
 
 

1 от 32 
 

„Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район 
Младост, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с 

ПМС № 18/02.02.2015г.” по обособени позиции 

 
ПРОТОКОЛ № 4 

 

Съставен на основание дейността на комисия, назначена със Заповед № РМЛ 16-РД92 –
17/31.08.2016г. на кмета на Столична община – район „Младост“, за разглеждане на ценови 
обосновки на участниците в откритата процедура по ЗОП с предмет:„Обновяване за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община,  район 
Младост, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” по обособени позиции: 1. Обособена позиция 
№1-Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 
ж.к. ”Младост 4”, бл. 474; 2. Обособена позиция №2-  Инженеринг(проектиране и строителство) 
за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.371; 3. Обособена позиция 
№3-  Инженеринг(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, 
ж.к.”Младост 1, бл. 1Б; 4. Обособена позиция №4-  Инженеринг(проектиране и строителство) за 
„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.303; 5. Обособена позиция №5-  
Инженеринг(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 
„Младост 3”, бл.380; 6. Обособена позиция №6-  Изготвяне оценка на съответствие на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на 
строителен надзор по време на строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, 
ж.к. „Младост 4”, бл.474 (по обособена позиция 1); 7. Обособена позиция №7 - Изготвяне оценка на 
съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 
упражняване на строителен надзор по време на строителството на„Сграда с административен 
адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.371 (по обособена позиция 2); 8. Обособена позиция №8 - 
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 
строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на„Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл.1Б (по обособена позиция 3); 9. Обособена 
позиция №9 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на 
„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.303 (по обособена позиция 4); 
10. Обособена позиция №10 - Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 
строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.380 (по 
обособена позиция 5); 11. Обособена позиция №11 - Инвеститорски контрол по време на 
проектирането и строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 
4”, бл.474 (по обособена позиция 1); 12. Обособена позиция №12 - Инвеститорски контрол по време 
на проектирането и строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 
„Младост 3”, бл.371 (по обособена позиция 2); 13. Обособена позиция №13 - Инвеститорски 
контрол по време на проектирането и строителството на„Сграда с административен адрес гр. 
София, ж.к. „Младост 1”, бл.1Б(по обособена позиция 3); 14. Обособена позиция №14 - 
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на„Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.303 (по обособена позиция 4); 15. 
Обособена позиция №15 - Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството 
на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.380 (по обособена позиция 5), 
открита с Решение № РМЛ16 – РД93 – 2/26.07.2016г. на кмета на  СО - район „Младост“,  уникален 
номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки на АОП01264-2016-0002. 
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Комисията проведе заседания на 17.01.2017 г., на 16.02.2017 г. и на 10.04.2017 г. за разглеждане 
на ценови обосновки на участници в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на Столична община,  район Младост, във връзка с „Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г.” 
по обособени позиции...” 

Първото закрито заседание на комисията се проведе на 17.01.2017 г. в 10,00 часа, в 
заседателната зала на 3-ти етаж на сградата на Столична община - район „Младост”, с адрес: гр. 
София, ж.к. „Младост”, ул. „Свето Преображение” № 1, в състав: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  1. БИЛЯНА ПЕТРОВА– зам. Кмет СО - район „Младост”; 
ЧЛЕНОВЕ:   1. ИНЖ. СНЕЖАНА ВЪЛКАДИНОВА – началник отдел „ИИБ” 

2. ВАНЯ ДИЛКОВА – главен счетоводител, СО -район „Младост”; 
3.  ИНЖ. ЕЛЕНА ФИЛИПОВА – гл. експерт в отдел „ИКС”; 
4.ИНЖ. РАДКА УЗУНОВА– гл. експерт в отдел „ИКС 

 5. ИНЖ. ИВАН ПОПОВ – външен експерт, с висше образование, строителен 
инженер, 

                        6. ЙОАН АНДРЕЕВ- старши юрисконсулт, СО - район „Младост” 

На мястото на АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА - външен експерт, с висше образование, юрист,влезе 
резервният член ЙОАН АНДРЕЕВ, старши юрисконсулт, Столична община – район „Младост“. 

След запознаване със списъка с участниците, всеки един от новите членове на Комисията 
подписа декларация с изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8 и ал. 13 от 
ППЗОП. 

