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О Б Щ И Н А    Б О Т Е В Г Р А Д 

 

 

УТВЪРДИЛ:          /П/* 

ЗАМ. - КМЕТ: 

/Борис Борисов, 

упълномощен със Заповед №ОА-2/02.01.2018г./ 

 

дата: 28.06. 2018г. 

  П Р О Т О К О Л 

  по чл. 181, ал. 4 от ЗОП 

На основание чл.181, ал. 4, във вр. с чл.106 от ЗОП, и в изпълнение на Заповед № ОА-
150/11.04.2018г.  на Зам.- кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП 

и във връзка с публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Изпълнение 

на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за част от сгради от 

образователната инфраструктура на община Ботевград по проект №218, финансиран от 

НДЕФ, в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изпълнение на пакет мерки за 

повишаване на енергийната ефективност за сградата на ОДЗ „Детелина” в село Врачеш; 

Обособена позиция №2: Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната 

ефективност за сградата на ОДЗ "Детелина" в село Скравена “, открито с Решение №ОП-

5/06.03.2018г., комисия в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  инж. Цветелин Цветков - зам.-кмет на община Ботевград 

         ЧЛЕНОВЕ:                    
1. инж. Стоил Атанасов – началник отдел «Инфраструктура и капитално 

строителство» 

2. инж. Митко Тодорин – гл. експерт „Инвеститорски контрол и капитални 

вложения“ 

3. Мария Христова – нач. отдел „Правно-нормативно обслужване“ 

4. Таня Накова - гл. експерт „Обществени поръчки, търгове и конкурси“ 

Резервни членове:  

1. Генка Енева – гл. специалист „Контрол на инвестиционния процес“ 

2. Катрин Михайлова – юрисконсулт на община Ботевград 
 

         Изготви настоящия Протокола за резултатите от работата си както следва: 

 

   В рамките на определения от Възложителя краен срок за получаване на оферти са остъпили  

тридесет и осем оферти както следва: 

 1. „Строителна компания“ ЕООД, с адрес: гр. Враца, п.к. 3000, Хранително-вкусова 

зона (бивш стар месокомбинат), вх.№ ОП-5-1-1/29.03.18г.- 14:10ч. – участва за обособена 

позиция №1; 

 2. „ТЕА - СТ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1113, ул. „Николай Хайтов“ №12, офис 

№8, вх.№ ОП-5-2-1/30.03.18г.- 13:40ч. - участва за обособена позиция №1; 

 3. „ВАЛДОР-60“ ООД, с адрес: гр. Пловдив, п.к. 4000, бул. Източен №80, ет.3, офис 

305, вх.№ ОП-5-3-2/03.04.18г.- 10:40ч. - участва за обособена позиция №2; 

 4. „ГБС - Благоевград“ АД, с адрес: гр. Благоевград, п.к. 2700,  ул. „Братя Иванови“ 

№7, вх.№ ОП-5-4-2/05.04.18г.- 09:30ч. - участва за обособена позиция №2; 

 5. „БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД,  с адрес: гр. Кърджали, п.к. 6600, ул. „Петя Караколева“ 

№ 6, с вх.№ ОП-5-5-2/05.04.18г.- 10:00ч. - участва за обособена позиция №2; 

 6. „МЕАЦА“ ЕООД, с адрес: гр. Кърджали, п.к. 6600, бул. „Христо Ботев“ №96, вх.№ 

ОП-5-6-1/05.04.18г.- 10:05ч. - участва за обособена позиция №1; 

 7. „АЛТРЕМОНТ“ ООД, с адрес: общ. Ботевград, с. Врачеш, п.к. 2151, ул. „Патриарх 

Евтимий“ №11, с вх.№ ОП-5-7-1/10.04.18г.- 09:05ч. - участва за обособена позиция №1; 
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 8. „ЛАТСТРОЙ 1“ ЕООД, с адрес: гр. Самоков, п.к.2000, бул. „Искър“ №89, вх.№ ОП-

5-8-2/10.04.18г.- 09:37ч. - участва за обособена позиция №2; 

 9. „АСТРОН“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1407, кв. „Лозенец“, ул. „Любата“, бл.14, 

вх.Б, ет.8, ап.75, вх.№ ОП-5-9-2/10.04.18г.- 09:40ч. - участва за обособена позиция №2; 

 10. „КРИСБАУЕН“ ЕООД, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Каймак Чалан“ №3, ет.2, вх.№ 

ОП-5-10-1/10.04.18г.- 09:41ч. - участва за обособена позиция №1; 

 11. „СТИЛ КОМПЛЕКС“ ООД, с адрес: гр. Благоевград, п.к. 2700, ул.“Даме Груев“ 

№21, вх.№ ОП-5-11-2/10.04.18г.- 09:42ч. - участва за обособена позиция №2; 

 12. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1404, Община Триадица, бул. 

„България“, вх.№ ОП-5-12-1/10.04.18г.- 09:43ч. - участва за обособена позиция №1; 

 13. „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1421, общ. 

Столична, кв. Лозенец, ул.„Червена стена“ №1, вх.2, ет.5, ап.9, вх.№ ОП-5-13-1/10.04.18г.- 

09:45ч. - участва за обособена позиция №1; 

 14. „ Пи Ес Пи“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1404, ул. „Боянски водопад“ № 20, вх.№ 

ОП-5-14-1/10.04.18г.- 09:47ч. - участва за обособена позиция №1; 

 15. „СЕТАТЕХ“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1505, ул. „Богдан“ №5, ет.5, ап.7, вх.№ 

ОП-5-15-2/10.04.18г.- 09:48ч. - участва за обособена позиция №2; 

 16. „АКТУАЛ ГРУП“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к. 1606, район Красно село, бул. 

„Христо Ботев“ №49, вх. 1, ет. 4, ап.10, вх.№ ОП-5-16-2/10.04.18г.- 09:49ч. - участва за 

обособена позиция №2; 

 17. „НСК София“ ЕООД, с адрес: гр. София, бул. „Ген. Е. Тотлебен“ 77, ет. 2, вх.№ 

ОП-5-17-1/10.04.18г.- 09:51ч. - участва за обособена позиция №1; 

 18. „ХИДРОСТРОЙ – БГ 63“ ЕООД, с адрес: гр. Самоков, ул.“Плана планина“ № 12, 

вх.№ ОП-5-18-1/10.04.18г.- 09:56ч. - участва за обособена позиция №1; 

 19. ET „МОНИ-8 МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ“, с адрес: гр. Самоков, „Проф. Васил 

Захариев“ № 52, вх.№ ОП-5-19-2/10.04.18г.- 09:56ч. - участва за обособена позиция №2; 

 20. „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с адрес: гр. Самоков, ул. „Иречек“ №11, вх.№ ОП-

5-20-1/10.04.18г.- 09:57ч. - участва за обособена позиция №1; 

 21. „КРАССТРОЙ“ ООД, с адрес:  гр. Самоков, ул. „Хан Кубрат“ №3, вх.№ ОП-5-21-

1/10.04.18г.- 11:35ч. - участва за обособена позиция №1; 

 22. ЕТ „АС - СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ “, с адрес: гр. Самоков, п.к. 2000, ул. 

„Христо Максимов“ № 29, х.№ ОП-5-22-2/10.04.18г.- 11:45ч. - участва за обособена позиция 

№2; 

 23. „АДВАНС СТРОЙ“ ЕООД, с адрес: гр. Смолян, бул. „България“ №9, 

Изчислителен център, ет.4, вх.№ ОП-5-23-1/10.04.18г.- 12:02ч. - участва за обособена позиция 

№1; 

    24. „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД, с адрес: гр. Самоков, кв. Възраждане, бл.1, вх. Б, ет. 

4, ап.11, вх.№ ОП-5-24-2/10.04.18г.- 12:04ч. - участва за обособена позиция №2; 

 25. „ИВАНОВ – 53“  ЕООД, с адрес: гр. Враца,  ул. „Цвета Кръстенякова“ № 13, етаж 

1, вх.№ ОП-5-25-1/10.04.18г.- 13:40ч. - участва за обособена позиция №1; 

 26. „МИКРА-КМ“ ЕООД, с адрес:  гр. Ботевград, ул. „Илия Стоянов“ № 3, вх.№ ОП-

5-26-2/10.04.18г.- 14:15ч. - участва за обособена позиция №2; 

 27. „БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, с адрес: гр. Враца, ул. „Ангел Кънчев“ №30, вх.№ ОП-

5-27-2/10.04.18г.- 14:35ч. - участва за обособена позиция №2; 

 28. „ АРТ ЕЛИТ“ ЕООД, с адрес:  гр. София, п.к. 1421, ж.к. Южен парк, ул. Димитър 

Хаджикоцев №114, офис 31, вх.№ ОП-5-28-1/10.04.18г.- 14:45ч. - участва за обособена 

позиция №1; 

 29. „ЛКС“ ООД, с адрес:  гр. Мездра, п.к. 3100, област Враца, ул. „Георги Димитров“ 

№ 8, вх.№ ОП-5-29-1/10.04.18г.- 15:15ч. - участва за обособена позиция №1; 

 30. „КОРЕКТ“ ООД, с адрес: гр. Враца, п.к. 3000, област Враца, ул. „Радецки“ №2, 

вх.№ ОП-5-30-2/10.04.18г.- 15:20ч. - участва за обособена позиция №2; 

 31. „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, с адрес: гр. Враца, п.к. 3000, ул. „Стоян 

Кялъчев“ №6, вх.№ ОП-5-31-1/10.04.18г.- 15:35ч. - участва за обособена позиция №1; 
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 32. „Само Строй“ ЕООД, с адрес:  гр. Самоков, п.к. 2000, ул. „Отец Паисий“ №2, вх.№ 

ОП-5-32-1/10.04.18г.- 15:40ч. - участва за обособена позиция №1; 

 33. „МАРИБОР - СТРОЙ“ ЕООД, с адрес:  гр. София, бул. „Черни връх“ №73, вх.№ 

ОП-5-33-1/10.04.18г.- 15:55ч. - участва за обособена позиция №1; 

 34. „Интер Строй Груп“ ЕООД, с адрес: гр. Мездра, п.к. 3100, ул. „Ал. Стамболийски“ 

№96, вх.№ ОП-5-34-2/10.04.18г.- 16:10ч. - участва за обособена позиция №2; 

 35. „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД, с адрес:  гр. София, п.к. 1202, ж.к Банишора, ул. 

