с вх. № 2600-1846(2)/19.07.2017 година и с вх. № 2600-

1846(3)/19.07.2017 година участника даде своята писмена обосновка.  

 След като се запозна с дадената писмена обосновка от горецитираният участник 

комисията приема предложената цена за изпълнение на Обособена позиция № 3 – 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ в размер на 20 200,00 лева (двадесет хиляди и двеста лева и нула стотинки) 

без включен ДДС или 24 240,00 лева (двадесет и четири хиляди двеста и 

четиридесет лева и нула стотинки) с включен ДДС и на Обособена позиция № 4 – 

„Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на град 

Враца“ в размер на 19 950,00 лева (деветнадесет хиляди деветстотин и петдесет лева 

и нула стотинки) без включен ДДС или 23 940,00 лева (двадесет и три хиляди 

деветстотин и четиридесет лева и нула стотинки) с включен ДДС за обективна със 

следните МОТИВИ: 

Участникът е посочил, че има опит в изпълнението на подобни дейности и при 

изпълнението им екипа му е придобил специфичен опит и е създал база данни и 

документация идентична с предмета на поръчката.  

  Тези свои обстоятелства участникът е подкрепил със съответните документи: 

удостоверения за въвеждане в експлоатация, разрешение за строеж с които доказва 

изпълнението на опита и познанията на екипа си при изпълнение на други обекти, 

което комисията счита за наличие на минимизиране на разходите, обстоятелство което 

доказва наличие на благоприятни условия при изпълнение на поръчката.  

 

  Участникът е направил разчет на разходите за изпълнение на поръчката. 

Посочил е цената за транспортни разходи, за ФРЗ (ДОО, ЗО, ДПЗО, Фонд „ТПЗО“), за 

експертите по всички части от проекта, за административни разходи, за непредвидени 

разходи, за печалба. Посочил е трудовото възнаграждение на експертите със 

съответната часова ставка.  

Комисията приема, че така описаното от участника техническо решение за 

начина на образуване на предлаганата цена за изпълнение на предмета на поръчката е 

пълно и обективно и от представената от участника подробна информация безспорно се 

установява начина на образуване на предлаганата цена. Посоченото възнаграждение на 

експертите е над средното установено за страната и определения минимален размер на 

осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 година. Участникът е 

представил подробен разчет за формиране на цената, като подробно е разбил всички 

необходими разходи, които са нужни за изпълнение на поръчката с посочване на 

съответните единични стойности на експертите, които участват при изпълнение на 

поръчката. Цените са изчислени при осигуряване ежедневно присъствие на обекта със 

съответните разчети посочени в обосновката. С оглед на което комисията намира, че са 

налице икономически особености на процеса на работа на предоставяната услуга. 

 

 

 



 

                       
 

На основание чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП и предвид гореизложените мотиви 

комисията приема писмената обосновка на “КИМТЕКС ЛС” ООД, гр. Плевен.  

    

При оценяване на ценовите предложения комисията констатира, че цената, която 

подлежи на оценяване, определена от “ГИД-Г КОНСУЛТ“ ЕООД, град София е с 

повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на останалите участници по 

Обособена позиция № 1 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

в град Враца – Проект 1“, по Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“, по Обособена позиция № 3 

– „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административни сгради. (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община 

Враца)“ и по Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“. 

 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията изиска с писмо с изх. № 2600-

1849(1)/14.07.2017 година от “ГИД-Г КОНСУЛТ“ ЕООД, град София подробна 

писмена обосновка за начина на нейното образуване, която да се представи в 5-дневен 

срок от получаване на искането. 

   

С писмо с вх. № 2600-1849(2)/19.07.2017 година участника даде своята  писмена 

обосновка.  

 След като се запозна с дадената писмена обосновка от горецитираният участник 

комисията приема предложената цена за изпълнение на Обособена позиция № 1 – 

„Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 1“ в 

размер на 12 829,95 лева (дванадесет хиляди осемстотин двадесет и девет лева и 

деветдесет и пет стотинки) без включен ДДС или 15 395,94  лева (петнадесет хиляди 

триста деветдесет и пет лева и деветдесет и четири стотинки) с включен ДДС, на 

Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

в град Враца – Проект 2“ в размер на 16 880,60 лева (шестнадесет хиляди осемстотин 

и осемдесет лева и шестдесет стотинки) без включен ДДС или 20 256,72 лева 

(двадесет хиляди двеста петдесет и шест лева и седемдесет и две стотинки) с 

включен ДДС, на Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ в размер на 21 000,00 лева (двадесет и 

