
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН „МЛАДОСТ“ 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР 
за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на Район Младост-СО по Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както и упражняване на авторски надзор по 

време на строителството“ по седем обособени позиции 
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П Р О Т О К О Л   №4 
 

отразяващ работата на Комисията, определена за провеждане на открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Инженеринг – проектиране и 

изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на 
Район Младост-СО по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради, както и упражняване на авторски надзор по време на строителството“ по 

седем обособени позиции, открита с Решение № РМЛ19-РД93-2 от 17.06.2019 г. на Възложителя 
 
 
Днес, 06.11.2019 г. в заседателната зала, находяща се в административната сграда на 

Район Младост, в гр. София, ул. „Свето Преображение“ № 1 се проведе заседание на 
Комисията, назначена със Заповед № РМЛ19-РД92-19/09.08.2019 г., изменена със Заповед 
№ РМЛ19-РД92-22/30.10.2019 г. и Заповед № РМЛ19-РД92-23/05.11.2019 г. на ВрИД Кмет 
на Район Младост, за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на Район Младост-СО по 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради, както и упражняване на авторски надзор по време на строителството“, по 
седем обособени позиции: обособена позиция №1: „Инженеринг (проектиране, 
изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, 
ж.к. „Полигона“, бл. 7“, обособена позиция №2: „Инженеринг (проектиране, изпълнение 
на СМР и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. 
„Младост 1“, бл. 52“, обособена позиция №3: „Инженеринг (проектиране, изпълнение 
на СМР и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. 
„Младост 2“, бл. 201“, обособена позиция №4: „Инженеринг (проектиране, изпълнение 
на СМР и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. 
„Младост 2“, бл. 213“, обособена позиция №5: „Инженеринг (проектиране, изпълнение 
на СМР и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. 
„Младост 2“, бл. 220А“, обособена позиция №6: „Инженеринг (проектиране, изпълнение 
на СМР и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. 
„Младост 4“, бл. 451“ и обособена позиция №7: „Инженеринг (проектиране, изпълнение 
на СМР и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. 
„Младост 4, бл. 457“, открита с Решение № РМЛ19-РД93-2 от 17.06.2019 г. на 
Възложителя 

 
Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния 

състав: 
 
Председател:  Радослав Иванов – Секретар на Район Младост – СО. 
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Членове:       
 

1. Ваня Дилкова – главен счетоводител на Район Младост - СО; 

2. арх. Михаил Праматаров – външен експерт с професионална квалификация 
„архитект“; 

3. инж. Асен Страшимиров – външен експерт с професионална квалификация 
„строителен инженер“, специалност „Промишлено и гражданско строителство - 
конструкции“; 

4. инж. Георги Стоянов - външен експерт с професионална квалификация 
„строителен инженер“, специалност „Машинен инженер“; 

5. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист; 

6. Ренета Кисова – старши юрисконсулт в администрацията на Район Младост. 
 

Предвид обстоятелството, че в процеса на провеждане на процедурата, определеният 
със Заповед № РМЛ19-РД92-19/09.08.2019 г. на ВрИД Кмет на Район Младост Председател 
на Комисията – инж. Снежана Вълкадинова е прекратила трудовото си правоотношение с 
Възложителя, предвид което, на основание чл. 51, ал. 11, във връзка с ал. 9, т. 1 от ППЗОП 
със Заповед № РМЛ19-РД92-22/30.10.2019 г., за Председател на помощния орган е 
назначен г-н Радослав Иванов.  

Едновременно, г-жа Албена Цанова, заемаща длъжност Началник отдел „ФСДЧР“ в 
администрацията на Район Младост – СО, е в отпуск по болест, поради която причина е в 
обективна невъзможност да участва активно в оперативната работа на Комисията и също не 
присъства на днешното ѝ заседание. Отчитайки горепосочената обективна невъзможност 
Комисията да заседава и да приема валидни решения в намаления си състав, със Заповед № 
РМЛ19-РД92-23/05.11.2019 г. на ВрИД Кмет на Район Младост, за редовен член, встъпващ 
на мястото на г-жа Цанова, е назначена г-жа Ваня Дилкова – главен счетоводител на Район 
Младост - СО. 

 

Преди започване работата на Комисията по същество, новоназначените ѝ членове 
подписаха декларации за липса на конфликт на интереси с Участниците, както и за спазване 
на задълженията, вменени с нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с 
изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

 

Обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 
провежданото нейно открито заседание, предопределя и наличието на кворум и мнозинство 
за приемане на валидни решения от страна на помощния орган на Възложителя. 

На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 57, ал. 3, изр. 
второ, във връзка с чл. 54, ал. 1 от ППЗОП, присъстват: 

- г-жа Стойка Иванова Чоновска – упълномощен представител на „Строй Контрол 
Инвест“ ЕООД; 

- г-жа Гергина Миланова Димитрова – упълномощен представител на 
„Ивелинстрой“ ЕООД; 

- г-жа Анелия Любенова Костадинова – упълномощен представител на „Радми 90“ 
ООД; 

- г-жа Кристиана Красимирова Димитрова – упълномощен представител на 
„Енерджи Растер – Младост“ ДЗЗД; 

- г-жа Симона Георгиева Недялкова  – упълномощен представител на ,,Васбилд 457“ 
ДЗЗД; 

- г-жа Нели Стефанова Вернезова – упълномощен преставител на „БГ Ленд КО“ 
АД; 

- г-н Димитър Петров Николов – упълномощен представител на Сдружение 
„Изоглас – ППМ Младост“. 
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Други лица от кръга на правните субекти, на които визираните норми на ППЗОП 
предоставят правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания 
по отваряне и оповестяване съдържанието на пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ на допуснатите Участници в процедурата, не присъстват/не изпращат 
представители на днешното заседание на Комисията. 