„Клокотница“ бл.35-37, вх. Б, ет.2, ап.25, вх.№ ОП-5-35-1/10.04.18г.- 16:30ч. - участва за 

обособена позиция №1;  

 36. „Парсек Груп“ ЕООД, с адрес:  гр. Димитровград, бул. „Димитър Благоев“ №1, ет. 

3, офис 15, вх.№ ОП-5-36-2/10.04.18г.- 16:35ч. - участва за обособена позиция №2; 

 37. ДЗЗД „Ахинора Билд“, с адрес: гр. София, ул. „21-ви век“ №30, офис 1.8, вх.№ ОП-

5-37-1/10.04.18г.- 16:36ч. - участва за обособена позиция №1;  

 38. „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД, с адрес: гр. София, п.к.1836, бул. „Владимир 

Вазов“ №90, вх.А, ет.2, ап.4, вх.№ ОП-5-38-1/10.04.18г.- 16:37ч. - участва за обособена 

позиция №1. 

          Няма подадени оферти след изтичане на крайния срок. 
След получаване на офертите председателят и членовете на комисията подписаха 

декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

Комисията е заседавала в периода от 11.04.2018г. до 14.06.2018г. и е изготвила следните 

протоколи: 

1. Протокол №1 от 11.04.2018г. от публично заседание на комисията по отваряне и 

оповестяване съдържанието на постъпилите оферти по реда на чл.61, т.1 от ППЗОП.  

На заседанието на комисията присъства Георги Веселинов Василев – упълномощен 

представител на «Билдинг Груп» ЕООД. Не присъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване. 

Действията по отваряне на офертите преминаха в пълно съответствие с разпоредбите на ЗОП и 

ППЗОП. Отворена бе опаковката на офертите и оповестено съдържанието им, включително 

ценовите предложения. По приетия ред и в съответствие с чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от 

членовете на комисията подписаха Техническото и Ценовото предложение. Комисията покани 

присъстващия представител също да подпише Техническото и Ценово предложение на 

другите участниците, но той отказа.  

 
Ценовите предложения на участниците са както следва:  

 1. „Строителна компания“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката 

в размер на 171 083,62 лева без ДДС и 205 300,34 лева с ДДС. 

 2. „ТЕА - СТ“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

184 830,16 лева без ДДС и 221 796,19 лева с ДДС.  

 3. „ВАЛДОР-60“ ООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

81 948,78 лева без ДДС и 98 338,54 лева с ДДС. 

 4. „ГБС - Благоевград“ АД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 108 475,37 лева без ДДС и 130 170,44 лева с ДДС. 

 5.„БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 78 330,35 лева без ДДС и 93 996,42 лева с ДДС. 

 6. „МЕАЦА“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

138 791,67 лева без ДДС и 166 550,00 лева  с ДДС. 

 7. „АЛТРЕМОНТ“ ООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 178 145,94 лева без ДДС и 213 775,13 лева с ДДС. 

 8. „ ЛАТСТРОЙ 1“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 76 742,61 лева без ДДС и 92 091,13 лева с ДДС. 

 9. „АСТРОН“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

77 223,61 лева без ДДС и 92 668,33 лева с ДДС. 

 10. „КРИСБАУЕН“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 139 649,80 лева без ДДС и 167 579,76 лева с ДДС. 
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 11. „СТИЛ КОМПЛЕКС“ ООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в 

размер на 111 789,59 лева без ДДС и 134 147,51 лева с ДДС. 

 12. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 178 623,02 лева без ДДС и 214 347,62 лева с ДДС. 

 13. „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 189 730,08 лева без ДДС и 227 676,10 лева с ДДС. 

 14. „Пи Ес Пи“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

191 022,16 лева без ДДС и 229 226,59 лева  с ДДС. 

 15. „Сетатех“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

90 263,39 лева без ДДС и 108 316,07 лева с ДДС. 

 16. „АКТУАЛ ГРУП“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в 

размер на 104 871,29 лева без ДДС и 125 845,55 лева  с ДДС. 

 17. „НСК София“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 153 870,48 лева без ДДС и 184 644,58 лева  с ДДС. 

 18. „ХИДРОСТРОЙ – БГ 63“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката 

в размер на 131 148,96 лева  без ДДС и 157 378,75 лева с ДДС. 

 19. ET „МОНИ-8 МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ“ - предлага обща цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 98 491,46 лева без ДДС и 118 189,75 лева с ДДС. 

 20. „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в 

размер на 158 024,90 лева без ДДС и 189 629,88 лева с ДДС. 

 21. „КРАССТРОЙ“ ООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 189 828,54 лева без ДДС и 227 794,25 лева  с ДДС. 

 22. ЕТ „АС - СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ“ - предлага обща цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 95 512,64 лева без ДДС и 114 615,17 лева  с ДДС. 

 23. „АДВАНС СТРОЙ“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в 

размер на 153 246,62 лева без ДДС и 183 895,94 лева с ДДС. 

 24. „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в 

размер на 74 632,03 лева без ДДС и 89 558,44 лева с ДДС. 

 25. „ИВАНОВ – 53“  ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 167 548,56 лева без ДДС и 201 058,27 лева с ДДС. 

 26. „МИКРА-КМ“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 98 080,83 лева без ДДС и 117 697,00 лева с ДДС. 

 27. „БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в 

размер на 85 855,09 лева без ДДС и 103 026,11 лева с ДДС. 

 28. „ АРТ ЕЛИТ“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

109 449,85 лева без ДДС и 131 339,82 лева с ДДС. 

 29. „ЛКС“ ООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

185 879,42 лева без ДДС и 223 055,30 лева с ДДС. 

 30. „КОРЕКТ“ ООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 

106 501,50 лева без ДДС и 127 801,80 лева с ДДС. 

 31. „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД - предлага обща цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 180 147,25 лева  без ДДС и 216 176,70 лева с ДДС. 

 32. „Само Строй“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 155 094,28 лева без ДДС и 186 113,13 лева с ДДС. 

 33. „МАРИБОР - СТРОЙ“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в 

размер на 186 616,35 лева без ДДС и 223 939,62 лева с ДДС. 

 34. „Интер Строй Груп“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в 

размер на 103 078,72 лева  без ДДС и 123 694,46 лева с ДДС. 

 35. „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в 

размер на 153 724,53 лева без ДДС и 184 469,44 лева с ДДС. 

 36. „Парсек Груп“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 75 959,55 лева без ДДС и 91 151,46 лева с ДДС. 



5 

 

 37. ДЗЗД „Ахинора Билд“ - предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер 

на 135 867,30 лева без ДДС и 163 040,76 лева с ДДС. 

 38. „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД - предлага обща цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 165 812,46 лева без ДДС и 198 974,95 лева  с ДДС. 

 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.  
 

2. Протокол №2 от 16.04.2018г. от закритото заседание на комисията, която разгледа 

обстойно техническите и ценовите предложения на участниците, за съответствие с 

предварително обявените условия и оцени допуснатите оферти при спазване на 

последователността, посочена в чл.61 от ППЗОП във връзка с чл.181, ал.2 от ЗОП. 

Представените документи от участниците се разгледаха по реда на постъпване на офертите им. 

 

1. „Строителна компания“ ЕООД – за обособена позиция №1 

 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 ► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4, 

Количествено-стойностната сметка-Образец №5 и анализите на единичните цени, комисията 

установи, че  съответства на предварително обявените условия. 

 Комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата. 
 

2. „ТЕА - СТ“ ЕООД– обособена позиция №1 

 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 ► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4, 

Количествено-стойностната сметка-Образец №5 и анализите на единичните цени, комисията 

установи, несъответствие в КСС-образец №5, неразделна част от Ценовото предложение,   в 

част II, позиция 4 „Обръщане на отвори около нова дограма с гипсокартон - до 20см., 

вътрешно - шпакловане, ръбоохранител“ посочената единична цена е 20,00 лв., а анализ №2,4 

за тази позиция е на различна стойност – 14,76 лв. Това несъответствие води до неточен анализ, 

съответно липса на анализ за единичната цена за тази позиция, което представлява нарушение 

както на ЗОП, така и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата обществена 

поръчка. Тези различия водят до промяна на КСС, което ще засегне и предложената обща цена 

за изпълнение на обособената позиция. Ценовото предложение, ведно с анализите става 

неразделна част от договора за изпълнение. Тези различия не могат да бъдат отстранени по 

никакъв начин, защото допълване или промяна на ценовото предложение е недопустимо 

съгласно ЗОП,  

Комисията предлага на Възложителя на осн.чл.107, т.2, б. “а“ от ЗОП участникът да бъде 

отстранен от по-нататъшно участие.  

 Комисията не разгледа документите на участника, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор. 

 

3. „ВАЛДОР-60“ ООД – обособена позиция №2 

 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 ► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4, 

Количествено-стойностната сметка-Образец №6 и анализите на единичните цени, комисията 

установи, че  съответства на предварително обявените условия. 
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 Комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 

4. „ГБС - Благоевград“ АД – обособена позиция №2 

► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, следното в таблицата за основните строителни продукти и материали: 

 - в техническото си предложение, за петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет, 

участникът е посочил: страна на произход - Германия; Производител (фирма) - Профине 

ГмбХ; коефициент на топлопроводимост U = 1,40 W/m2K; Гаранция от производителя - 10 

години; Приложен документ - декларация за съответствие.  От представената декларацията за 

съответствие на предложената дограма за комисията не става ясно какви са показателите на 

продукта и дали отговарят на заложените технически параметри и изисквания, съгласно 

Образец №3Б-Техническо предложение.  

 - в техническото си предложение за топлоизолация минерална вата 100 мм,  участникът 

е посочил: страна на произход - Германия; Производител (фирма) - “Кнауф Инсулейшън“ 

ЕООД; коефициент на топлопроводимост λ  ꞊ 0,033 W/mK;  Гаранция от производителя - 10 

години; Приложен документ – Декларация за експлоатационни показатели.  От представената 

декларация на предложената топлоизолация минерална вата е видно, че коефициент на 

топлопроводимост λ  ꞊0,038 W/mK не отговаря на поставените изисквания, съгласно образец 

№3Б-Техническо предложение и декларираното от участника. 

 С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по-

нататъшно участие. 

Комисията не разгледа ценовото предложение и документите на участника, свързани с 

личното състояние и критериите за подбор. 