една хиляди лева и нула стотинки) без включен ДДС или 25 200,00 лева (двадесет и 

пет хиляди и двеста лева и нула стотинки) с включен ДДС, и на Обособена позиция 

№ 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част 

на град Враца“ в размер на 19 800,00 лева (деветнадесет хиляди и осемстотин лева и 

нула стотинки) без включен ДДС или 23 760,00 лева (двадесет и три хиляди 

седемстотин и шестдесет лева и нула стотинки) с включен ДДС за обективна със 

следните МОТИВИ: 

 

Участникът е посочил, че има опит в изпълнението на подобни дейности и при 

изпълнението им екипа му е придобил по всички части на инвестиционните проекти, 

всички те са дългосрочни служители на дружеството и с тях участникът има изградени 

линии на комуникация и принципи на работа.  

След което участникът е направил разчет на разходите за изпълнение на 

поръчката. Посочил е цената за труд, за осигуровки, за офис и канцеларски разходи, за  

транспортни разходи и ГСМ, за непредвидени разходи и за печалба.   



 

                       
 

  Комисията приема, че така описаното от участника техническо решение за 

начина на образуване на предлаганата цена за изпълнение на предмета на поръчката е 

пълно и обективно и от представената от участника подробна информация безспорно се 

установява начина на образуване на предлаганата цена. Посоченото възнаграждение на 

експертите е над средното установено за страната и определения минимален размер на 

осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 година. Тези свои 

обстоятелства участникът е подкрепил с таблици с формиране на ценовото 

предложение. Комисията счита, че участникът доказва наличие на минимизиране на 

разходите, обстоятелство което доказва наличие на икономичност при изпълнение на 

поръчката.  

На основание чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП и предвид гореизложените мотиви 

комисията приема писмената обосновка на “ГИД-Г КОНСУЛТ“ ЕООД, град София.  

 

При оценяване на ценовите предложения комисията констатира, че цената, която 

подлежи на оценяване, определена от “ИНТКОНС“ ЕООД, град София е с повече от 

20 на сто по-благоприятна от средната стойност на останалите участници по  

Обособена позиция № 2 – „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

в град Враца – Проект 2“, по Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и 

внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и 

обновяване на административна сграда на Община Враца)“ и по Обособена позиция № 

4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на 

град Враца“. 

 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията изиска с писмо с изх. № 2600-

1857(1)/14.07.2017 година от “ИНТКОНС“ ЕООД, град София подробна писмена 

обосновка за начина на нейното образуване, която да се представи в 5-дневен срок от 

получаване на искането. 

   

С писмо с вх. № 2600-1857(2)/21.07.2017 година участника даде своята  писмена 

обосновка.  

 След като се запозна с дадената писмена обосновка от горецитираният участник 

комисията приема предложената цена за изпълнение на Обособена позиция № 2 – 

„Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Враца – Проект 2“ в 

размер на 17 500,00 лева (седемнадесет хиляди и петстотин лева и нула стотинки) 

без включен ДДС или 21 000,00 лева (двадесет и една хиляди лева и нула стотинки) 

с включен ДДС, на Обособена позиция № 3 – „Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на административни сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община Враца)“ в размер на 19 900,00 лева (деветнадесет 

хиляди и деветстотин лева и нула стотинки) без включен ДДС или 23 880,00  лева 

(двадесет и три хиляди осемстотин и осемдесет лева и нула стотинки) с включен 

ДДС и по Обособена позиция № 4 – „Обновяване и модернизиране на пешеходната 

зона в централната градска част на град Враца“ в размер на 19 500,00лева 

(деветнадесет хиляди и петстотин лева и нула стотинки) без включен ДДС или 

23 400,00 лева (двадесет и три хиляди и четиристотин лева и нула стотинки) с 

включен ДДС за обективна със следните МОТИВИ: 

 

 

 



 

                       
 

  На първо място участникът се позовава на качественото изпълнение на услугата, 

като е планирал ресурс от високо квалифицирани експерти по всички части от проекта. 

посочил е още многогодишния опит на експертите при изпълнение на идентични 

дейности. 

След което участникът е показал как е формирал цената, като е посочил 

разходите за: труд, транспорт, логистика и консумативи, планиран резерв, печалба. 

След това е направил подробна разбивка на всеки един от посочените по-горе 

показатели за формиран на цената.  