 

I. След установяване на гореописаните факти и легитимирането на присъстващите 
представители на Участници в процедурата, Председателят на Комисията, след предоставен 
толеранс от 15 мин. за евентуално закъснели представители на други от Участниците и/или 
средствата за масово осведомяване, откри заседанието в 10:15 часа, оповестявайки следните 
обстоятелства: 

1. Констатациите на настоящия помощен орган, отразени в Протокол №1 от 
14.08.2019 г. и Протокол №2 от 25.10.2019 г., относими към съответствието на 
Участниците, спрямо одобрените от Възложителя в Обявлението за обществена поръчка 
условия към личното състояние и минималните изисквания за годност (правоспособност) за 
упражняване на професионална дейност, за икономическо и финансово състояние и за 
технически и професионални способности (в зависимост от съответната обособена позиция, 
за която са подали оферта), съответно и аналогично обективирани и в относимите текстове 
от Указанията за участие в процедурата, като изтъкна мотивите на Комисията, обосновали 
решенията ѝ по отношение не/допустимостта на всеки отделен Участник, съобразно 
покриването от негова страна на одобрените и влезли в сила критерии за подбор и 
допустимост и допустимост и/или други условия, поставени от Възложителя в Обявлението 
и Документацията по процедурата. 

2. Констатациите на Комисията, досежно съответствието, респ. несъответствието на 
отделните, допуснати до преглед по същество Технически предложения, направени от 
отделните Участници по съответната обособена позиция, установените факти и анализа на 
които предложения са подробно и обстойно обсъдени в Протокол №3 от 29.10.2019 г. 

3. В изпълнение на изискванията на чл. 57, ал. 3, изр. трето, предл. първо от ППЗОП, 
Председателят на Комисията оповести оценките на Техническите предложения 
(Предложения за изпълнение на поръчката) на допуснатите Участници по отделните 
обособени позиции на провежданата обществена поръчка, изчислени съобразно одобрената 
от Възложителя Методика за оценка на офертите от Документацията за участие, които са 
както следва: 

 

3.1. По обособена позиция №4: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 
упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 
213“: 

 

3.1.1. Оценки на Техническото предложение, представено от  „ПСГ“ АД: 

а) по показател П1 - „Срок за изпълнение на проектирането“ - 100 т.; 

б) по показател П2 - „Технологична последователност и организация за изпълнение 
на поръчката“ – 66,67 т.; 

в) по показател П3 - „Професионална компетентност на експерти от инженерно-
техническия състав“ - 66,67 т. 

 

3.1.2. Оценки на Техническото предложение, представено от „КОНСОРЦИУМ 
ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД: 

а) по показател П1 - „Срок за изпълнение на проектирането“ - 100 т.; 

б) по показател П2 - „Технологична последователност и организация за изпълнение 
на поръчката“ – 33,33 т.; 

в) по показател П3 - „Професионална компетентност на експерти от инженерно-
техническия състав“ – 77,78 т. 
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 3.1.3. Оценки на Техническото предложение, представено от „КАПИТОЛ 

ГРУП“ ЕООД: 
а) по показател П1 - „Срок за изпълнение на проектирането“ - 100 т.; 

б) по показател П2 - „Технологична последователност и организация за изпълнение 
на поръчката“ – 100 т.; 

в) по показател П3 - „Професионална компетентност на експерти от инженерно-
техническия състав“ – 100 т. 

 

3.2. По обособена позиция №5: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 
упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 
220А“: 

 
3.2.1. Оценки на Техническото предложение, представено от „ЕВРОБАУ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД: 
а) по показател П1 - „Срок за изпълнение на проектирането“ - 100 т.; 

б) по показател П2 - „Технологична последователност и организация за изпълнение 
на поръчката“ – 100 т.; 

в) по показател П3 - „Професионална компетентност на експерти от инженерно-
техническия състав“ – 100 т. 

 

3.3. По обособена позиция №6: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 
упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 4“, бл. 
451“: 

 
3.3.1. Оценки на Техническото предложение, представено от ДЗЗД 

„ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“: 
а) по показател П1 - „Срок за изпълнение на проектирането“ - 100 т.; 

б) по показател П2 - „Технологична последователност и организация за изпълнение 
на поръчката“ – 33,33 т.; 

в) по показател П3 - „Професионална компетентност на експерти от инженерно-
техническия състав“ – 100 т. 

 
3.3.2. Оценки на Техническото предложение, представено от ДЗЗД „МЛАДОСТ 

КОМФОРТ 2019“: 
а) по показател П1 - „Срок за изпълнение на проектирането“ - 100 т.; 

б) по показател П2 - „Технологична последователност и организация за изпълнение 
на поръчката“ – 33,33 т.; 

в) по показател П3 - „Професионална компетентност на експерти от инженерно-
техническия състав“ – 66,67 т. 

 
3.3.3. Оценки на Техническото предложение, представено от „ТЕХНО - 

ЕНЕРДЖИ“ ООД: 
а) по показател П1 - „Срок за изпълнение на проектирането“ - 100 т.; 

б) по показател П2 - „Технологична последователност и организация за изпълнение 
на поръчката“ – 100 т.; 

в) по показател П3 - „Професионална компетентност на експерти от инженерно-
техническия състав“ – 50 т. 
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3.4. По обособена позиция №7: „ Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР 
и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 4, бл. 457“: 

 
3.4.1. Оценки на Техническото предложение, представено от „ВАСБИЛД 457“ 

ДЗЗД: 
а) по показател П1 - „Срок за изпълнение на проектирането“ - 100 т.; 

б) по показател П2 - „Технологична последователност и организация за изпълнение 
на поръчката“ – 100 т.; 

в) по показател П3 - „Професионална компетентност на експерти от инженерно-
техническия състав“ – 100 т. 