 

5. „БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД- обособена позиция №2 

► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, следното в таблицата за основните строителни продукти и материали: 

 - в техническото си предложение, за топлоизолация минерална вата 100 мм,  участникът 

е посочил: страна на произход - ЕС; Производител (фирма) – Geolan дистрибутор “Петро Вам“ 

ЕООД; дебелина на изолацията – 100мм; коефициент на топлопроводимост λ  ꞊ 0,0327 W/mK;  

Гаранция от производителя - 10 години; Приложен документ – Технически данни за плоскости 

от каменна вата Geolan. От представения документ е видно, че е за каменна вата с дебелина до 

80 мм, което не отговаря на поставените изисквания, съгласно образец №3Б-Техническо 

предложение и декларираното от участника.  

 С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по- 

нататъшно участие. 

Комисията не разгледа ценовото предложение и документите на участника, свързани с 

личното състояние и критериите за подбор. 

 

6. „МЕАЦА“ ЕООД – обособена позиция №1 
 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 ► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4, 
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Количествено-стойностната сметка-Образец №5 и анализите на единичните цени, комисията 

установи, че в Образец №4, част IV Технико-икономически показатели,  участникът предлага 

средна часова ставка – 3,50 лв., а в анализите дава три часови ставки за отделните степени 

работници:  I ст.-3,00 лв., II ст. – 3,50 лв., III ст. – 4,00 лв. При формиране на единичната цена 

на отделните видове дейности, участникът следва да използва предложената от него средна 

часова ставка  - 3,50.  

Възложителя не дава възможност на участника единичните цени да  се формират със стойност 

различна от предложената  в Технико-икономическите показатели, както и да е разпределена 

на отделните степени работници.  

Това несъответствие води до неточен анализ, съответно липса на анализ за единичната 

предложена цена за позициите, което представлява нарушение както на ЗОП, така и на 

изискванията на Възложителя, посочени в настоящата обществена поръчка. Тези различия 

водят до промяна на КСС, което ще засегне и предложената обща цена за изпълнение на 

обособената позиция. Ценовото предложение, ведно с анализите става неразделна част от 

договора за изпълнение. Тези различия не могат да бъдат отстранени по никакъв начин, защото 

допълване или промяна на ценовото предложение е недопустимо съгласно ЗОП, поради което 

комисията предлага на Възложителя на осн.чл.107, т.2, б. “а“ от ЗОП участникът да бъде 

отстранен от по-нататъшно участие.  

 Комисията не разгледа документите на участника, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор. 

 

7. „АЛТРЕМОНТ“ ООД - обособена позиция №1 

► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, следното в таблицата за основните строителни продукти и материали: 

 - в техническото си предложение, за топлоизолация  ЕPS-F, 15 кг/м3, дебелина 100 мм 

и 20 мм, участникът не е посочил изискуемата информация в таблицата за предлагания 

материал, но е приложил декларация за съответствие за топлоизолация  ЕPS-70F. От 

декларацията за комисията не става ясно дали отговаря на поставените изисквания и същата 

направи справка в сайта на фирмата-производител, издала декларацията и установи, че 

топлоизолация  ЕPS 70F е с коефициент на топлопроводимост λ  ꞊0,034 W/mK, което не 

отговаря на поставените изисквания, а именно топлопроводимост λ  ꞊ 0,033 W/mK. 

 -  в техническото си предложение за топлоизолация минерална вата 100 мм,  участникът 

не е попълнил цялата изискваща се информация в таблицата, но от приложената декларация 

за експлоатационни показатели е видно, че предложения материал е с коефициент на 

топлопроводимост λ  ꞊0,045 W/mK, което не отговаря на поставените изисквания, а именно 

топлопроводимост λ  ꞊ 0,044 W/mK. 

Заложеният коефициент на топлопроводимост не отговаря на изискуемия такъв, а е с по-лоши 

параметри, което не може да бъде прието от комисията, тъй като не е в рамките на 

показателите, изискани в настоящата обществена поръчка. 

 - в техническото си предложение за газов стенен бойлер Q=24kW, комплект с 

коаксиален димоотход ф100/60, 0.6м участникът е посочил: страна на произход -Португалия; 

Производител (фирма) - BOSCH; мощност – Therm 4000;  Приложен документ – EO ДС 

/декларация за съответствие/. От представената декларацията за съответствие на 

предложеният бойлер за комисията не става ясно дали продукта отговаря на изискванията, 

поради което същата извърши проверка в сайта на фирмата, издала декларацията и установи, 

че предложения бойлер е с диапазон на мощността 7,00-19,2 kW, което не отговаря на 

изискванията, съгласно образец №3А-Техническо предложение. 

 С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по- 

нататъшно участие. 
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Комисията не разгледа ценовото предложение и документите на участника, свързани с 

личното състояние и критериите за подбор. 

 

8. „ЛАТСТРОЙ 1“ ЕООД – обособена позиция №2  

► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, следното в таблицата за основните строителни продукти и материали: 

 -  в техническото си предложение, за петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет, 

участникът е посочил: страна на произход-Сърбия; Производител (фирма) – Вайс профил; 

коефициент на топлопроводимост WP 3000; WP 4000 – λ< 1,0 W/m2K; Гаранция от 

производителя - 10 години; Приложен документ - декларация за съответствие, декларация за 

характеристики на строителния продукт, декларация за произход на продукта. От 

представените декларации е видно, че те са за материали- PVC профили за врати и прозорци, 

а не за готов продукт, съгласно изискването на образец №3Б-Техническо предложение. 

 - в техническото си предложение, участникът не е посочил LED крушка, която е един 

от продуктите изискващи се от възложителя, също и няма представен документ, доказващ 

качество, съгласно изискването на Образец №3Б-Техническо предложение. 

 С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по- 

нататъшно участие.  

 Комисията не разгледа ценовото предложение и документите на участника, свързани с 

личното състояние и критериите за подбор. 

 

9. „АСТРОН“ ЕООД – обособена позиция №2  

 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 ► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4, 

Количествено-стойностната сметка-Образец №6 и анализите на единичните цени, комисията 

установи, че  съответства на предварително обявените условия. 

 Комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 

10. „КРИСБАУЕН“ ЕООД – обособена позиция №1 

 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 ► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4, 

Количествено-стойностната сметка-Образец №5 и анализите на единичните цени, комисията 

установи, че  съответства на предварително обявените условия. 

 Комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата. 

 

11. „СТИЛ КОМПЛЕКС“ ООД – обособена позиция №2 

 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 ► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4, 

Количествено-стойностната сметка-Образец №6 и анализите на единичните цени, комисията 

установи, че  съответства на предварително обявените условия. 

 Комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата. 
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12. „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД – обособена позиция №1 

 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 ► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4, 

Количествено-стойностната сметка-Образец №5 и анализите на единичните цени, комисията 

установи, че  съответства на предварително обявените условия. 

 Комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата. 
 

13. „БМ-ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – обособена позиция №1 

 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 ► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4, 

Количествено-стойностната сметка-Образец №5 и анализите на единичните цени, комисията 

установи, че  съответства на предварително обявените условия. 

 Комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата. 
 

14. „Пи Ес Пи“ ЕООД – обособена позиция №1 

 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 ► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4, 

Количествено-стойностната сметка-Образец №5 и анализите на единичните цени, комисията 

установи, че  съответства на предварително обявените условия. 

 Комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата. 
 

15. „Сетатех“ ЕООД – обособена позиция №2 

 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 ► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4, 

Количествено-стойностната сметка-Образец №6 и анализите на единичните цени, комисията 

установи, че  съответства на предварително обявените условия. 

 Комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата. 
 

16. „АКТУАЛ ГРУП“ ЕООД – обособена позиция №2 

► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, следното в таблицата за основните строителни продукти и материали: 

 - в техническото си предложение, за топлоизолация  XPS-R, 30 кг/м3, дебелина 100 мм, 

участникът е посочил: страна на произход -България; Производител (фирма) - “Марисан и 

Колев“ АД; Дебелина на изолация 100 мм; коефициент на топлопроводимост λ  < 0,033 W/mK;  

Гаранция от производителя - 5 години; Приложен документ - декларация за експлоатационни 

показатели. От представената декларацията за съответствие на предложената топлоизолация е 

видно, че за дебелина на изолация 100 мм, коефициент на топлопроводимост λ  < 0,033 W/mK 

не отговаря на поставените изисквания, а именно топлопроводимост λ  < 0,030 W/mK. 

Заложеният коефициент на топлопроводимост не отговаря на изискуемия такъв, а е с по-лоши 

параметри, което не може да бъде прието от комисията, тъй като не е в рамките на 

показателите, изискани в настоящата обществена поръчка. 
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 -  в техническото си предложение за топлоизолация минерална вата 100 мм,  участникът 

е посочил: страна на произход -България; Производител (фирма) - “Кнауф Инсулейшън“ 

ЕООД; Дебелина на изолация 100 мм; коефициент на топлопроводимост λ  ꞊ 0,034 W/mK;  

Гаранция от производителя - 5 години; Приложен документ – технически лист от януари 2016. 

От представения документ на предложената топлоизолация минерална вата е видно, че 

коефициент на топлопроводимост λ꞊0,034 W/mK не отговаря на поставените изисквания, а 

именно топлопроводимост λ꞊0,033 W/mK. Заложеният коефициент на топлопроводимост не 

отговаря на изискуемия такъв, а е с по-лоши параметри, което не може да бъде прието от 

комисията, тъй като не е в рамките на показателите, изискани в настоящата обществена 

поръчка. 

 С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по нататъшно 

участие. 

 Комисията не разгледа ценовото предложение и документите на участника, свързани с 

личното състояние и критериите за подбор. 

 

17. „НСК София“ ЕООД – обособена позиция №1 

 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 ► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4, 

Количествено-стойностната сметка-Образец №5 и анализите на единичните цени, комисията 

установи, че  съответства на предварително обявените условия. 

 Комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата. 
 

18. „ХИДРОСТРОЙ – БГ 63“ ЕООД – обособена позиция №1 

 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 ► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4, 

Количествено-стойностната сметка-Образец №5 и анализите на единичните цени, комисията 

установи, че  съответства на предварително обявените условия. 

 Комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата. 
 