В указания от комисията срок са постъпили подробни писмени обосновки от: 
 

 Наименование на участника Регистрационен 
номер на 

допълнителните 
документи 

Дата на 
получаване 

на 
обосновката 

Час на 
получаван

е на 
офертата 

1 „ЕРОУ” ООД, кандидатстващ за обособена 
позиция №14 

РМЛ16-ТД26-
1356(2) 

09.01.2017 11:41 

2 „СТРОЙНОРМ” ЕООД, кандидатстващ за 
обособена позиция №6 

РМЛ16-ТД26-
1383(3) 

10.01.2017 13:31 

3 „ЕП КОНСУЛТ” ЕООД, кандидатстващ за 
обособена позиция №13 

РМЛ16-ТД26-
1377(2) 

10.01.2017 14:52 

4 „Б.И.С. ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, 
кандидатстващ за обособена позиция №10 

РМЛ16-ТД26-
1361(2) 

10.01.2017 15:36 

5 „БУЛСТРОЙ ГРУП” ООД, кандидатстващ за 
обособена позиция №1 

РМЛ16-ТД26-
1385(2) 

10.01.2017 16:26 

6 „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД, 
кандидатстващ за обособена позиция №1 

РМЛ16-ТД26-
1368(3) 

10.01.2017 16:28 

7 „АТЛАС КОНТРОЛ” ЕООД, кандидатстващ 
за обособена позиция №9 

РМЛ16-ТД26-
1382(2) 

11.01.2017 09:04 

8 „ИВЕЛИНСТРОЙ”ЕООД , кандидатстващ за 
обособена позиция №1 

РМЛ16-ТД26-
1367(3) 

13.01.2017 13:23 

9 ОБЕДИНЕНИЕ „МЛАДОСТ – СН” ДЗЗД, 
кандидатстващ за обособена позиция№9 

РМЛ16-ТД26-
1341(2) 

13.01.2017 13:58 
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10 „СТРОЙГАРАНТ 2005” ЕООД, 
кандидатстващ за обособена позиция №8 

РМЛ16-ТД26-
1384(3) 

13.01.2017 16:35 

11 ЕТ”ЗОЯ ПАСКАЛЕВА”, кандидатстващ за 
обособена позиция №10 

РМЛ16-ТД26-
1345(2) 

16.01.2017 14:42 

Участникът „АНИДИ” ЕООД е потвърдил получаването на искане за писмена обосновка, но в 
указания срок не е получена подробна писмена обосновка. 

Като начало комисията се запозна средовността на всички постъпили единадесет обосновки. 
След това членовете на комисията взеха решение, че следва подробно да се запознаят с обосновките 
на участниците и на следващото работно заседание да се вземе решение относно приемането или 
отхвърлянето им.  

Второто закрито заседание на комисията се проведе на 16.02.2017 г. от 11,00 часа, в 
заседателната зала на 3-ти етаж на сградата на Столична община - район „Младост”, с адрес: гр. 
София, ж.к. „Младост”, ул. „Свето Преображение” № 1, без промяна в състава на комисията от 
предходното заседание. 

Третото закрито заседание на комисията за разглеждане на постъпилите обосновки по чл. 72, 
ал.1 от ЗОП, определяне на финансовите оценки на допуснатите участници, определяне на 
окончателната оценка на  допуснатите участници и предложения за  изпълнител по всяка от 
обособените позиции  

На 24.03.2017 г. председателят на комисията чрез писма с № РМЛ17-ВК66-307 и № РМЛ17-
ВК66-306 информира членовете на комисията за насрочено заседаниена 28.03.2017 г. от 13,30 часа, в 
заседателната зала на 3-ти етаж на сградата на Столична община - район „Младост”, с адрес: гр. 
София, ж.к. „Младост”, ул. „Свето Преображение” № 1.  

На 28.03.2017 г. в 13,30 ч на посоченото място се събраха четирима от редовните членове на 
комисията и двамата резервни. Йоан Андреев, старши юрисконсулт СО район Младост, отсъстваше 
по обективни причини, а именно ползване на платен годишен отпуск. Инж. Елена Филипова, бивш 
служител в район „Младост- СО, гл. експерт в отдел „ИКС”, не присъства поради обективна 
невъзможност да участва в работата на комисията, а именно започване на нова работа. Инж. Иван 
Попов, външен експерт, поканен  на заседанието, но не се явява, не посочва причини. Не е проведено 
заседание. 