 
************************************************************************ 
 
II. След извършване на описаните по-горе действия, Комисията пристъпи към 

отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” от офертите на 
допуснатите Участници, по обособени позиции, по реда на тяхното постъпване, в резултат 
на което установи следното: 

 
II.1. Обособена позиция №4: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 

упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 213“: 

 
1. Предлагани ценови параметри от „ПСГ“ АД: 
 

След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, 
Комисията установи, че Ценовото предложение на Участника е представено съгласно 
условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 
1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в процедурата (обр. 
№7) – на хартиен и електронен носител.  

 

Председателят на Комисията оповести предлаганата от Участника обща 
стойност за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на възлагането по 
обособена позиция №4, чийто размер е: 

- 1 468 655,04 лв. (един милион четиристотин шестдесет и осем хиляди 
шестстотин петдесет и пет лева и четири стотинки), без вкл. ДДС, 

или 

- 1 762 386,05 лв. (един милион седемстотин шестдесет и две хиляди триста 
осемдесет и шест лева и пет стотинки), с вкл. ДДС, 

 

в което число: 

(1) цена за изготвяне на работния инвестиционен проект и за упражняване на 
авторски надзор по време на строителството: 

- 52 026 лв. (петдесет и две хиляди и двадесет и шест лева), без вкл. ДДС, 
или 

- 62 431,20 лв. (шестдесет и две хиляди четиристотин тридесет и един лева и 
двадесет стотинки), с вкл. ДДС, 

 
(2) цена за изпълнение на строително – монтажните работи, с включена стойност 

на допълнително възникнали и непредвидени видове работи (определени на 2%): 

- 1 416 629,04 лв. (един милион четиристотин и шестнадесет хиляди 
шестстотин двадесет и девет лева и четири стотинки), без вкл. ДДС, 
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или 

- 1 699 954,85 лв. (един милион шестстотин деветдесет и девет хиляди 
деветстотин петдесет и четири лева и осемдесет и пет стотинки), с вкл. ДДС, 

 
Констатира се, че към Ценовото предложение са приложени и изискуемите 

показатели за ценообразуване (приложение №1 към обр. №7). 
 

След обявяването на стойностните размери по отделните ценови елементи, 
формиращи Ценовото предложение, съдържащо се в офертата на този от допуснатите и 
оценен на предходните етапи на процедурата Участник и независимо от обстоятелството, 
че в разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП не се вменява задължение за членовете на 
Комисията да подписват предлаганите ценови параметри, съдържащи се в офертите, 
Комисията прие единодушно решение, съобразно което, с цел спазване принципите, 
въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди всичко този на публичност и прозрачност – да приложи 
по аналогия разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. 

В изпълнение на така приетото от помощния орган Решение, трима от членовете на 
Комисията подписаха обсъжданото Ценово предложение, което е и подлежащо на оценка, 
съгласно утвърдената за целите на процедурата Методика.  

След извършването на посочените действия, Комисията покани и присъстващите 
представители на други от Участниците в процедурата да подпишат Ценовото предложение 
от офертата на конкуретния им Участник, но никой не се възползва от тази, предоставена 
му от Комисията възможност. 

 
2. Предлагани ценови параметри от „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД: 
 

След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, 
Комисията установи, че Ценовото предложение на Участника е представено съгласно 
условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 
1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в процедурата (обр. 
№7) – на хартиен и електронен носител.  

 

Председателят на Комисията оповести предлаганата от „Консорциум 
Техноком“ ДЗЗД обща стойност за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на 
възлагането по обособена позиция №4, чийто размер е: 

- 1 557 651,25 лв. (един милион петстотин петдесет и седем хиляди 
шестстотин петдесет и един лева и двадесет и пет стотинки), без вкл. ДДС, 

или 

- 1 869 181,50 лв. (един милион осемстотин шестдесет и девет хиляди сто 
осемдесет и един лева и петдесет стотинки), с вкл. ДДС, 

 

в което число: 

(1) цена за изготвяне на работния инвестиционен проект и за упражняване на 
авторски надзор по време на строителството: 

- 57 575,17 лв. (петдесет и седем хиляди петстотин седемдесет и пет лева и 
седемнадесет стотинки), без вкл. ДДС, 

или 

- 69 090,20 лв. (шестдесет и девет хиляди деветдесет лева и двадесет 
стотинки), с вкл. ДДС, 

 
(2) цена за изпълнение на строително – монтажните работи, с включена стойност 

на допълнително възникнали и непредвидени видове работи (определени на 1%): 
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- 1 500 076,08 лв. (един милион петстотин хиляди седемдест и шест лева и осем 
стотинки), без вкл. ДДС, 

или 

- 1 800 091,30 лв. (един милион осемстотин хиляди деветдесет и един лева и 
тридесет стотинки), с вкл. ДДС, 

 
Констатира се, че към Ценовото предложение са приложени и изискуемите 

показатели за ценообразуване (приложение №1 към обр. №7). 
 