19. ET „МОНИ-8 МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ“ – обособена позиция №2 

► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, следното в таблицата за основните строителни продукти и материали: 

 - в техническото си предложение, за топлоизолация  ЕPS-F, 15 кг/м3, дебелина 20 мм, 

участникът е посочил: страна на произход -България; Производител (фирма) - “Аустротерм 

България“ ЕООД; Дебелина на изолация 20 мм; коефициент на топлопроводимост λ  < 0,030 

W/mK; Гаранция от производителя - 5 години; Приложен документ - декларация за 

съответствие. От представената декларацията за съответствие на предложената топлоизолация 

за комисията не става ясно дали предложеният продукт отговаря на изискванията, поради 

което същата извърши проверка в сайта на фирмата-производител, издала декларацията и 

установи, че топлоизолация  ЕPS-F, 15 кг/м3, дебелина 20 мм е с топлопроводимост: λ 0,031 

W/(mK), което не отговаря на декларираното от участника и на изискванията за изпълнение на 

поръчката.  
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 - в техническото си предложение, за петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет, 

участникът е посочил: страна на произход-България; Производител (фирма) - 

“Мастерпластик“ ООД; коефициент на топлопроводимост U=1,37 W/m2K;  Гаранция от 

производителя - 5 години; Приложен документ - декларация за съответствие. От представената 

декларация е видно, че тя не съответства на декларирания продукт, а е за шесткамерна PVC 

дограма, с двоен стъклопакет 24 мм - U = 1,40 W/m2K. Липсва документ доказващ 

съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти, за 

декларирания продукт, съгласно изискването на образец №3Б-Техническо предложение. 

 - в техническото си предложение, за LED крушка 10 W, участникът е посочил: страна 

на произход -България; Производител (фирма) - “Вива“ ЕООД; Мощност - 10 W; Гаранция от 

производителя - 5 години; Приложен документ - декларация за съответствие. От представената 

декларацията за съответствие на предложената LED крушка е видно, че тя е за LED 

плафониера със сензор за движение, модел LIMA LED 10 W SR16-W; LIMA LED 10 W SR16 

B. Комисията извърши проверка в сайта на фирмата-доставчик, издала декларацията и 

установи, че предложените модели не отговарят на поставените изисквания.  

           С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по-

нататъшно участие. 

 Комисията не разгледа ценовото предложение и документите на участника, свързани с 

личното състояние и критериите за подбор. 
 

20. „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД – обособена позиция №1 

 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 ► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4, 

Количествено-стойностната сметка-Образец №5 и анализите на единичните цени, комисията 

установи, че  съответства на предварително обявените условия. 

 Комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата. 
 

21. „КРАССТРОЙ“ ООД – обособена позиция №1 

 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 ► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4, 

Количествено-стойностната сметка-Образец №5 и анализите на единичните цени, комисията 

установи, че  съответства на предварително обявените условия. 

 Комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата. 
 

22. ЕТ „АС - СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ“ – обособена позиция №2 

► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, следното в таблицата за основните строителни продукти и материали: 

 - в техническото си предложение, за топлоизолация  XPS-R, 30 кг/м3, дебелина 100 мм  

и  λ < 0,030 W/mK, участникът е посочил: страна на произход -Гърция; Производител (фирма) 

– “Fibrotermika Hellas” SA; Дебелина на изолация 100 мм; коефициент на топлопроводимост 

0,030; Приложен документ - декларация за експлоатационни показатели.  
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От представената декларацията за съответствие на предложената топлоизолация за комисията 

не става ясно дали предложеният продукт отговаря на декларираното от участника, поради 

което същата извърши проверка в сайта на фирмата-производител, и установи, че 

топлоизолация  ЕPS-F, 15 кг/м3, дебелина 100 мм е с топлопроводимост: λ 0,034 W/(mK), което 

не отговаря на декларираното от участника и на изискванията за изпълнение на поръчката, 

съгласно образец  №3Б-Техническо предложение. 

 -  в техническото си предложение за топлоизолация минерална вата 100 мм,  участникът 

е посочил: страна на произход - Словения; Производител (фирма) – URSA TERRA; дебелина 

на изолацията – 100мм; коефициент на топлопроводимост 0,03;  Приложен документ – 

Декларация за експлоатационни показатели.   

От представената декларацията за съответствие на предложения продукт за комисията не става 

ясно дали отговаря на изискването на възложителя, поради което същата извърши проверка в 

сайта на фирмата-производител, и установи, че топлоизолация  минерална вата с дебелина 

100мм е с топлопроводимост: λ 0,034 W/(mK), което не отговаря на декларираното от 

участника и на изискванията за изпълнение на поръчката, съгласно образец №3Б-Техническо 

предложение. 

 С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по нататъшно 

участие. 

 Комисията не разгледа ценовото предложение и документите на участника, свързани с 

личното състояние и критериите за подбор. 
 

23. „АДВАНС СТРОЙ“ ЕООД – обособена позиция №1 

 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 ► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4, 

Количествено-стойностната сметка-Образец №5 и анализите на единичните цени, комисията 

установи, че  съответства на предварително обявените условия. 

 Комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата. 
 

24. „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД – обособена позиция №2 

► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, следното в таблицата за основните строителни продукти и материали: 

 -  в техническото си предложение, за топлоизолация  ЕPS-F, 15 кг/м3, дебелина 20 мм, 

участникът е посочил: страна на произход -България; Производител (фирма) - “Аустротерм 

България“ ЕООД; Дебелина на изолация 20 мм; коефициент на топлопроводимост λ  < 0,030 

W/mK;  Гаранция от производителя - 5 години; Приложен документ - декларация за 

съответствие. От представената декларацията за съответствие на предложената топлоизолация 

за комисията не става ясно дали предложеният продукт отговаря на изискванията, поради 

което същата извърши проверка в сайта на фирмата-производител, издала декларацията и 

установи, че топлоизолация  ЕPS-F, 15 кг/м3, дебелина 20 мм е с топлопроводимост: λ 0,031 

W/(mK), което не отговаря на декларираното от участника и на изискванията за изпълнение на 

поръчката, съгласно образец  №3Б-Техническо предложение. 

 С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по нататъшно 

участие. 
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 Комисията не разгледа ценовото предложение и документите на участника, свързани с 

личното състояние и критериите за подбор. 
 

25. „ИВАНОВ – 53“  ЕООД – обособена позиция №1 

► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, следното в таблицата за основните строителни продукти и материали: 

 -  в техническото си предложение, за топлоизолация ЕPS-F, 15 кг/м3, дебелина 100 мм 

и 20 мм, λ < 0,033 W/mK, участникът е посочил: страна на произход –България; Производител 

(фирма) - “Пластимо“ АД и „Рьофикс“ ЕООД; Дебелина на изолация 100 мм; коефициент на 

топлопроводимост λ  < 0,033 W/mK и λ  < 0,034 W/mK;  Приложен документ – декларации за 

експлоатационни показатели. 

От представените декларации на предложената топлоизолация от “Пластимо“ АД и „Рьофикс“ 

ЕООД е видно, че коефициентът на топлопроводимост е съответно λ  < 0,037 W/mK и λ  < 

0,034 W/mK, което не отговаря на изискванията за изпълнение на поръчката, съгласно образец  

№3А - Техническо предложение, а именно топлопроводимост λ  < 0,033 W/mK. 

 - в техническото си предложение, за топлоизолация  XPS-R, дебелина 100, участникът 

е посочил: страна на произход -Гърция; Производител (фирма) – “Fibrotermika Hellas” SA; 

Дебелина на изолация 20-120 мм; коефициент на топлопроводимост λ  < 0,033 W/mK; 

Приложен документ - декларация за експлоатационни показатели. 

 От представената декларация е видно, че топлоизолация  XPS-R с дебелина 100 мм е с 

топлопроводимост: λ 0,034 W/(mK), което не отговаря на декларираното от участника и на 

изискванията за изпълнение на поръчката, съгласно образец  №3А-Техническо предложение. 

 С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по нататъшно 

участие.  

 Комисията не разгледа ценовото предложение и документите на участника, свързани с 

личното състояние и критериите за подбор. 
 

26. „МИКРА-КМ“ ЕООД - обособена позиция №2 

► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, следното в таблицата за основните строителни продукти и материали: 

 - в техническото си предложение, за топлоизолация  ЕPS-F, 15 кг/м3, дебелина 100 мм, 

участникът е посочил: страна на произход -България; Производител (фирма) - “Марисан и 

Колев“ АД; Дебелина на изолация 10см; коефициент на топлопроводимост λ  < 0,034 W/mK;  

Приложен документ - декларация за експлоатационни показатели.   

От представената декларацията на предложената топлоизолация е видно, че коефициент на 

топлопроводимост λ  < 0,034 W/mK не отговаря на поставените изисквания, съгласно образец 

№3Б-Техническо предложение, а именно топлопроводимост λ  < 0,033 W/mK. Заложеният 

коефициент на топлопроводимост не отговаря на изискуемия такъв, а е с по-лоши параметри, 

което не може да бъде прието от комисията, тъй като не е в рамките на показателите, изискани 

в настоящата обществена поръчка. 

 - в техническото си предложение, за топлоизолация  ЕPS-F, 15 кг/м3, дебелина 20 мм, 

участникът е посочил: страна на произход -България; Производител (фирма) - “Марисан и 

Колев“ АД; Дебелина на изолация 2см; коефициент на топлопроводимост λ  < 0,030 W/mK;  

Приложен документ - декларация за експлоатационни показатели.   

От представената декларацията на предложената топлоизолация за комисията не става ясно 

дали предложеният продукт отговаря на изискванията, поради което същата извърши проверка 

в сайта на фирмата-производител, издала декларацията и установи, че топлоизолация  ЕPS-F, 

15 кг/м3, дебелина 20 мм е с топлопроводимост: λ 0,034 W/(mK), което не отговаря на 



14 

 

декларираното от участника и на изискванията за изпълнение на поръчката, съгласно образец  

№3Б-Техническо предложение. 

 -  в техническото си предложение, за топлоизолация  XPS-R, 30 кг/м3, дебелина 100 мм  

и  λ < 0,030 W/mK, участникът е посочил: страна на произход - България; Производител 

(фирма) - “Марисан и Колев“ АД; Дебелина на изолация 10 см; коефициент на 

топлопроводимост λ  < 0,030 W/mK;  Приложен документ – декларация за експлоатационни 

показатели.  