  Тези свои обстоятелства участникът е подкрепил с доказателства: подробна 

таблица с разбивка на разходите за всеки едни от експертите, разрешения за ползване, 

референции. Комисията приема, че така описаното от участника техническо решение за 

начина на образуване на предлаганата цена за изпълнение на предмета на поръчката е 

пълно и обективно и от представената от участника подробна информация безспорно се 

установява начина на образуване на предлаганата цена. Посоченото възнаграждение на 

експертите е над средното установено за страната и определения минимален размер на 

осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 година. Комисията счита, че 

участникът доказва наличие на минимизиране на разходите, обстоятелство което 

доказва наличие на икономичност при изпълнение на поръчката.  

На основание чл. 72, ал. 2, т. 1 от ЗОП и предвид гореизложените мотиви 

комисията приема писмената обосновка на “ИНТКОНС“ ЕООД, град София.  

 

Комисията предлага следното класиране на участниците. 

 На база на предложените цени и в съответствие с критерий „най-ниска цена” 

(чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП) комисията класира допуснатите до класиране участници, 

както следва: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В 

ГРАД ВРАЦА – ПРОЕКТ 1“ 

 

Участник 

 

Крайно класиране 

ДЗЗД “НАДЗОР ВРАЦА ОПРР 2017“, град 

София 

 

І-во място 

“МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

град София 

 

ІІ-ро място 

 

“ГИД-Г КОНСУЛТ“ ЕООД, град София 

 

ІІІ-то място 

 

“КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Пловдив 

 

ІV-то място 

 

“ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД, град София 

 

V-то място 

ОБЕДИНЕНИЕ “ДВЖ-КОНТРОЛ“, град 

Шумен 

 

VІ-то място 

 

“КИМТЕКС ЛС“ ООД, град Плевен 

 

VІІ-мо място 

 

ЕТ “ЗОЯ ПАСКАЛЕВА“, град Плевен 

 

 

VІІІ-мо място 



 

                       
 

 

Участник 

 

Крайно класиране 

“ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“ ООД, град София 

 

ІX-то място 

 

“РИА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Стара Загора 

 

 

X-то място 

“РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, град 

Варна 

XІ-то място 

 

“БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, град София 

 

XIІ-то място 

“ЕС ПИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, град 

Варна 

 

XIІІ-то място 

 

“ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ“ АД, град Варна 

 

XІV-то място 

 

“СТИЛ КОНТРОЛ 2000“ ЕООД, град София 

 

XV-то място 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В 

ГРАД ВРАЦА – ПРОЕКТ 2“ 

 

Участник 

 

Крайно класиране 

“КОДАС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, град София  

І-во място 

ДЗЗД “НАДЗОР ВРАЦА ОПРР 2017“, град 

София 

 

ІІ-ро място 

 

“ГИД-Г КОНСУЛТ“ ЕООД, град София 

 

ІІІ-то място 

“МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

град София 

 

ІV-то място 

 

“ИНТКОНС“ ЕООД, град София 

 

V-то място 

 

“КИМТЕКС ЛС“ ООД, град Плевен 

 

VІ-то място 

“ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“ ООД, град София 

 

VІІ-мо място 

 

ЕТ “ЗОЯ ПАСКАЛЕВА“, град Плевен 

 

VІІІ-мо място 

 

“ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД, град София 

 

VІІІ-мо място 

ОБЕДИНЕНИЕ “ДВЖ-КОНТРОЛ“, град 

Шумен 

 

ІX-то място 

 

“РИА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Стара Загора 

 

X-то място 

 

“КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Пловдив 

 

XІ-то място 

 

“ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ“ АД, град Варна 

 

XIІ-то място 



 

                       
 

 

Участник 

 

Крайно класиране 

 

“БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, град София 

 

 

XIІІ-то място 

“РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, град 

Варна 

 

XІV-то място 

“ЕС ПИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, град 

Варна 

 

XV-то място 

 

“СТИЛ КОНТРОЛ 2000“ ЕООД, град София 

 

XVI-то място 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ. (РЕМОНТ И 

ОБНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНА ВРАЦА)“ 

 

Участник 

 

Крайно класиране 

“МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

град София 

 

І-во място 

 

“ИНТКОНС“ ЕООД, град София 

 

ІІ-ро място 

 

“КИМТЕКС ЛС“ ООД, град Плевен 

 

ІІІ-то място 

ДЗЗД “НАДЗОР ВРАЦА ОПРР 2017“, град 

София 

 