След обявяването на стойностните размери по отделните ценови елементи, 
формиращи Ценовото предложение, съдържащо се в офертата на втория от допуснатите и 
оценен на предходните етапи на процедурата Участник по обособена позиция №4 и 
независимо от обстоятелството, че разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП не вменява 
задължение за членовете на Комисията да подписват предлаганите ценови параметри, 
съдържащи се в офертите, спазвайки приетото от настоящия помощен орган Решение да 
приложи по аналогия разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП (с цел спазване принципите, 
въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди всичко този на публичност и прозрачност), трима от 
членовете на Комисията подписаха обсъжданото Ценово предложение, което е и 
подлежащо на оценка, съгласно утвърдената за целите на процедурата Методика.  

Председателят на Комисията покани и присъстващите представители на други от 
Участниците в процедурата да подпишат Ценовото предложение от офертата на 
конкуретния им Участник, но никой не се възползва от тази, предоставена му от Комисията 
възможност. 

 
3. Предлагани ценови параметри от „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД: 
 

След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, 
Комисията установи, че Ценовото предложение на „Капитол груп“ ЕООД е представено 
съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от 
Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в 
процедурата (обр. №7) – на хартиен и електронен носител.  

 

Председателят на Комисията оповести предлаганата от Дружеството обща 
стойност за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на възлагането по 
обсъжданата обособена позиция (№4), чийто размер е: 

- 1 530 171,50 лв. (един милион петстотин и тридесет хиляди сто седемдесет и 
един лева и петдесет стотинки), без вкл. ДДС, 

или 

- 1 836 205,80 лв. (един милион осемстотин тридесет и шест хиляди двеста и 
пет лева и осемдесет стотинки), с вкл. ДДС, 

 

в което число: 

(1) цена за изготвяне на работния инвестиционен проект и за упражняване на 
авторски надзор по време на строителството: 

- 56 675 лв. (петдесет и шест хиляди шестстотин седемдесет и пет лева), без 
вкл. ДДС, 

или 

- 68 010 лв. (шестдесет и осем хиляди и десет лева), с вкл. ДДС, 
 
(2) цена за изпълнение на строително – монтажните работи, с включена стойност 

на допълнително възникнали и непредвидени видове работи (определени на 5%): 
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- 1 473 496,50 лв. (един милион четиристотин седемдесет и три хиляди 
четиристотин деветдесет и шест лева и петдесет стотинки), без вкл. ДДС, 

или 

- 1 768 195,80 лв. (един милион седемстотин шестдесет и осем хиляди сто 
деветдесет и пет лева и осемдесет стотинки), с вкл. ДДС, 

 
Констатира се, че към Ценовото предложение са приложени и изискуемите 

показатели за ценообразуване (приложение №1 към обр. №7). 
 

След обявяването на стойностните размери по отделните ценови елементи, 
формиращи Ценовото предложение, съдържащо се в офертата на последния от допуснатите 
и оценен на предходните етапи на процедурата Участник по обособена позиция №4 и 
независимо от обстоятелството, че разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП не вменява 
задължение за членовете на Комисията да подписват предлаганите ценови параметри, 
съдържащи се в офертите, спазвайки приетото от настоящия помощен орган Решение да 
приложи по аналогия разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП (с цел спазване принципите, 
въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди всичко този на публичност и прозрачност), трима от 
членовете на Комисията подписаха обсъжданото Ценово предложение, което е и 
подлежащо на оценка, съгласно утвърдената за целите на процедурата Методика.  

Председателят на Комисията покани и присъстващите представители на други от 
Участниците в процедурата да подпишат Ценовото предложение от офертата на 
конкуретния им Участник, като от тази възможност се възползва представителят на 
„Васбилд 457“ ДЗЗД.  

 
II.2. Обособена позиция №5: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 

упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 220А“: 

 
1. Предлагани ценови параметри от „ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД: 
 

След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, 
Комисията установи, че Ценовото предложение на Участника е представено съгласно 
условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 
1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в процедурата (обр. 
№7) – на хартиен и електронен носител.  

 

 Председателят на Комисията оповести предлаганата от Икономическия 
оператор обща стойност за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на 
възлагането по обособена позиция №5, чийто размер е: 

 - 661 447,06 лв. (шестстотин шестдесет и една хиляди четиристотин 
четиридесет и седем лева и шест стотинки), без вкл. ДДС, 

 или 

 - 793 734 лв. (седемстотин деветдесет и три хиляди седемстотин тридесет и 
четири лева), с вкл. ДДС, 

 

в което число: 

(1) цена за изготвяне на работния инвестиционен проект и за упражняване на 
авторски надзор по време на строителството: 

- 27 560 лв. (двадесет и седем хиляди петстотин и шестдесет лева), без вкл. 
ДДС, 

 или 

 - 33 072 лв. (тридесет и три хиляди и седемдесет и два лева), с вкл. ДДС, 
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(2) цена за изпълнение на строително – монтажните работи, с включена стойност 
на допълнително възникнали и непредвидени видове работи (определени на 5%): 

- 633 885 лв. (шестстотин тридесет и три хиляди осемстотин осемдесет и 
пет лева), без вкл. ДДС, 

 или 

 - 760 662 лв. (седемстотин и шестдесет хиляди шестстотин шестдесет и два 
лева), с вкл. ДДС, 

 
Констатира се, че към Ценовото предложение са приложени и изискуемите 

показатели за ценообразуване (приложение №1 към обр. №7). 
 

След обявяването на стойностните размери по отделните ценови елементи, 
формиращи Ценовото предложение, съдържащо се в офертата на този от допуснатите и 
оценен на предходните етапи на процедурата Участник и независимо от обстоятелството, 
че в разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП не се вменява задължение за членовете на 
Комисията да подписват предлаганите ценови параметри, съдържащи се в офертите, 
Комисията подължи да спазва единодушно приетото от нея решение, съобразно което, с цел 
спазване принципите, въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди всичко този на публичност и 
прозрачност, да прилага по аналогия разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. В изпълнение 
на въпросното, прието от помощния орган Решение, трима от членовете на Комисията 
подписаха обсъжданото Ценово предложение, което е и подлежащо на оценка, съгласно 
утвърдената за целите на процедурата Методика.  