Третото закрито заседание на комисията се проведе на 10.04.2017 г. от 13,00 часа, в 
заседателната зала на 3-ти етаж на сградата на Столична община - район „Младост”, с адрес: гр. 
София, ж.к. „Младост”, ул. „Свето Преображение” № 1.  

В състава на комисията бяха направени следните промени:  
Член Христина Михайлова – главен експерт, отдел „ИИБ“, СО район „Младост”, на мястото на 

член инж. Иван Попов, външен експерт, поради обективна невъзможност да участва в работата на 
комисията; 

Член Лоти Димитрова Етугова - старши експерт, отдел „ИКС“, СО район „Младост”, на мястото 
на член инж. Елена Филипова, бивш служител в район „Младост- СО, гл. експерт в отдел „ИКС”, 
поради обективна невъзможност да участва в работата на комисията; 

След запознаване със списъка с участниците, всеки един от новите членове на Комисията 
подписа декларация с изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 8 и ал. 13 от 
ППЗОП. 
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Председателят на комисията информира останалите членове, че поради изтичане на 28.02.2017 
г. на шестмесечният срок на валидност на офертите,от участниците е поискано да удължат срока на 
валидност на офертите. Получени са декларации за удължаване на срока на валидност на офертите с 
два месеца до 30.04.2017 г. от следните участници: 

Участник обособена позиция № вх. Номер 
„ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД 1 РМЛ16-ТД26-1367-5 
„Сити Билд Студио” ЕООД 1 РМЛ16-ТД26-1368-5 
„Булстрой Груп” ООД,  1 РМЛ16-ТД26-1385-4 
„ПСГ” АД 2 РМЛ16-ТД26-1370-3 
„МБ Инженеринг 2001” ЕООД  3 РМЛ16-ТД26-1379-4 
„Гео – Ник” ДЗЗД 4 РМЛ16-ТД26-1344-3 
„КРАССТРОЙ” ООД  4 РМЛ16-ТД26-1386-3 
„Булинвест” ДЗЗД  5 РМЛ16-ТД26-1373-3 
 ДЗЗД „Младост 2016”  5 РМЛ16-ТД26-1387-3 
„Палазова” ООД 6 РМЛ16-ТД26-1347-3 
„ЛИНК-КОНТРОЛ” ООД 6 РМЛ16-ТД26-1350 - 3
„АТИ КОНСУЛТ” ЕООД 6 РМЛ16-ТД26-1366-3 
„Консултантска Инженерна Група” ООД 6 РМЛ16-ТД26-1380-3 
„СТРОЙНОРМ” ЕООД 6 РМЛ16-ТД26-1383-5 
„Балгериан Експерт Консулт – БЕК” ЕООД 7 РМЛ16-ТД26-1348-3 
„ИКАР КОНСУЛТ” АД 7 РМЛ16-ТД26-1357-2 
„БСК Инжинеринг“ АД 8 РМЛ16-ТД26-1340-2 
„Стройгарант 2005” ЕООД 8 РМЛ16-ТД26-1384-4 
 „СТИКО 2000” ООД 8 РМЛ16-ДИ10-7-3 
ОБЕДИНЕНИЕ „МЛАДОСТ – СН” ДЗЗД 9 РМЛ16-ТД26-1341-4 
„АТЛАСКОНТРОЛ” ЕООД,  9 РМЛ16 - ТД26-1382-3
„ВМЛ - КОНСУЛТ“ ЕООД 10 РМЛ16-ТД26-1343 - 2
ЕТ „Зоя Паскалева" 10 РМЛ16-ТД26-1345-4 
„Б.И.С. – ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 10 РМЛ16-ТД26-1361-5 
„ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД 10 РМЛ16-ТД26-1364-2 
СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД 11 РМЛ16-ТД26-1332-2 
 „АНИДИ” ЕООД 11 РМЛ-16-ТД26-1346-4 
„Солартрисити” ООД 12 РМЛ16-ТД26-1349-3 
„Алфа Пи Проджект” ООД 12 РМЛ16-ТД26-1371-3 
„Плеядес България” ООД 13 РМЛ16-ТД26-1376-3 
„ЕП КОНСУЛТ” ЕООД 13 РМЛ16-ТД26-1377-4 
„ЕРОУ” ООД 14 РМЛ16-ТД26-1355-3 
„ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И 
ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД, 

14 РМЛ16-ТД26-1372-4 

„Българо-австрийска консултантска компания” АД  14 РМЛ16-ТД26-1378-3 
ЕТА КОНСУЛТ ДЗЗД 15 РМЛ16-ТД26-1356-4 

Не са получени  декларации за удължаване на срока на валидност на офертите от следните участници: 
Участник обособена позиция №

„Технострой – Инвестконсулт” ЕООД 9 
„Енерджи Про ДМ” ООД 11 
„Корект СК” ООД 13 
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Съгласно чл. 103, ал. 4 от ЗОП комисията взе следните решения.  