От представената декларация е видно, че топлоизолация  XPS-R с дебелина 100 мм е с 

топлопроводимост: λ 0,033 W/(mK), което не отговаря на декларираното от участника и на 

изискванията за изпълнение на поръчката, съгласно образец  №3А-Техническо предложение. 

 С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по нататъшно 

участие.  

 Комисията не да разгледа ценовото предложение и документите на участника, свързани 

с личното състояние и критериите за подбор. 
 

27. „БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД – обособена позиция №2 

► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, следното в таблицата за основните строителни продукти и материали: 

 -  в техническото си предложение, за топлоизолация  ЕPS-F, 15 кг/м3, дебелина  20 мм, 

участникът е посочил: страна на произход -BG; Производител (фирма) - “Стром 21“ ООД; 

Дебелина на изолация 20 мм; коефициент на топлопроводимост λ  < 0,030 W/mK;  Гаранция 

от производителя – 5г.; Приложен документ - сертификат. От представената декларацията на 

предложената топлоизолация е видно, че за дебелина на изолация 20 мм, коефициент на 

топлопроводимост е λ  < 0,032 W/mK, което не отговаря на декларираното от участника и на 

изискванията за изпълнение на поръчката, съгласно образец  №3Б-Техническо предложение, 

а именно топлопроводимост λ  < 0,030 W/mK. 

 -  в техническото си предложение, за топлоизолация  XPS-R, 30 кг/м3, дебелина 100 мм  

и  λ < 0,030 W/mK, участникът е посочил: страна на произход - BG; Производител (фирма) - 

Фибран; Дебелина на изолация 100 мм; коефициент на топлопроводимост λ  < 0,030 W/mK;  

Гаранция от производителя – 5г.; Приложен документ - сертификат.  

От представената декларацията на предложената топлоизолация е видно, че дебелината на 

продукта е 40-50мм и топлопроводимост е λ  < 0,034 W/mK, което не отговаря на 

декларираното от участника и на изискванията за изпълнение на поръчката, съгласно образец  

№3Б-Техническо предложение.  

 - в техническото си предложение, за петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет, 

участникът е посочил: страна на произход - BG; Производител (фирма) -KMG; коефициент на 

топлопроводимост U = 1,40 W/m2K; Гаранция от производителя - 5 години; Приложен 

документ - сертификат. От представеният документ е видно, че се касае за материали – 

шесткамерни PVC профили за врати и прозорци. Има представена декларация за 

експлоатационни показатели на PVC дограма, която не съответства на декларирания продукт, 

а е за шесткамерна PVC дограма с двоен стъклопакет 24 мм - U = 1,1 W/m2K. Липсва документ 

доказващ съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти, за 

декларирания продукт, съгласно изискването на образец №3Б-Техническо предложение. 

 - в техническото си предложение, за топлоизолация минерална вата 100 мм, участникът 

е посочил: страна на произход - BG; Производител (фирма) – URSA;  дебелина – 100 мм; 

коефициент на топлопроводимост λ  = 0,033 W/mK;  Гаранция от производителя-5години; 

Приложен документ – сертификат.  

От представената декларация за предложената топлоизолация минерална вата е видно, че 

коефициент на топлопроводимост е λ꞊0,039 W/mK, който не отговаря на поставените 
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изисквания, съгласно Образец №3А-Техническо предложение, а именно топлопроводимост λ  

꞊ 0,033 W/mK.  

 - в техническото си предложение за LED крушка 10  W, участникът е посочил: страна 

на произход - BG; Производител (фирма) –V-tac ;  мощност - 10W; Гаранция от производителя 

- 2 години; Приложен документ – сертификат. Комисията установи, че за декларирания 

продукт липсва документ доказващ съответствие на влаганите материали и/или оборудване и 

изискваните стандарти, съгласно изискването на образец №3Б-Техническо предложение. 

 С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по нататъшно 

участие. 

Комисията не разгледа ценовото предложение и документите на участника, свързани с 

личното състояние и критериите за подбор. 
 

28. „ АРТ ЕЛИТ“ ЕООД – обособена позиция №1 

► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, следното:   

А) в таблицата за основните строителни продукти и материали: 

 -  в техническото си предложение, за топлоизолация  XPS-R, 30 кг/м3, дебелина 100 мм  

и  λ < 0,030 W/mK, участникът е посочил: страна на произход – България; Производител 

(фирма) – Fibran Bulgaria AD; Дебелина на изолация 100 мм; коефициент на топлопроводимост 

λ  < 0,033 W/mK;  Гаранция от производителя – 2 г.; Приложен документ – декларация за 

експлоатационни показатели.  

От представената декларацията на предложената топлоизолация е видно, че дебелината на 

продукта е 40-50мм и топлопроводимост е λ  < 0,033 W/mK, което не отговаря на 

декларираното от участника и на изискванията за изпълнение на поръчката, съгласно образец  

№3Б-Техническо предложение.  

 - в техническото си предложение, за топлоизолация минерална вата 100 мм, участникът 

е посочил: страна на произход - Словения; Производител (фирма) – URSA SLOVENIJA;  

коефициент на топлопроводимост λ  < 0,044 W/mK;  Гаранция от производителя-2г.; Приложен 

документ - декларация за експлоатационни показатели. 

От представения декларация за предложената топлоизолация минерална вата е видно, че 

коефициент на топлопроводимост е λ꞊0,045 W/mK, който не отговаря на поставените 

изисквания, съгласно Образец №3А-Техническо предложение, а именно топлопроводимост λ  

꞊ 0,044 W/mK.  

 - в техническото си предложение, за газов стенен бойлер участникът е посочил: страна 

на произход – Китай; Производител (фирма) – Motu Industry Co.Limiited;  Мощност Q=24kW; 

Гаранция от производителя-2г.; Приложен документ - декларация за експлоатационни 

показатели. Комисията установи, че представения документ  е на чужд език без превод на 

български език и същата не може да прецени дали  предложения газов стенен бойлер отговаря 

на изискванията, съгласно Образец №3А-Техническо предложение. 

 Б) в графика за изпълнение на поръчката не са спазени изискванията и основни 

принципи  при съставянето на календарните планове. Не е ясно спазен ли е определеният  срок 

за изграждане на обекта. Не са вписани броя на работниците в една смяна,  продължителността 

на работите в работни дни.  Под графичната част на календарния график липсва изчертана 

диаграма на работната сила. 

 С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 
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Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по нататъшно 

участие. 

Комисията не разгледа ценовото предложение и документите на участника, свързани с 

личното състояние и критериите за подбор. 
 

29. „ЛКС“ ООД – обособена позиция №1 

 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 ► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4, 

Количествено-стойностната сметка-Образец №5 и анализите на единичните цени, комисията 

установи, че  съответства на предварително обявените условия. 

 Комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата. 
 

30. „КОРЕКТ“ ООД – обособена позиция №2 

 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 ► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4, 

Количествено-стойностната сметка-Образец №6 и анализите на единичните цени, комисията 

установи, че  съответства на предварително обявените условия. 

 Комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата. 
 

31. „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД – обособена позиция №1 

 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 ► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4, 

Количествено-стойностната сметка-Образец №5 и анализите на единичните цени, комисията 

установи, в образец №4, т.VI Технико-икономически показатели, че участникът е предложил 

допълнителни разходи върху механизация 40,00%, но в анализ №22 за Армирана циментова 

замазка 5 см., армирана N 4, каре 15/15 см. и анализ №23 за Направа на двукомпонентна 

хидроизолация по тераси, на циментова  основа, вкл. усилващи еластични ленти единичната 

цена за тези позиции е формирана, като допълнителните разходи върху механизация са 

30,00%. Това несъответствие води до неточен анализ, съответно липса на анализ за единичната 

предложена цена за тези позиции, което представлява нарушение както на ЗОП, така и на 

изискванията на Възложителя, посочени в настоящата обществена поръчка. Тези различия 

водят до промяна на КСС, което ще засегне и предложената обща цена за изпълнение на 

обособената позиция. А ценовото предложение ведно с анализите става неразделна част от 

договора за изпълнение. Тези различия не могат да бъдат отстранени по никакъв начин, защото 

допълване или промяна на ценовото предложение е недопустимо съгласно ЗОП, поради което 

комисията предлага на Възложителя на осн.чл.107, т.2, б. “а“ от ЗОП участникът да бъде 

отстранен от по-нататъшно участие.  

 Комисията не разгледа документите на участника, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор. 
 

32. „Само Строй“ ЕООД – обособена позиция №1 
 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4, 

Количествено-стойностната сметка-Образец №5 и анализите на единичните цени, комисията 
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установи, следното:  

- несъответствие в КСС-образец №5, част I, позиция 2 „Топлоизолационна система  по  

фасадни  стени от  EPS-F, 15 кг/м3 , деб. 10 см.  с  λ ≤ 0,033 W/Mk (вкл. лепило, арм. мрежа, 

ъглови профили и крепежни елементи)“ посочената единична цена е 28,00 лв., а анализа за 

тази позиция е на различна стойност – 22,00 лв.  

- несъответствие в КСС-образец №5, част I, позиция 15 „Демонтаж на съществуваща  

настилка  по тераси“ посочената единична цена е 1,23 лв., а анализа за тази позиция е на 

различна стойност – 1,25 лв.  

- за позиция 2 „Пародренажно  фолио“, част III от КСС-образец №5 липсва анализ на 

предложената единична цена.  

 Комисията счита, че тези несъответствия водят до неточен анализ, съответно липса на 

анализ за единичната цена за тези позиции, което представлява нарушение както на ЗОП, така 

и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата обществена поръчка. Тези различия 

водят до промяна на КСС, което ще засегне и предложената обща цена за изпълнение на 

обособената позиция. А ценовото предложение ведно с анализите става неразделна част от 

договора за изпълнение. Тези различия не могат да бъдат отстранени по никакъв начин, защото 

допълване или промяна на ценовото предложение е недопустимо съгласно ЗОП, поради което 

комисията предлага на Възложителя на осн.чл.107, т.2, б. “а“ от ЗОП участникът да бъде 

отстранен от по-нататъшно участие.  

 Комисията не разгледа документите на участника, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор. 
 

33. „МАРИБОР - СТРОЙ“ ЕООД - обособена позиция №1 
 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 ► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4 и 

Количествено-стойностната сметка-Образец №5, комисията установи, че участникът не е 

представил анализ на единичните цени. Съгласно изискванията на Възложителя описани в т. 