Комисията покани и присъстващите представители на други от Участниците в 
процедурата да подпишат Ценовото предложение от офертата на конкуретния им Участник, 
но никой не се възползва от тази, предоставена му от Комисията възможност. 

 
II.3. Обособена позиция №6: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 

упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 4“, бл. 451“: 

 
1. Предлагани ценови параметри от ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“: 
 

След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, 
Комисията установи, че Ценовото предложение на Обединението е представено съгласно 
условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 
1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в процедурата (обр. 
№7) – на хартиен и електронен носител.  

 

 Председателят на Комисията оповести предлаганата от Участника обща 
стойност за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на възлагането по 
обособена позиция №6, чийто размер е: 

 - 1 139 000 лв. (един милион сто тридесет и девет хиляди лева), без вкл. ДДС, 
 или 

 - 1 366 800 лв. (един милион триста шестдесет и шест хиляди и осемстотин 
лева), с вкл. ДДС, 

 

в което число: 

(1) цена за изготвяне на работния инвестиционен проект и за упражняване на 
авторски надзор по време на строителството: 

- 47 500 лв. (четиридесет и седем хиляди и петстотин лева), без вкл. ДДС, 
 или 

 - 57 000 лв. (петдесет и седем хиляди лева), с вкл. ДДС, 
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(2) цена за изпълнение на строително – монтажните работи, с включена стойност 
на допълнително възникнали и непредвидени видове работи (определени на 1%): 

- 1 091 500 лв. (един милион деветдесет и една хиляди и петстотин лева), без 
вкл. ДДС, 

 или 

 - 1 309 800 лв. (един милион триста и девет хиляди и осемстотин лева), с вкл. 
ДДС, 

 
Констатира се, че към Ценовото предложение са приложени и изискуемите 

показатели за ценообразуване (приложение №1 към обр. №7). 
 

След обявяването на стойностните размери по отделните ценови елементи, 
формиращи Ценовото предложение, съдържащо се в офертата на този от допуснатите и 
оценен на предходните етапи на процедурата Участник и независимо от обстоятелството, 
че в разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП не се вменява задължение за членовете на 
Комисията да подписват предлаганите ценови параметри, съдържащи се в офертите, 
Комисията подължи да спазва единодушно приетото от нея решение, съобразно което, с цел 
спазване принципите, въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди всичко този на публичност и 
прозрачност, да прилага по аналогия разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. В изпълнение 
на въпросното, прието от помощния орган Решение, трима от членовете на Комисията 
подписаха обсъжданото Ценово предложение, което е и подлежащо на оценка, съгласно 
утвърдената за целите на процедурата Методика.  

Комисията покани и присъстващите представители на други от Участниците в 
процедурата да подпишат Ценовото предложение от офертата на конкуретния им Участник, 
но никой не се възползва от тази, предоставена му от Комисията възможност. 

 
2. Предлагани ценови параметри от ДЗЗД „МЛАДОСТ КОМФОРТ 2019“: 
 

След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, 
Комисията установи, че Ценовото предложение на Икономическия оператор е представено 
съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от 
Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в 
процедурата (обр. №7) – на хартиен и електронен носител.  

 

 Председателят на Комисията оповести предлаганата от ДЗЗД „Младост 
комфорт 2019“ обща стойност за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на 
възлагането по обособена позиция №6, чийто размер е: 

 - 1 257 891,40 лв. (един милион двеста петдесет и седем хиляди осемстотин 
деветдесет и един лева и четиридесет стотинки), без вкл. ДДС, 

 или 

 - 1 509 469,68 лв. (един милион петстотин и девет хиляди четиристотин 
шестдесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки), с вкл. ДДС, 

 

в което число: 

(1) цена за изготвяне на работния инвестиционен проект и за упражняване на 
авторски надзор по време на строителството: 

- 50 967,20 лв. (петдесет хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и 
двадесет стотинки), без вкл. ДДС, 

 или 

 - 61 160,64 лв. (шестдесет и една хиляди сто и шестдесет лева и шестдесет и 
четири лева), с вкл. ДДС, 
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(2) цена за изпълнение на строително – монтажните работи, с включена стойност 
на допълнително възникнали и непредвидени видове работи (определени на 1%): 

- 1 206 924,20 лв. (един милион двеста и шест хиляди деветстотин двадесет и 
четири лева и двадесет стотинки), без вкл. ДДС, 

 или 

 - 1 448 309,04 лв. (един милион четиристотин четиридесет и осем хиляди 
триста и девет лева и четири стотнки), с вкл. ДДС, 

 
Констатира се, че към Ценовото предложение са приложени и изискуемите 

показатели за ценообразуване (приложение №1 към обр. №7). 
 

След обявяването на стойностните размери по отделните ценови елементи, 
формиращи Ценовото предложение, съдържащо се в офертата на втория от допуснатите и 
оценен на предходните етапи на процедурата Участник по обособена позиция №6 и 
независимо от обстоятелството, че разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП не вменява 
задължение за членовете на Комисията да подписват предлаганите ценови параметри, 
съдържащи се в офертите, спазвайки приетото от настоящия помощен орган Решение да 
приложи по аналогия разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП (с цел спазване принципите, 
въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди всичко този на публичност и прозрачност), трима от 
членовете на Комисията подписаха обсъжданото Ценово предложение, което е и 
подлежащо на оценка, съгласно утвърдената за целите на процедурата Методика.  