РЕШЕНИЯ НА КОМИСИЯТАСВЪРЗАНИ С РАЗГЛЕЖДАНЕ  НА ПОСТЪПИЛИТЕ 
ОБОСНОВКИ ПО ЧЛ. 72, АЛ.1 ОТ ЗОП: 

На основание чл.72, ал.1 от ЗОП комисията разгледа по отделно всяка една от 
представените писмени обосновки: 

1. Относно обосновка за начина на образуване на ценовото предложение на участника 
„ЕРОУ” ООД, кандидатстващ за обособена позиция №14: „Инвеститорски контрол по 
време на проектирането и строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, 
ж.к. „Младост 3”, бл.303 (по обособена позиция 4)”  
 

В първата част на представената от участника обосновка същия е пояснил, че предвижда 
положителен нетен ефект при реализиране на поръчката за постигане на икономичност при 
изпълнение на поръчката. 

Участникът е изтъкнал, че за изпълнение на поръчката е предвиден екип от високо 
квалифицирани експерти, с дългогодишен опит в изпълнението на дейности по инвеститорски 
контрол на подобни обекти, което изисква по-кратко време за изпълнение на задълженията им, по-
нисък разход за трудово възнаграждение и води до икономичност при изпълнението на поръчката. 

За доказване на твърдението за икономичност (икономическите особености на предоставените 
услуги по осъществяване на инвеститорския контрол) участникът е представили подробна разбивка 
на предвидените разходи, съответно, конкретни суми:  

- за възнаграждения за всеки от включените в изпълнението експертив т.ч. разходи за преки 
трудови възнаграждения и разходи към бюджета; 

- за канцеларски материали, консумативи и изготвяне на документация; 
- за печалба; 
В потвърждение на твърденията си за икономичност и наличие на благоприятни условия за 

участника във връзка с изпълнение на услугите включени по тази обособена позиция същия е дал 
следните разяснения: 

 Не са предвидени разходи за наемане на офис - Дружеството има два офиса на територията на 
гр. София, което води до икономичност на разходите при изпълнението на поръчката. 

 Не са предвидени допълнителни разходи за транспорт, тъй като обектът има пряка връзка с 
метрото до офисите на фирмата, експертите са снабдени с карти за целия градски транспорт, 
разходите за които се отчитат в режийните разходи на дружеството и не влияят при определянето на 
разходите по конкретната обществена поръчка, което води до икономичност на разходите при 
изпълнението на поръчката. 

 
МОТИВИ: Комисията намира гореизложените данни, информация и обстоятелства за 

достатъчни и обективни, за да обосноват предложената от участника цена поради следните 
мотиви: 

1. Участникът е представил подробна обосновка за начина на образуване на 
предложената от него цена за изпълнение на услугата –инвеститорски контрол /конкретни суми за 
предвидените възнаграждения за всеки експерт, сумите за канцеларски материали, консумативи и 
сумата за печалба/  

2. Пояснил е по отношения на кои разходи реализира икономия, (за наемане на офис и 
разходи за транспорт до обекта)и по конкретно не са включени разходи за тези елементи на 
услугата.  
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Като цяло по отношение на представената обосновка:   
 Представената обосновка изпълнява извикването на чл.72, ал.1 от ЗОП и по-конкретно да 

представи «подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена».  
При запознаване с данните и обстоятелствата изтъкнати от участника като аргументи за 

формиране на по-ниска стойност на услугата, комисията установи, че същите са обективни и 
достатъчно подробни за да обосноват предложената крайна цена.   

Представената обосновка отговаря на изискванията на закона по отношение на подробност, 
пълнота и обективност, описания начин на формиране на крайната цена и обстоятелствата 
позволили на участника да предложи по-ниска стойност. 
 