22.1.11. от документацията за участие, „…Към ценовото предложение участниците 

представят количествено - стойностна сметка за съответната обособена позиция, както 

и анализ на единичните цени“.   Ценовото предложение ведно с анализите е неразделна част 

от договора за изпълнение и този порок не може да бъде саниран, тъй като допълване на 

ценовото предложение е недопустимо съгласно ЗОП, поради което комисията предлага на 

Възложителя на осн.чл.107, т.2, б. “а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по-нататъшно 

участие.  

 Комисията не разгледа документите на участника, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор. 

 

34. „Интер Строй Груп“ ЕООД – обособена позиция №2 

 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 ► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4, 

Количествено-стойностната сметка-Образец №6 и анализите на единичните цени, комисията 

установи, че  съответства на предварително обявените условия. 

 Комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата. 
 

35. „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД – обособена позиция №1 

► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че установи следното в таблицата за основните строителни продукти и материали: 
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 - в техническото си предложение, за топлоизолация  ЕPS-F, 15 кг/м3, дебелина 100 мм 

и 20 мм, участникът е посочил: страна на произход -България; Производител (фирма) - 

“Аустротерм България“ ЕООД; Дебелина на изолация 100 мм и 20 мм; коефициент на 

топлопроводимост λ  < 0,033 W/mK;  Приложен документ - декларация за съответствие. 

От представената декларацията за съответствие на предложената топлоизолация е видно, че 

предложеният продукт е топлоизолация  Austrotherm ЕPS 150 и не става ясно, че изолационния 

материал е за топлоизолация на външни стени.  Комисията извърши проверка в сайта на 

фирмата-производител, издала декларацията и установи, че предложената топлоизолация  ЕPS 

150 е с приложение: „за топлоизолация на плоски покриви (проходими), под замазка и 

навсякъде, където конструктивно се изискват големи якости на натиск“ , което не отговаря 

на декларираното от участника и на изискванията за изпълнение на поръчката. 

 С оглед на установеното от комисията, техническото предложение на участника не е 

съобразено с изискванията на поръчката и неговото допълване или промяна по какъвто и да 

било начин е недопустимо, съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което същата предлага на 

Възложителя на осн. чл. 107, т.2, б.“а“ от ЗОП участникът да бъде отстранен от по нататъшно 

участие. 

Комисията не разгледа ценовото предложение и документите на участника, свързани с 

личното състояние и критериите за подбор. 
 

36. „Парсек Груп“ ЕООД – за обособена позиция №2 

 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 ► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4, 

Количествено-стойностната сметка-Образец №6 и анализите на единичните цени, комисията 

установи, че  съответства на предварително обявените условия. 

 Комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата. 
 

37. ДЗЗД „Ахинора Билд“ – за обособена позиция №1 

 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

 ► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4, 

Количествено-стойностната сметка-Образец №5 и анализите на единичните цени, комисията 

установи, че  съответства на предварително обявените условия. 

 Комисията предлага на Възложителя, участникът да бъде допуснат до по-нататъшно 

участие в процедурата. 
 

38. „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД – за обособена позиция №1 

 ► При разглеждане на представеното Техническо предложение, образците и   

приложенията към него, за съответствие с изискванията поставени от възложителя, комисията 

установи, че участникът е представил, попълнил и оформил всички изискуеми документи.  

► При разглеждане на представеното Ценово предложение-Образец №4, 

Количествено-стойностната сметка-Образец №5 и анализите на единичните цени, комисията 

установи, че сборът от сумите на отделните дейности/позиции в КСС-образец №5 е равен на 

165 814,10 лева без ДДС, която сума е различна от общата предложена цена от участника в 

Ценовото предложение – образец №4, а именно 165 812,46 лева без ДДС. 

Представеното  Ценово предложение е с грешна/несъответстваща обща стойност, което води 

до невъзможността за установяване на точния размер на предложената обща стойност от 

участника. Комисията не би могла да приеме  сумата от 165 814,10 лева без ДДС, тъй като това 

означава да подмени волята на участника. В този смисъл комисията счита, че няма основание 

и необходимост да иска от участника разяснение, тъй като каквото и да е разяснение би било 

промяна в ценовото предложение, което е недопустимо, съгласно императивните разпоредби 
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на чл.104, ал.5 от ЗОП. Тези различия не могат да бъдат отстранени по никакъв начин, защото 

допълване или промяна на ценовото предложение е недопустимо съгласно ЗОП, поради което 

комисията предлага на Възложителя на осн.чл.107, т.2, б. “а“ от ЗОП участникът да бъде 

отстранен от по-нататъшно участие.  

 Комисията не разгледа документите на участника, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор. 
 

 С оглед на гореописаното и извършените действия, комисията направи преценка по 

чл.72, ал.1 от ЗОП, за наличие на предложение на допуснатите участници, което е с повече от 

20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите допуснати 

участници по съответната обособена позиция. 

Участниците, които попадат в горната хипотеза са следните: 

- „ХИДРОСТРОЙ – БГ 63“ ЕООД - За обособена позиция №1 

            - „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД - За обособена позиция №2 

 На основание чл.72, ал.1 от ЗОП в срок от 5 дни от получаване на уведомително писмо, 

участниците следва да представят подробна писмена обосновка за начина на образуването на 

предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция №1 и 

обособена позиция №2. 

 

3. Протокол №3 от 28.05.2018г. от закрито заседание на комисията, която 

разгледа и обсъди, представените писмени обосновки изискани с писмо с рег. индекс 

№5300-509/18.05.2018г., и  направи оценка на допуснатите оферти по съответната 

обособена позиция. 

Изисканата писмена обосновка е представена от участниците в законоустановения 

срок, както следва: 

 -  „Хидрострой-БГ 63“ ЕООД, с вх.№5300-509(1)/23.05.2018г. – за обособена позиция 

№1 

            - „Парсек Груп“ ЕООД, с вх.№5300-509(2)/23.05.2018г. – за обособена позиция №2 

 

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на представените писмени обосновки 

от участниците, и на основание чл.72, ал.3 от ЗОП към оценка по отношение на нейната 

пълнота и обективност, по реда на постъпването им, както следва: 
 

1. „Хидрострой – БГ 63“ ЕООД 

 Участникът обосновава предлаганата цена в съответствие с една от хипотезите на чл.72, 

ал.2 от ЗОП, а именно: Изключително благоприятни условия за изпълнение на строителството.  
 В представената обосновка участникът е посочил, че при изготвянето на единичните 

цени са използвани норма време за труд от СЕК, УНС, Гауди и фирмени норми. Разходните 

норми на материалите са взети от УНСС и СЕК, а цените на материалите са определени, 

съгласно пазарните цени на продуктите към настоящия момент. Участникът е анализирал 

предложените технико-икономически показатели за ценообразуване, като е изложил следните 

аргументи: 

► часовата ставка е съобразена с икономическата обосновка в страната; 

► допълнителните разходи върху труд са в рамките на нормалното, и че предложеният 

процент е съобразен с факта, че участникът не поддържа тежък административен апарат.  

Фирмата разполага с необходимия изпълнителски персонал, който е нает на граждански 

договори. За участника тези обстоятелства автоматично водят до силно намаляване на 

разходите за издръжка на служителите.  

► за предложения процент доставно-складови разходи и допълнителните разходи за 

механизация, участникът сочи, че има необходимото оборудване, собственост на фирмата, с 

което сам да извърши доставките на материали до обекта и е напълно достатъчно да покрие 

разходите за доставка и складиране на материалите, както и разходите за механизация. 

Притежава собствена складова база, в която съхранява своята техника и не се налагат разходи 
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за наем. Участникът се позовава и на дългогодишни отношения с надеждни партньори за 

доставка на материали на преференциални цени.  

► печалбата, която залага е изцяло продиктувана от лошите икономически условия в страната. 

Изчислил е, че заложения процент е свързан с добра организация за изпълнение, достатъчен е 

без допълнително оскъпяване и излишни разходи за държавата.  

Също така участникът се позова и на богатия опит в изпълнението на строителни-монтажни 

работи.   

Участникът не е представил допълнителни документи, информация или доказателства, 

обосноваващи предлаганата от него цена.  
 

 След анализиране на представената обосновка, комисията приема, че представените в 

обосновката аргументи са от общ характер и не могат да бъдат приети за обстоятелства, 

свързани с изключително благоприятни условия за участника. 

Комисията счита за необходимо да отбележи, че мотивите, изложени в писмената обосновка 

относно технико-икономически показатели образуващи предлаганата цена не следва да се 

възприемат като обективни обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2, т.1-5  от ЗОП, тъй като 

същите се съдържат и в офертата, подадена от участника за участие в процедурата, т.е. не са 

нови доказателства, обосноваващи предложената по-ниска цена от участника.  

Твърдението от участника, че изпълнителският персонал, нает на граждански договори е 

икономически по-изгоден факт, за комисията не представлява по-изгодно заплащане на труда 

на персонала с оглед това, че ангажирането на база граждански договор би следвало да е с 

договор за услуга, който логично би следвало да включва в стойността си и разходи за данъци 

и осигуровки на лицата. 
Твърденията на участника, касаещи наличието на собствено оборудване и материална база не 

могат да бъдат приети от комисията като обстоятелства по смисъла на закона, обосноваващи 

някоя от хипотезите посочени в чл.72, ал.2 т.1-5 от ЗОП, тъй като същите остават недоказани 

от участника, защото за тях няма представени никакви доказателства към обосновката, които 

да бъдат взети предвид при оценката й от страна на комисията.  

Също така позоваването на участника на дългогодишни отношения с надеждни партньори за 

доставка на материали на преференциални цени отново не се предоставя обосновка, в каква 

степен се минимизират разходите и как това се отразява на предложената цена, което 

участника твърди. 

Относно позоваването от страна на участника като благоприятно условие на изпълнени 

договори със сходен предмет, комисията счита, че необходимият опит при изпълнение на 

такива договори е част от поставените от възложителя минимални критерии за подбор,   което 

следва де се обсъди и докаже на по – късен етап от процедурата и не следва да се приема като 

обстоятелство,  даващо индивидуално предимство на участника.  