Председателят на Комисията покани и присъстващите представители на други от 
Участниците в процедурата да подпишат Ценовото предложение от офертата на 
конкуретния им Участник, но никой не се възползва от тази, предоставена му от Комисията 
възможност. 

 
3. Предлагани ценови параметри от „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД: 
 

След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, 
Комисията установи, че Ценовото предложение на „Техно - енерджи“ ООД е представено 
съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от 
Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в 
процедурата (обр. №7) – на хартиен и електронен носител.  

 

 Председателят на Комисията оповести предлаганата от този от 
Икономическите оператори обща стойност за изпълнение на дейностите, включени в 
обхвата на възлагането по обсъжданата обособена позиция (№6), чийто размер е: 

 - 1 234 845,55 лв. (един милион двеста тридесет и четири хиляди осемстотин 
четиридесет и пет лева и петдесет и пет стотинки), без вкл. ДДС, 

 или 

- 1 481 814,66 лв. (един милион четиристотин осемдесет и една хиляди 
осемстотин и четиринадесет лева и шестдесет и шест стотинки), с вкл. ДДС, 

 

в което число: 

(1) цена за изготвяне на работния инвестиционен проект и за упражняване на 
авторски надзор по време на строителството: 

- 50 041,14 лв. (петдесет хиляди четиридесет и един лева и четиринадесет 
стотинки), без вкл. ДДС, 

 или 

 - 60 049,37 лв. (шестдесет хиляди четиридесет и девет лева и тридесет и седем 
лева), с вкл. ДДС, 
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(2) цена за изпълнение на строително – монтажните работи, с включена стойност 
на допълнително възникнали и непредвидени видове работи (определени на 5%): 

- 1 184 804,41 лв. (един милион сто осемдесет и четири хиляди осемстотин и 
четири лева и четиридесет и една стотинки), без вкл. ДДС, 

 или 

 - 1 421 765,29 лв. (един милион четиристотин двадесет и една хиляди 
седемстотин шестдесет и пет лева и двадесет и девет стотинки), с вкл. ДДС, 

 
Констатира се, че към Ценовото предложение са приложени и изискуемите 

показатели за ценообразуване (приложение №1 към обр. №7). 
 

След обявяването на стойностните размери по отделните ценови елементи, 
формиращи Ценовото предложение, съдържащо се в офертата на последния от допуснатите 
и оценен на предходните етапи на процедурата Участник по обособена позиция №6 и 
независимо от обстоятелството, че разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП не вменява 
задължение за членовете на Комисията да подписват предлаганите ценови параметри, 
съдържащи се в офертите, спазвайки приетото от настоящия помощен орган Решение да 
приложи по аналогия разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП (с цел спазване принципите, 
въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди всичко този на публичност и прозрачност), трима от 
членовете на Комисията подписаха обсъжданото Ценово предложение, което е и 
подлежащо на оценка, съгласно утвърдената за целите на процедурата Методика.  

Председателят на Комисията покани и присъстващите представители на други от 
Участниците в процедурата да подпишат Ценовото предложение от офертата на 
конкуретния им Участник, като от тази възможност се възползва представителят на 
Сдружение „Изоглас – ППМ Младост“.  

 
II.4. Обособена позиция №7: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 

упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 4, бл. 457“: 

 
1. Предлагани ценови параметри от „ВАСБИЛД 457“ ДЗЗД: 
 

След проверка на съдържанието на плика с предлаганите ценови параметри, 
Комисията установи, че Ценовото предложение на Участника е представено съгласно 
условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 
1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в процедурата (обр. 
№7) – на хартиен и електронен носител.  

 

 Председателят на Комисията оповести предлаганата от Икономическия 
оператор обща стойност за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на 
възлагането по обособена позиция №7, чийто размер е: 

 - 1 216 838,25 лв. (един милион двеста и шестнадесет хиляди осемстотин 
тридесет и осем лева и двадесет и пет стотинки), без вкл. ДДС, 

 или 

 - 1 460 205,90 лв. (един милион четиристотин и шестдесет хиляди двеста и пет 
лева и деветдесет стотинки), с вкл. ДДС, 

 

в което число: 

(1) цена за изготвяне на работния инвестиционен проект и за упражняване на 
авторски надзор по време на строителството: 

- 43 500 лв. (четиридесет и три хиляди и петстотин лева), без вкл. ДДС, 
 или 
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 - 52 200 лв. (петдесет и две хиляди и двеста лева), с вкл. ДДС, 
 
(2) цена за изпълнение на строително – монтажните работи, с включена стойност 

на допълнително възникнали и непредвидени видове работи (определени на 5%): 

- 1 173 338,25 лв. (един милион сто седемдесет и три хиляди триста тридесет и 
осем лева и двадесет и пет стотинки), без вкл. ДДС, 

 или 

 - 1 408 005,90 лв. (един милион четиристотин и осем хиляди пет лена и 
деветдесет стотинки), с вкл. ДДС, 

 
Констатира се, че към Ценовото предложение са приложени и изискуемите 

показатели за ценообразуване (приложение №1 към обр. №7). 
 

След обявяването на стойностните размери по отделните ценови елементи, 
формиращи Ценовото предложение, съдържащо се в офертата на този от допуснатите и 
оценен на предходните етапи на процедурата Участник и независимо от обстоятелството, 
че в разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП не се вменява задължение за членовете на 
Комисията да подписват предлаганите ценови параметри, съдържащи се в офертите, 
Комисията подължи да спазва единодушно приетото от нея решение, съобразно което, с цел 
спазване принципите, въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди всичко този на публичност и 
прозрачност, да прилага по аналогия разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП. В изпълнение 
на въпросното, прието от помощния орган Решение, трима от членовете на Комисията 
подписаха обсъжданото Ценово предложение, което е и подлежащо на оценка, съгласно 
утвърдената за целите на процедурата Методика.  