Въз основа на цялостната аргументация на участника, съдържаща се в писмената 
обосновка, комисията приема същата за обективна, участникът логично и безспорно 
доказва наличието на обективни обстоятелства, въз основа на които обосновава 
предложената от него цена за изпълнение поръчката. С оглед изложеното, комисията 
намира, че в представената писмена обосновка са налице визираните в чл. 72, ал.2 от ЗОП 
обективни обстоятелства, поради  което допуска участника „ЕРОУ”ООД до по-нататъшно 
участие. 
 
 
2. Относно обосновка за начина на образуване на ценовото предложение на участника 
„СТРОЙНОРМ” ЕООД, кандидатстващ за обособена позиция №6: „Изготвяне оценка на 
съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 
упражняване на строителен надзор по време на строителството на„Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 4”, бл.474 (по обособена позиция 1)”  
 

В своята обосновка за начина на образуване на ценовото предложение участникът е представил 
следните разяснения относно ценообразуването на предлаганата от него обща цена за изготвяне 
оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите 
и упражняване на строителен надзор по време на строителството: 

Като начало участникът е представил разделението на стойността по двете основни дейности:  
- Оценяване на съответствието на инвестиционен проект е изискванията към строежите по ЗУТ; 
-Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР. 
 Участникът е пояснил принципите въз основа, на които са формирани отделните стойностите на 
тези дейности, а именно:  

 съобразно фирмените разчети при оптимизиране на  екипа от правоспособни 
технически лица, които пряко ще бъдат заети с изпълнение на поръчката; 
 спазване на изискванията за минимална цена на труда; 
 минимална печалба; 
 отчитайки обема и повторяемостта на някой видове СМР; 

Описани  са експертите, които ще бъдат включени в изпълнение на поръчката.  
В отделни точки, участникът е представил подробно; 
1. предвидените стойности за изготвяне на отделнитечасти на доклада за съответствие  
2. предвидените разходи за упражняване на строителен надзор, като подробно са описани за 
срока определен от Възложителя за всеки един от експертите: честота на посещения на обекта 
(като за основните експерти е предвиденоежедневно присъствие на обекта), присъствени часове 
на обекта и общия брой вложени човеко часове труд (за всеки експерт)  
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- на база предвидените общи човеко часове труд е изчислено и възнаграждението  
- описани са разходите за канцеларски материали – определени на месечна основа 
- разходите за транспорт до и от обекта – на месечна основа  
- непредвидени разходи – като процент ( и сума ) от преките разходи  
- печалба  

 В подробното описание участникът е подчертал за кои ценообразуващи елементи са налице 
благоприятни за него обстоятелства и как те се отразяват на общата цена, като : 
Фактът, че офиса на фирмата е позициониран (наличен) в София, не включва в предлаганата цена 
разходи за офис.  
Обосновал е по-ниския разход за транспорт на експертите до и от офиса (факта, че МПС-тата на 
фирмата са на газ и наличния офис е в непосредствена близост до обекта)  
 
МОТИВИ: Комисията намира гореизложените данни, информация и обстоятелства за достатъчни 
и обективни, за да обосноват предложената от участника цена поради следните мотиви: 
1.Участникът в представил подробна обосновка за начина на образуване на предложената от него 
цена за изпълнение на двете основни дейности включени за изпълнение, а именно услугата 
(оценяване на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор при 
изпълнение на СМР)– показан е начина на изчисление на отделните елементи, включени в цената 
(брой човеко часове, цена за труда на всеки от експертите, разходи за канцеларски материали, за 
транспортни разходи и др.)  
2.Пояснил е по отношения на кои разходи за него са налице изключително благоприятни условия,  
(не се налагат разходи за наемане на офис и ниски разходи за транспорт до и от обекта) 
Като цяло по отношение на представената обосновка:   
 Представената обосновка изпълнява извикването на чл.72, ал.1 от ЗОП и по-конкретно да 
представи «подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена».  
При запознаване с данните и обстоятелствата изтъкнати от участника като аргументи за 
формиране на по-ниска стойност на услугата, комисията установи, че същите са обективни и 
достатъчно подробни за да обосноват предложената крайна цена.   

Представената обосновка отговаря на изискванията на закона по отношение на подробност, 
пълнота и обективност, описания начин на формиране на крайната цена и обстоятелствата 
позволили на участника да  предложи по-ниска стойност. 
 