 Съгласно чл.72, ал. 3 от ЗОП - „Получената обосновка се оценява по отношение на 

нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по ал. 2, на които се позовава 

участникът. Императивното изискване на тази разпоредба на ЗОП изисква от комисията да 

направи оценка на обосновка на участника не само за това дали в същата са обхванати 

възможностите изброени в чл.72, ал. 2 от ЗОП от т. 1 до т.5, но и дали към обосновката са 

приложени доказателства чрез които по безспорен начин да се обоснове предложената от 

участника цена.  

За да са налице основания от страна на комисията да приеме обосновката, в нея следва да се 

посочат обективни обстоятелства, които да са свързани и съответно да установяват наличието 

на една от хипотезите на чл. 72, ал.2 от ЗОП. За да бъдат възприети за обективни, 

обстоятелствата следва да кореспондират със същността на предложението, да не 

представляват критерии за подбор, и да нямат бланкетен характер. Писмената обосновка 

следва да бъде аргументирана, пълна и изчерпателна, както и ясно и подробно да указва начина 

на формиране на по-благоприятно предложение. 

Участникът не доказва наличие на някои от хипотезите на чл.72, ал.2 от ЗОП. Не са 

представени доказателства за сочените обстоятелства, като представената информация не е 

достатъчна да обоснове минимизиране на разходите, което да доведе до 20 на сто по-
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благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател „най-ниска цена“. 

 

 Предвид гореизложеното, комисията предлага на възложителя, участникът да бъде 

отстранен от по-нататъшно участие в настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, поради изложените по-горе мотиви, както и 

липсата на доказателства, обосноваващи предлаганата от него цена.  

 

2. „Парсек Груп“ ЕООД 

 Участникът обосновава предлаганата цена в съответствие с две от хипотезите на чл.72, 

ал.2 от ЗОП, а именно: Изключително благоприятни условия за изпълнение на строителството 

и Оригиналност на предложеното от участника решение при изпълнение на строителството. 

 В представената обосновка участникът е изложил следните аргументи: 

►Фирмата разполага с висококвалифициран технически и изпълнителски персонал. 

►договорените материали за изпълнение на обекта ще се доставят на принципа „just in time” 

или всеки ден с точно количество, което за участника автоматично води до силно намаляване 

на разходите за доставка и складиране.  

► при определяне на единичната цена се е съобразил с минималната часова ставка и с 

пазарната обстановка в гр. Ботевград; 

 Също така участникът се позова и на богатия опит в изпълнението на строителни-

монтажни работи.   

Участникът не е представил допълнителни документи, информация или доказателства, 

обосноваващи предлаганата от него цена.  

 След анализиране на представената обосновка, комисията приема, че представените в 

обосновката аргументи са от общ характер и не могат да бъдат приети за обстоятелства, 

свързани с изключително благоприятни условия за участника и оригиналност на 

предложеното решение при изпълнение на строителството. 

Позоваването от участника на висококвалифициран технически и изпълнителски персонал по-

скоро обосновава изпълнение при по- високи цени, предвид това, че по - опитните специалисти 

и по-квалифицираните такива се наемат и осъществяват функции при по-високо 

възнаграждение. Участника не се обосновава как персонала му води до икономически по-

изгоден факт при формирането на цената. Не е дадена информация относно действителното 

заплащане на труда на тези лица и как това заплащане влияе на предложението на участника.  

От представената обосновка относно доставка на материали на принципа „just in time” или 

всеки ден с точно количество не става ясно в каква степен се минимизират разходите и как 

това се отразява на предложената цена, което участника твърди. 

Твърдението на участника, че при определяне на единичната цена се е съобразил с 

минималната часова ставка и с пазарната обстановка в гр. Ботевград по никакъв 

начин не е аргументирал с числови данни.  

Относно позоваването от страна на участника като благоприятно условие на изпълнени 

договори със сходен предмет, комисията счита, че необходимият опит при изпълнение на 

такива договори е част от поставените от възложителя минимални критерии за подбор,   което 

следва де се обсъди и докаже на по – късен етап от процедурата и не следва да се приема като 

обстоятелство,  даващо индивидуално предимство на участника.  

Участникът не е изложил никакви числови разчети с които да обоснове по безспорен начин 

предложената ниска цена. 

Липсата на каквито и да било изчисления или числа относими към предложената цена прави 

невъзможна преценката дали крайната обща цена е обективна или не. 

Целта на обосновката е участникът подробно да обоснове направеното от него ценово 

предложение. 

 Съгласно чл.72, ал. 3 от ЗОП - „Получената обосновка се оценява по отношение на 

нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по ал. 2, на които се позовава 

участникът. Императивното изискване на тази разпоредба на ЗОП изисква от комисията да 

направи оценка на обосновка на участника не само за това дали в същата са обхванати 
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възможностите изброени в чл.72, ал. 2 от ЗОП от т. 1 до т.5, но и дали към обосновката са 

приложени доказателства чрез които по безспорен начин да се обоснове предложената от 

участника цена.  

За да са налице основания от страна на комисията да приеме обосновката, в нея следва да се 

посочат обективни обстоятелства, които да са свързани и съответно да установяват наличието 

на една от хипотезите на чл. 72, ал.2 от ЗОП. За да бъдат възприети за обективни, 

обстоятелствата следва да кореспондират със същността на предложението, да не 

представляват критерии за подбор, и да нямат бланкетен характер.  Писмената обосновка 

следва да бъде аргументирана, пълна и изчерпателна, както и ясно и подробно да указва начина 

на формиране на по-благоприятно предложение. 

Участникът не доказва наличие на някои от хипотезите на чл.72, ал.2 от ЗОП. Безспорно са 

наведени твърдения за съществуването на такива, но те са само упоменати, без да е посочен 

нито един конкретен числови и доказан показател. Не са представени доказателства за 

сочените обстоятелства, като представената информация не е достатъчна да обоснове 

минимизиране на разходите, което да доведе до 20 на сто по- 

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател „най-ниска цена“. 

 
 Предвид гореизложеното, комисията предлага на възложителя, участникът да бъде 

отстранен от по-нататъшно участие в настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка, на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, поради изложените по-горе мотиви, както и 

липсата на доказателства, обосноваващи предлаганата от него цена.  
 

След извършване на гореописаните действия, комисията пристъпи към оценка на 

допуснатите оферти по съответната обособена позиция.  
 

► За обособена позиция №1: 

1. ДЗЗД „Ахинора Билд“  - 135 867,30 лева без ДДС 

2. „Крисбауен“ ЕООД – 139 649,80 лева без ДДС 

3. „Адванс Строй“ ЕООД – 153 246,62 лева без ДДС 

4. „НСК София“ ЕООД – 153 870,48 лева без ДДС 

5. „КСВ Инженеринг“ ООД – 158 024,90 лева без ДДС 

6. „Строителна компания“ ЕООД – 171 083,62 лева без ДДС 

7. „Интерхолд“ ЕООД – 178 623,02 лева без ДДС 

8. „ЛКС“ ООД – 185 879,42 лева без ДДС 

9. „БМ-Груп-Инженеринг“ ЕООД – 189 730,08 лева без ДДС 

10. „Красстрой“ ООД – 189 828,54 лева без ДДС 

11. „Пи Ес Пи“ ЕООД – 191 022,16 лева без ДДС 

 

► За обособена позиция №2: 

1. „Астрон“ ЕООД – 77 223,61 лева без ДДС 

2. „Валдор-60“ ООД – 81 948,78 лева без ДДС 

3. „Сетатех“ ЕООД – 90 263,39 лева без ДДС 

4. „Интер Строй Груп“ ЕООД – 103 078,72 лева без ДДС 

5. „Корект“ ООД – 106 501,50 лева без ДДС 

6. „Стил комплекс“ ООД – 111 789,59 лева без ДДС 
 

След направеното оценяване комисията пристъпи към проверка на документите за 

съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя, в низходящ ред спрямо резултатите от оценяването, съгласно чл.61, т.4 от ППЗОП, 

на първите двама по съответната обособена позиция. 

 

► За обособена позиция №1: 

1. ДЗЗД „Ахинора Билд“ 
При проверка на документите за съответствието с изискванията към личното състояние и 
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критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията установи следното: 

 ► В ЕЕДОП представен от ДЗЗД „Ахинора Билд“: 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, Раздел Б: Икономическо и финансово 

състояние, Раздел В: Технически и професионални способности, Раздел Г: Схеми за осигуряване 

на качеството и стандарти за екологично управление, участникът не е декларирал съответствие 

с критериите за подбор. Критериите за подбор имат за цел да определят способността на участника 

да изпълни поръчката. 

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП: „при подаване оферта участникът декларира липсата на 

основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на 

единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)“, Обединението се явява 

фактическият участник в процедурата и следователно в качеството си на участник следва да 

представи информация относно съответствието с критериите за подбор или да уточни, че 

покрива съответствието с посочените минимални изисквания чрез съдружникът/ците в него. 

При участник – обединение/консорциум ЕЕДОП се представя както от участника-обединение, 

така и от всеки от участниците в него. 

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил съответната част, 

раздел/точка/и, съдържаща предоставената от участника информация, съгласно изискванията 

на образеца. 

 ► В ЕЕДОП представен от „Тес Кънстракшън Груп“ ЕООД-партньор в 

Обединението: 
 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка – участникът не е декларирал липса или наличие на 

обстоятелства по т.9.3. и т. 10.7. от документацията за участие. Също така не е идентифицирал 

действителните собственици на дружеството. Дефиницията за действителен собственик е 

описана в § 2. (1) от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на 

пари (Обн. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г.).  

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил съответната част, 

раздел/точка/и, съдържаща предоставената от участника информация, съгласно изискванията 

на образеца. 

 ► В ЕЕДОП представен от „Геоком - 2000“ ООД: 
 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които 

може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка – участникът не е декларирал липса или наличие на 

обстоятелства по т.9.3. и т. 10.7. от документацията за участие. Също така не е идентифицирал 

действителните собственици на дружеството. Дефиницията за действителен собственик е 

описана в § 2. (1) от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на 

пари (Обн. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г.).  

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние в т.5) 

участникът е декларирал наличие на застраховка „Професионална отговорност на строителя“, 

но липсва точно позоваване на документа и не става ясно дейността на същата. 

 - в част VI: Заключителни положения, участникът не е посочил съответната част, 

раздел/точка/и, съдържаща предоставената от участника информация, съгласно изискванията 

на образеца. 
 Във връзка с констатираното комисията даде следните указания към участника: На осн. 

чл.61, ал.5 и ал.6 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на  писмено уведомление, 

да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. 