Комисията покани и присъстващите представители на други от Участниците в 
процедурата да подпишат Ценовото предложение от офертата на конкуретния им Участник, 
но никой не се възползва от тази, предоставена му от Комисията възможност. 

 
*********************************************************************** 
 
III. Комисията продължи работа при закрити врати, като пристъпи към преглед и 

установяване на евентуално наличие на изгодност (по-благоприятно стойностно 
предложение), по смисъла на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, касателно обособени позиции №4 и №6, 
прилагайки следната формула: 

(y-z)  х 100 = % 

   y  

където „y” е средната стойност на направените предложения в останалите оферти за 
съответната обособена позиция по разглеждания показател, а „z” е стойността на 
направеното предложение от Участника, за когото се правят изчисленията. 

При така извършената от нея проверка, подвеждайки под горепосочената формула 
съответните общи стойности на оферираните от отделните Участници в процедурата 
ценови предложения за изпълнение на дейностите от обхвата на съответната обособена 
позиция на настоящата обществена поръчка, Комисията не констатира хипотези на 
„необичайно благоприятни оферти“ по смисъла на ЗОП. 

 

На основание установеното фактическо положение, че не е налице Ценово 
предложение, което е с 20% (двадесет на сто) по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите Участници по съответната обособена позиция, Комисията 
продължи работа с прилагане на формулата за изчисляване на точките на допуснатите 
Участници по показател П4 - „Предлагана цена“. 

Съобразно одобрената от Възложителя, неоспорена и влязла в сила Методика за 
определяне на комплексната оценка на офертите, оценката по показател П4  се изчислява по 
следната формула: 
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П4 = П4min/П4n х 100, където: 

П4min – минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти 

П4n – цената предложена в оценяваната оферта 
 

При спазване и прилагане на така посочената формула по отношение на всяко едно 
от оценяемите Ценови предложения, направени от допуснатите Участници по обособени 
позиции, Комисията получи следните резултати: 

 

III.1. По обособена позиция №4: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР 
и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 213“ 

 

1.1. Финансова оценка на „ПСГ“ АД:  
 
           1 468 655,04 лв. 
П4 = ----------------------- x 100 = 100 т. 
           1 468 655,04 лв. 
 

1.2. Финансова оценка на „Консорциум Техноком“ ДЗЗД:  
 
           1 468 655,04 лв. 
П4 = ----------------------- x 100 = 94,29 т. 
           1 557 651,25 лв. 

 
1.3. Финансова оценка на „Капитол груп“ ЕООД:  
 
           1 468 655,04 лв. 
П4 = ----------------------- x 100 = 95,98 т. 
           1 530 171,50 лв. 
 

III.2. По обособена позиция №5: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР 
и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 
220А“ 

 

2.1. Финансова оценка на „Евробау инженеринг“ ООД:  
 
           661 447,06 лв. 
П4 = ----------------------- x 100 = 100 т. 
           661 447,06 лв. 

 

III.3. По обособена позиция №6: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР 
и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 4“, бл. 451“ 

 

3.1. Финансова оценка на ДЗЗД „Проектстрой - Линк“:  
 
           1 139 000 лв. 
П4 = -------------------- x 100 = 100 т. 
           1 139 000 лв. 
 

3.2. Финансова оценка на ДЗЗД „Младост Комфорт 2019“:  
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           1 139 000 лв. 
П4 = -------------------- x 100 = 90,55 т. 
           1 257 891,40 лв. 
 

3.3. Финансова оценка на „Техно - Енерджи“ ООД:  
 
           1 139 000 лв. 
П4 = -------------------- x 100 = 92,24 т. 
           1 234 845,55 лв. 
 

III.4. По обособена позиция №7: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР 
и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 4, бл. 457“ 

 

4.1. Финансова оценка на „Васбилд 457“ ДЗЗД:  
 
           1 216 838,25 лв. 
П4 = ----------------------- x 100 = 100 т. 
           1 216 838,25 лв. 
 
************************************************************************ 
 

 IV. Комисията пристъпи към пресмятане на общите оценки на предложенията на 
Участниците, съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, при 
която общата оценка се изчислява по следната формула: 

 

КО = П1 х 5% + П2 х 35% + П3 х 20% + П4 х 40% = ....... бр. точки 
 

При спазване и прилагане на горепосочената формула от Методиката за оценка, по 
отношение на всяко отделно предложение, Комисията получи следните резултати: 

 

 IV.1. По обособена позиция №4: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР 
и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 
213“: 

 
1.1. Комплексна оценка на „ПСГ“ АД:  
 

КО = 100 х 5% + 66,67 х 35% + 66,67 х 20% + 100 х 40% = 5 + 23,33 + 13,33 + 40 = 
81,66 т. 

 
1.2. Комплексна оценка на „Консорциум Техноком“ ДЗЗД:  
 

КО = 100 х 5% + 33,33 х 35% + 77,78 х 20% + 94,29 х 40% = 5 + 11,66 + 15,56 + 37,72 
= 69,94 т. 

 
1.3. Комплексна оценка на „Капитол груп“ ЕООД:  
 

КО = 100 х 5% + 100 х 35% + 100 х 20% + 95,98 х 40% =  5 + 35 + 20 + 38,39 = 
98,39т. 