Въз основа на цялостната аргументация на участника, съдържаща се в писмената обосновка, 
комисията приема същата за обективна, участникът логично и безспорно доказва наличието на 
обективни обстоятелства, въз основа на които обосновава предложената от него цена за 
изпълнение поръчката. С оглед изложеното, комисията намира, че в представената писмена 
обосновка са налице визираните в чл. 72, ал.2 от ЗОП обективни обстоятелства, поради  което 
допуска участника „СТРОЙНОРМ” ЕООД до по-нататъшно участие. 
 
3. Относно обосновка за начина на образуване на ценовото предложение на участника 
„ЕП КОНСУЛТ” ЕООД, кандидатстващ за обособена позиция №13: „Инвеститорски 
контрол по време на проектирането и строителството на„Сграда с административен адрес 
гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл.1Б (по обособена позиция 3)” 
 

В своята обосновка  за начина на образуване на ценовото предложение участникът е посочил, че 
то е разработено на база извършена  прецизна оценка на дейностите и количествено- стойностни 
разчети за всички необходими ресурси за изпълнение на задачата.След което е подчертал, че при 
формиране на цената са взети предвид обективни обстоятелства свързани сикономичност при 
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изпълнение на поръчката и наличие на изключително благоприятни условия за него по отношение на 
изпълнението на дейностите включени в поръчката.  
 За доказване на твърдението за икономичност (икономическите особености на предоставените 
услуги по осъществяване на инвеститорския контрол)участникът е пояснил, че цената е съобразена 
освен с необходимото ресурсно обезпечение на задачата и с минималните изисквания за цени на 
труда, както и с практиката и нормата за печалба в сектора на консултантските услуги, възлагани в 
публичния сектор. Описал е ценообразуващите елементи (разходи за възнаграждения на 
Ръководителя на екипа и експертите; административни и логистични разходи и печалба). Пояснен е 
начинът на формиране на цената (съобразявайки се със средна продължителност на проверка на 
обекта, брой проверки по време на изпълнение на СМР за прогнозния срок, състав на екипа, 
ангажираност на ръководителя и експертите на екипа, предвидени разходи за работа в офиса за 
изготвяне на доклади справки становища и други, административни и логистични разходи), след 
което в табличен вид е представена подробна разбивка на предвидените разходи с конкретни суми  по 
дейности, за експерти, за административни и логистични разходи и печалба.  
 Относно размера на възнаграждението на експертите участникът е дал пояснения, че е 
съобразен с минималните държавно регламентирани ставки в сферата на инженерните и финансови 
услуги съгласно Национална класификация на професиите и длъжностите за 2015г. и Минимален 
осигурителен доход за 2016г. на Министерство на труда и социалната политика. 

Икономичността е обоснована  с факта че: 
- с външните експерти са установени трайни работни отношения на принципа оборот за сметка на 
печалба т.е. осигуряване на работа за сметка на високи ставки. За някои от тях тази дейност е рутинна 
предвид на факта, че са участвали в изпълнението на подобни обществени поръчки с възложител 
МРРБ ; 
- за експертите на фирмата, предвидените ставки съответстват на средствата, които фирмата 
отделя за заплати.  
- предложените експерти имат опит в извършване на инвеститорски контрол на сходни обекти, 
което предполага предвиденият времеви ресурс за изпълнение на задачите да е достатъчен за 
осигуряване на нужното качество. 
 По отношение на тази конкретна поръчка фирмата е приела политика на оптимална печалба 
като още един фактор, обуславящ икономичността на ценовото предложение. 

В края на обосновката,участникът подчертава наличието на следните изключително благоприятни 
условия: 
- Структура и мобилност на екипа. 
-Предложените ръководител на екип и строителни експерти са базирани в гр. София. Това позволява 
ефективно да се използва офиса на фирмата за извършване на документалната част от ежедневните 
проверки за изпълнение на СМР. 
- Предложените цени са изготвени при заложена максимална ефективност и икономичност на 
разходите, съобразени с ценовите нива за сходен тип дейност и напълно кореспондират с актуалните 
референтни стойност за допустимите дейности при изпълнение на НПЕЕМЖС. 
 