 

2. „Крисбауен“ ЕООД 
При проверка на документите за съответствието с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията установи следното в представения 

ЕЕДОП: 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които може 

да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 
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държава членка – участникът не е идентифицирал действителните собственици на дружеството. 

Дефиницията за действителен собственик е описана в § 2. (1) от Допълнителните разпоредби на 

Закона за мерките срещу изпирането на пари (Обн. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г.). Участникът 

следва да идентифицира действителните собственици на дружеството, за да удовлетвори 

изискването на възложителя. 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности в 

т.6) участникът не е декларирал, че разполага с екип от технически лица, които ще използва 

за извършване на строително-монтажните работи. Изисканата информация е декларирана в 

т.2) и комисията приема, че се покриват критериите за подбор. 

- в част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството 

и стандарти за екологично управление, участникът е декларирал, че може да представи 

сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор 

отговаря на стандартите за осигуряване на качество и за екологично управление, но не става 

ясно дали притежаваният сертификат по системи EN ISO 9001:2008 и EN ISO 14001:2004 са с 

обхват в областта на „строителството”. Същите са приложени в офертата и покриват 

критериите за подбор.  
 Във връзка с констатираното комисията даде следните указания към участника: На осн. 

чл.61, ал.5 и ал.6 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на  писмено уведомление, 

да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. 

 

► За обособена позиция №2: 

1. „Астрон“ ЕООД 
При проверка на документите за съответствието с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията установи следното в представения 

ЕЕДОП: 

 - в част III: Основания за изключване, Раздел Г: Други основания за изключване, които може 

да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държава членка – участникът не е идентифицирал действителните собственици на дружеството. 

Дефиницията за действителен собственик е описана в § 2. (1) от Допълнителните разпоредби на 

Закона за мерките срещу изпирането на пари (Обн. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г.). Участникът 

следва да идентифицира действителните собственици на дружеството, за да удовлетвори 

изискването на възложителя. 

 - в част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност участникът е посочил, че притежава 

удостоверение за вписване в ЦПРС за първа група, пета категория, с валидност до 30.09.2017г.. 

Комисията извърши проверка в Централен професионален регистър на строителя- 

http://register.ksb.bg/ и установи, че срокът на валидност е до 30.09.2018г., с което се покриват 

критериите за подбор. Копие на удостоверението за вписване в ЦПРС е приложено в офертата. 
 Във връзка с констатираното комисията даде следните указания към участника: На осн. 

чл.61, ал.5 и ал.6 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на  писмено уведомление, 

да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. 

 

2. „Валдор-60“ ООД 

При проверка на документите за съответствието с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията установи че участникът не е 

представил ЕЕДОП на електронен носител.  

 Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с §29, т.5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП, в сила от 

01.04.2018г. ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид, цифрово подписан (с 

квалифициран електронен подпис) от задълженото/ите лице/а по чл.40 от ППЗОП. 

 Във връзка с констатираното комисията даде следните указания към участника: На осн. 

чл.61, ал.5 и ал.6 от ППЗОП, в срок до 5/пет/ работни дни от получаване на  писмено уведомление, 

да представи нов ЕЕДОП. 

 

http://register.ksb.bg/
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След извършване на тези действия на 05.06.2018г. в 12:30ч. комисията приключи своята 

работа. Следващото заседание на комисията бъде насрочено след изтичане на срока за представяне 

на допълнително изисканите документи. 

 

 На 18.06.2018г. комисията се събра в 10:00 часа в зала №15 в сградата на общинската 

администрация, за да отвори, разгледа и обсъди допълнително представените документи от 

участниците, изискани с писмо с рег.индекс №5300-567/05.06.2018г., относно съответствието 

им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя. 

Допълнително представените документи от участниците са в законоустановения срок. 
 

Комисията пристъпи към отваряне, обстойно разглеждане и обсъждане на 

допълнително представените документи от участниците по реда та тяхното постъпване, 

относно съответствието им с изискванията поставени от Възложителя. 
 

1. „Валдор-60“ ООД – вх.№5300-567(1)/07.06.2018г. – за обособена позиция №2 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил 1 бр. ЕЕДОП (създаден от участника чрез 

система за е-ЕЕДОП, осигурена от ЕК),  който е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задължените лица по чл.40 от ППЗОП и е представен на електронен носител, в електронен вид и 

не позволява редактиране на неговото съдържание.  

По отношение на информацията, съдържаща се в представения ЕЕДОП и офертата, 

комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на 

Възложителя да бъде допуснат до по- нататъшно участие в процедурата. 
 

2. „Крисбауен“ ЕООД - вх.№5300-567(2)/11.06.2018г. – за обособена позиция №1 

 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил коригиран ЕЕДОП на електронен носител, 
който е подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. Попълнен е съгласно 

дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя да бъде допуснат до 

по-нататъшно участие в процедурата. 
 

3. „Астрон“ ЕООД - вх.№5300-567(3)/11.06.2018г. - за обособена позиция №2 

След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил коригиран ЕЕДОП на електронен носител, 
който е подписан с квалифициран електронен подпис от задълженото лице по чл.40 от ППЗОП в 

електронен вид и не позволява редактиране на неговото съдържание. Попълнен е съгласно 

дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя да бъде допуснат до 

по-нататъшно участие в процедурата. 
 

4. ДЗЗД „Ахинора Билд“ - вх.№5300-567(4)/12.06.2018г. - за обособена позиция №1 

 След отваряне, разглеждане и обсъждане на допълнително представените документи, 

комисията установи, че участникът е представил коригирани ЕЕДОП-и на електронен носител, 
които са подписани с квалифициран електронен подпис от задължените лица по чл.40 от ППЗОП 

в електронен вид и не позволяват редактиране на тяхното съдържание. Попълнени са съгласно 

дадените от комисията указания.   

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за критериите за подбор, 

удовлетворява изискванията на възложителя и предлага на Възложителя да бъде допуснат до 

по-нататъшно участие в процедурата. 
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След извършване на горе описаните действия и в съответствие с избрания от 

Възложителя критерий за оценка, комисията:  

 

I. Предлага за отстраняване следните участници: 

 

- На осн.чл.107, т.2, б. “а“  от ЗОП, участник „ТЕА - СТ“ ЕООД за обособена позиция №1; 

- На осн.чл.107, т.2, б. “а“  от ЗОП, участник „ГБС - Благоевград“ АД за обособена позиция 

№2 

-  На осн. чл. 107, т.2, б. “а“ от ЗОП, участник  „БИЛД ИНВЕСТ“ ЕООД за обособена позиция 

№2 

- На осн.чл.107, т.2, б. “а“ от ЗОП, участник „МЕАЦА“ ЕООД за обособена позиция №1 

- На осн. чл. 107, т.2, б. “а“ от ЗОП, участник „АЛТРЕМОНТ“ ООД за обособена позиция №1 

- На осн. чл. 107, т.2, б. “а“ от ЗОП, участник „ЛАТСТРОЙ 1“ ЕООД за обособена позиция №2  

- На осн. чл. 107, т.2, б. “а“ от ЗОП, участник „АКТУАЛ ГРУП“ ЕООД за обособена позиция 

№2 

- На осн. чл. 72, ал. 3 от ЗОП, участник „Хидрострой – БГ 63“ ЕООД за обособена позиция №1 

- На осн. чл. 107, т.2, б. “а“ от ЗОП, участник ET „МОНИ-8 МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ“ за 

обособена позиция №2 

- На осн. чл. 107, т.2, б. “а“ от ЗОП, участник ЕТ „АС - СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ“ за 

обособена позиция №2 

- На осн. чл. 107, т.2, б. “а“ от ЗОП, участник „ДАНАИЛА БИЛД“ ЕООД за обособена позиция 

№2 

- На осн. чл. 107, т.2, б. “а“ от ЗОП, участник  „ИВАНОВ – 53“  ЕООД за обособена позиция 

№1 

- На осн. чл. 107, т.2, б. “а“ от ЗОП, участник „МИКРА-КМ“ ЕООД за обособена позиция №2 

- На осн. чл. 107, т.2, б. “а“ от ЗОП, участник „БИЛДИНГ ГРУП“ ЕООД за обособена 

позиция №2 

- На осн. чл. 107, т.2, б. “а“ от ЗОП, участник „ АРТ ЕЛИТ“ ЕООД за обособена позиция №1 

- На осн.чл.107, т.2, б. “а“ от ЗОП, участник „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД за обособена 

позиция №1 

- На осн. чл.107, т.2, б. “а“ от ЗОП, участник „Само Строй“ ЕООД за обособена позиция №1 

- На осн.чл.107, т.2, б. “а“ от ЗОП, участник „МАРИБОР - СТРОЙ“ ЕООД за обособена 

позиция №1 

- На осн. чл. 107, т.2, б. “а“ от ЗОП, участник „НИК – СТРОЙ 06“ ЕООД за обособена позиция 

№1 

- На основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП, участник „Парсек Груп“ ЕООД за обособена позиция №2 

- На осн. чл.107, т.2, б. “а“ от ЗОП, участник „БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД за обособена 

позиция №1 
 

 

 IІ. Направи следното класиране: 

 ► За обособена позиция №1:  
На І-во място: ДЗЗД „Ахинора Билд“ – 135 867,30 лева без ДДС 

На II-ро място: „Крисбауен“ ЕООД – 139 649,80 лева без ДДС 

 

► За обособена позиция №2: 

На І-во място: „Астрон“ ЕООД – 77 223,61 лева без ДДС 

На II-ро място: „Валдор-60“ ООД – 81 948,78 лева без ДДС 

 

 

 ІІI. Предлага за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен участникът, 

класиран на първо място по съответната обособена позиция.  
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 На 18.06.2018г.  комисията приключи своята работа и на осн.чл.181, ал.5 от ЗОП предостави 

настоящия Протокол за утвърждаване от страна на Възложителя, заедно с изготвените протоколи 

№1 от 11.04.2018г.; №2 от 16.04.2018г. и №3 от 28.05.2018г, и цялата документация по 

процедурата.  

 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /П/*  /инж. Цветелин Цветков/  

          ЧЛЕНОВЕ: 
1.  /П/  /инж. Стоил Атанасов/ 

 

2.  /П/  /инж. Митко Тодорин/ 

 

3.  /П/  /Мария Христова/ 

 

                                4.  /П/  /Таня Накова/ 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за защита на 

личните данни 

 

 

 
 
      