 

IV.2. По обособена позиция №5: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР 
и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
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сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 
220А“: 

 
2.1. Комплексна оценка на „Евробау инженеринг“ ООД:  
 

КО = 100 х 5% + 100 х 35% + 100 х 20% + 100 х 40% =  5 + 35 + 20 + 40 = 100 т. 
 

IV.3. По обособена позиция №6: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР 
и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 4“, бл. 
451“: 

 
3.1. Комплексна оценка на ДЗЗД „Проектстрой - Линк“:  
 
КО = 100 х 5% + 33,33 х 35% + 100 х 20% + 100 х 40% =  5 + 11,66 + 20 + 40 = 76,66 

т. 
 
3.2. Комплексна оценка на ДЗЗД „Младост Комфорт 2019“:  
 

КО = 100 х 5% + 33,33 х 35% + 66,67 х 20% + 90,55 х 40% =  5 + 11,66 + 13,33 + 36,22 
= 66,21 т. 

 
3.3. Комплексна оценка на „Техно - Енерджи“ ООД:  
 

КО = 100 х 5% + 100  х 35% + 50 х 20% + 92,24 х 40% =  5 + 35 + 10 + 36,90 = 
86,90т. 

 

IV.4. По обособена позиция №7: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР 
и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 4, бл. 457“: 

 
4.1. Финансова оценка на „Васбилд 457“ ДЗЗД:  
 

КО = 100 х 5% + 100 х 35% + 100 х 20% + 100 х 40% =  5 + 35 + 20 + 40 = 100 т. 
 
************************************************************************ 
 
V. Въз основа на получените резултати, Комисията класира Участниците по следния 

начин: 
 

V.1. По обособена позиция №4: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР 
и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 
213“: 

 

ПЪРВО МЯСТО: „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД, с комплексна оценка – 98,39 точки; 

ВТОРО МЯСТО: „ПСГ“ АД, с комплексна оценка – 81,66 точки; 

ТРЕТО МЯСТО: „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, с комплексна оценка – 
69,94 точки. 

 

V.2. По обособена позиция №5: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР 
и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
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сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 
220А“ 

ПЪРВО МЯСТО: „ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с комплексна оценка – 100  
точки. 

 

V.3. По обособена позиция №6: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР 
и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 4“, бл. 451“ 

 
ПЪРВО МЯСТО: „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД, с комплексна оценка – 86,90 

точки; 
ВТОРО МЯСТО: ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“, с комплексна оценка – 76,66 

точки; 
ТРЕТО МЯСТО: ДЗЗД „МЛАДОСТ КОМФОРТ 2019“, с комплексна оценка – 66,21 

точки 
 

V.4. По обособена позиция №7: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР 
и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 4, бл. 457“: 

 
ПЪРВО МЯСТО: „ВАСБИЛД 457“ ДЗЗД, с комплексна оценка – 100 точки; 
 
************************************************************************ 
 
 VI. Предвид посочените резултати, получени след прилагането на Методиката за 

определяне на комплексните оценки на офертите, Комисията предлага на Възложителя: 
 
1. Да сключи договор за изпълнение на строителните интервенции по обособена 

позиция №4, с предмет: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на 
авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с 
административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 213“, с 
класираният на първо място Участник, а именно: „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД; 

 
2. Да сключи договор за изпълнение на строителството по обособена позиция №5, 

имаща за предмет: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на 
авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с 
административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 220А“ с 
класираният на първо място Участник, а именно: „ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД; 

 

3. Да сключи договор за изпълнение на строителните интервенции по обособена 
позиция №6, с предмет: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на 
авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с 
административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 4“, бл. 451“, с 
класираният на първо място Участник, а именно: „ТЕХНО - ЕНЕРДЖИ“ ООД; 

 

4. Да сключи договор за изпълнение на строително-монтажните дейности, предмет 
на възлагоне по по обособена позиция №7, имаща за предмет: „Инженеринг (проектиране, 
изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, 
ж.к. „Младост 4, бл. 457“ с класираният на първо място Участник, а именно: 
„ВАСБИЛД 457“ ДЗЗД. 
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5. Предвид обстоятелството, че офертите на всички Икономически оператори, 
депозирани за участие по: 

5.1. обособена позиция №1 с предмет: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на 
СМР и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. 
„Полигона“, бл. 7“; 

5.2. обособена позиция №2 с предмет: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на 
СМР и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. 
„Младост 1“, бл. 52“,  

5.3. обособена позиция №3 с предмет: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на 
СМР и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. 
„Младост 2“, бл. 201“, 

са приети от настоящата Комисия за неподходящи по смисъла на §2, т. 25 от 
ДР на ЗОП, част от които, като неотговарящи на определени от критериите за подбор, а 
други от тях – неотговарящи на техническите спецификации и/или на изискванията за 
изпълнение на поръчката, утвърдени от Възложителя за целите на настоящата процедура, 
настоящият помощен орган Ви предлага да прекратите тези от обособените позиции 
(№1, №2 и №3) на обществената поръчка, правно основание за което дава нормата на 
чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

 
 
Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията без възражения и 

особени мнения. 

 
 
КОМИСИЯ: 
 
Председател: Радослав Иванов - ....................................................... 

        (п)  
      заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

Членове:       
 
1. Ваня Дилкова - ...................................................... 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
2. арх. Михаил Праматаров – ............................................... 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
3. инж. Асен Страшимиров – .............................................. 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
4. инж. Георги Стоянов – ........................................................ 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
5. Мария Недялкова - ..................................................... 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

 
6. Ренета Кисова – ........................................................ 

      (п)  
    заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 