ІV-то място 

 

“ГИД-Г КОНСУЛТ“ ЕООД, град София 

 

V-то място 

“ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ“ ООД, град София 

 

VІ-то място 

ОБЕДИНЕНИЕ “ДВЖ-КОНТРОЛ“, град 

Шумен 

 

VІІ-мо място 

 

“ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД, град София 

 

VІІІ-мо място 

 

ЕТ “ЗОЯ ПАСКАЛЕВА“, град Плевен 

 

ІX-то място 

 

“КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Пловдив 

 

X-то място 

 

“ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД, град София 

 

XІ-то място 

 

“РИА КОНСУЛТ“ ЕООД, град Стара Загора 

 

XIІ-то място 

“РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, град 

Варна 

 

XIІІ-то място 

 

“АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД, град София 

 

XІV-то място 

 

“ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ“ АД, град Варна 

 

 

XV-то място 



 

                       
 

 

Участник 

 

Крайно класиране 

 

“БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, град София 

 

XVІ-то място 

 

“СТИЛ КОНТРОЛ 2000“ ЕООД, град София 

 

XVІІ-то място 

“ЕС ПИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, град 

Варна 

 

XVІІІ-то място 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

„ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА В 

ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД ВРАЦА“ 

 

Участник 

 

Крайно класиране 

“МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, 

град София 

 

І-во място 

 

“ИНТКОНС“ ЕООД, град София 

 

ІІ-ро място 

 

“ГИД-Г КОНСУЛТ“ ЕООД, град София 

 

ІІІ-то място 

 

“КИМТЕКС ЛС“ ООД, град Плевен 

 

ІV-то място 

 

“КОДАС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, град София 

 

V-то място 

ДЗЗД “НАДЗОР ВРАЦА ОПРР 2017“, град 

София 

 

VІ-то място 

ОБЕДИНЕНИЕ “ДВЖ-КОНТРОЛ“, град 

Шумен 

 

VІІ-мо място 

 

“ГРАДИАКТ КОНСУЛТ“ ООД, град София 

 

VІІІ-мо място 

 

ЕТ “ЗОЯ ПАСКАЛЕВА“, град Плевен 

 

ІX-то място 

 

“ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ“ АД, град Варна 

 

 

X-то място 

 

“ТРАНСКОНСУЛТ-БГ“ ООД, град София 

 

XІ-то място 

“РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, град 

Варна 

 

XIІ-то място 

 

“БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, град София 

 

XIІІ-то място 

 

“СТИЛ КОНТРОЛ 2000“ ЕООД, град София 

 

XІV-то място 

“ЕС ПИ СИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, град 

Варна 

 

XV-то място 

 

 

 

 



 

                       
 

Комисията приключи своята работа в 14:00 часа на 03.08.2017 година. 

 

Настоящият протокол е съставен на 03.08.2017 година и заедно с цялата 

документация по обществената поръчка се предава на възложителя за утвърждаване на 

основание чл. 181, ал. 5 от ЗОП. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Списък на участниците присъствали на отварянето на ценовите предложения. 

2. Списък на средствата за масово осведомяване присъствали на отварянето на 

ценовите предложения. 

3. Протокол № 1 от 23.06.2017 година. 

4. Протокол № 2 от 06.07.2017 година. 

 

 

 

 

 

 

 

Комисия в състав: 

 

Председател:         

    

           Възложител:  

 

Марио Милов      

  

Членове:  /Петя Янева Долапчиева/  
   Зам. –кмет на община Враца 

Нина Калеева  За Кмет на община Враца 

Съгласно Заповед № 1243 от 

   24.07.2017 година 

     

Ваня Могиланска       

        

    04.08.2017 година 

               

           /дата на утвърждаване на протокола/ 

ЗАЛИЧЕНА 

ИНФОРМАЦИЯ НА 

ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 42, 

АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ, ВЪВ 

ВРЪЗКА С ЧЛ. 2 И  ЧЛ. 

4 ОТ ЗАКОНА ЗА 

ЗАЩИТА НА 

ЛИЧНИТЕ ДАННИ. 

ЗАЛИЧЕНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

НА ОСНОВАНИЕ 

ЧЛ. 42, АЛ. 5 ОТ 

ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ, ВЪВ 

ВРЪЗКА С ЧЛ. 2 И  

ЧЛ. 4 ОТ ЗАКОНА 

ЗА ЗАЩИТА НА 

ЛИЧНИТЕ 

ДАННИ. 