МОТИВИ: Комисията намира гореизложените данни, информация и обстоятелства за достатъчни 
и обективни, за да обосноват предложената от участника цена поради следните мотиви: 

4. Участникът е представил подробна обосновка за начина на образуване на предложената от 
него цена за изпълнение на услугата –инвеститорски контрол /конкретни суми за 
предвидените възнаграждения за всеки експерт, сумите за административни и логистични 
разходи и печалба/  

5. Пояснил е по отношения на кои разходи реализира икономия и кои са изключително 
благоприятните условия за него като конкретно е посочил как те влияят на формиране на 
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цената на услугата  (например - за наемане на офис - разходи за този елемент не са 
включени в цената с пояснение защо)    

 
Като цяло по отношение на представената обосновка:   
Представената обосновка изпълнява изискването на чл.72, ал.1 от ЗОП и по-конкретно да 

представи «подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена».  
При запознаване с данните и обстоятелствата изтъкнати от участника като аргументи за 

формиране на по-ниска стойност на услугата, комисията установи, че същите са обективни и 
достатъчно подробни, за да обосноват предложената крайна цена.   

Представената обосновка отговаря на изискванията на закона по отношение на подробност, 
пълнота и обективност, описания начин на формиране на крайната цена и обстоятелствата 
позволили на участника да предложи по-ниска стойност. 

Въз основа на цялостната информация и аргументи на участника, съдържащи се в 
писмената обосновка, комисията приема същата за пълна и обективна.Участникът логично и 
безспорно доказва наличието на обективни обстоятелства, с които обосновава предложената от 
него цена за изпълнение поръчката. С оглед изложеното, комисията намира, че в представената 
писмена обосновка са налице визираните в чл. 72, ал.2от ЗОП обективни обстоятелства, поради 
което допуска участника „ЕП КОНСУЛТ” ЕООД до по-нататъшно участие. 

 
4. Относно обосновка за начина на образуване на ценовото предложение на участника 
„Б.И.С. ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, кандидатстващ за обособена позиция №10: „Изготвяне 
оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към 
строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на„Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.380 (по обособена позиция 5)” 
 
В своята обосновка за начина на образуване на ценовото предложение участникът е изложил 
мотиви за наличие на изключително благоприятни условия и обстоятелства свързани с 
икономичност при изпълнение на поръчката. Наличието на благоприятни условия участникът е 
обосновал с факта, че разполага с екип от експерти, които притежават удостоверения за пълна 
проектантска правоспособност по своята част, разполага с офис в София и достатъчен брой и 
различно по вид офис оборудване и не се предвижда закупуване на нова техника и оборудване; 
достатъчен брой моторни превозни средства, като голяма част от транспортните средства са с 
икономичен разход на гориво; специализиран софтуер за управление на качеството ISO 9001-
2008 с обхват ,, оценяване качеството на инвестиционните проекти, упражняване на строителен  
надзор и консултантски услуги в проектирането  и строителството“. 

При изпълнение на поръчката участникът ще използва утвърдената фирмената методика, 
приложима  при: изготвяне на доклад за оценка на съответствието по част «Енергийна ефективност», 
чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 
166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в 
експлоатация). Съгласно предложената от участника фирмена методика всички дейности се планират 
предварително ден по ден и се задават като задачи на всички експерти, които участват в планирането 
и изпълнението на поръчката. Графикът за изпълнение на дейностите включва, както регламентиране 
на работата на човешките ресурси, така и правилното използване на техническите средства. 
Стриктното спазване  на ежедневния график пести време на участниците в колектива и води до бързо 
и ефективно приключване на задачите. Комуникацията между членовете на екипа се извършва чрез 
интернет и мобилни телефони. Контролът по изпълнението на ежедневните задачи се осъществява от 
ръководител на екипа. 
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Един от водещите принципи във фирмената политика е дългогодишна работа и установяване на 
трайна комуникация с едни и същи експерти в отделните специалности. 

Фирмената методикавключва установени правила и изисквания към  всички членове на 
колектива, относно съдържанието и формата на текстовите материали, определени от Изискванията 
на Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Установени са 
изисквания и е създадена фирмена матрица за съдържание и оформление на текстови материали, 
които постоянно се обновяват според новоприетите нормативни документи и се проверяват от 
Технически координатори за съответствие с нормативната база, действаща в момента.  

При формиране на цената участникът се е ръководил от спецификата на обекта, максималното  
използване на наличния технически и кадрови висококвалифициран състав, при оптимална 
организация за извършване на строителния надзор, минимални часови ставки на експертния състав, 
но не по-ниски от минимално определеното заплащане за съответните експерти (длъжности) по 
НКПД и съответното заплащане по данни на НСИ.  
За доказване на твърдението за икономичност и наличие на благоприятни условия участникът е 
далподробен разчет за формиране на предложената цена, включвайки разходи за възнаграждение на 
всеки предвиден за изпълнението експерт, социални и здравни осигуровки, разходи за материали, 
консумативи, транспорт, непредвидени разходи, печалба. 

Участникът залага в оферираните цени минимална печалба и желанието му да осигури по- 
голяма натовареност на квалифицирания си персонал с цел да го задържи. 

МОТИВИ: Комисията намира гореизложените данни, информация и обстоятелства за достатъчни 
и обективни, за да обосноват предложената от участника цена, поради следните мотиви: 

1. Участникът е представил подробна обосновка за начина на образуване на предложената от 
него цена за изпълнение на двете основни дейности включени за изпълнение, а именно 
услугата (оценяване на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на 
строителен надзор при изпълнение на СМР)– показан е начина на изчисление на отделните 
елементи включени в цената (възнаграждение на предвидените експерти, разходи за 
канцеларски материали, транспортни разходи и др.) 

2. Наличие на изключително благоприятни условия участникът е обосновал с внедрената 
фирмена методика, приложима при изготвяне на доклади за съответствие на 
инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, както и наличие на 
специализиран софтуер за управление на качеството ISO 9001-2008 с обхват ,,оценяване 
качеството на инвестиционните проекти, упражняване на строителен  надзор и консултантски 
услуги в проектирането  и строителството“. 

3. Пояснил е по отношения на кои разходи за него са налице изключително благоприятни    
условия, (не се налагат разходи за наемане на офис и ниски разходи за транспорт до и от 
обекта, минимална печалба). 

Като цяло по отношение на представената обосновка:   
Представената обосновка изпълнява изискването на чл.72, ал.1 от ЗОП и по-конкретно да 
представи «подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена».  
При запознаване с данните и обстоятелствата изтъкнати от участника като аргументи за 
формиране на по-ниска стойност на услугата, комисията установи, че същите са обективни и 
достатъчно подробни за да обосноват предложената крайна цена.   
Представената обосновка отговаря на изискванията на закона по отношение на подробност, 
пълнота и обективност, описания начин на формиране на крайната цена и обстоятелствата 
позволили на участника да  предложи по-ниска стойност. 
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Въз основа на цялостната аргументация на участника, съдържаща се в писмената обосновка, 
комисията приема същата за обективна, участникът логично и безспорно доказва наличието на 
обективни обстоятелства, въз основа на които обосновава предложената от него цена за 
изпълнение поръчката. С оглед изложеното, комисията намира, че в представената писмена 
обосновка са налице визираните в чл. 72, ал.2 от ЗОП обективни обстоятелства, поради  което 
допуска участника „Б.И.С. Инженеринг” ЕООД до по-нататъшно участие. 
 
5. Относно обосновка за начина на образуване на ценовото предложение на участника 
„БУЛСТРОЙ ГРУП” ООД, кандидатстващ за обособена позиция №1: „Обособена позиция 
№1-Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. 
София, ж.к. ”Младост 4”, бл. 474” 
 

В началото на представената обосновка участникът е изтъкнал, че при формиране на 
предложената цена за изпълнение на авторски надзор водещ е бил балансът между фактора за 
икономичност и  качество при изпълнение на услугата. Подчертава, че  чрез  използване на ресурс от 
високо квалифицирани ключови специалисти всеки, от които със значителен опит дава възможност 
да се постигне максимална ефективност на работа. 

В следващата част на представената обосновка участникът пояснява, че разходите за труд са 
съобразени с информацията публикувана от  Националния Статистически Институт за актуалните 
данни за средната месечна заплата и минималния осигурителен доход за икономическа дейност 
„професионални дейности и научни изследвания”. След това участникът е представил подробни 
данни за начина на образуване на оферираната от него цена. Описано е за всяка от включените в 
поръчката дейност, експертите които ще я изпълняват и колко човекочасове труд са предвидени, 
заплащането за всеки човекочас вложен експертен труд и начислената печалба. В описанието на 
начина на формиране на цената участникът е пояснил, че поради естеството на работата, експертите 
няма да бъдат заети на пълен работен ден (което обяснява формирането на цената на база вложен 
човеко-час), като в цената за човеко-час са включени всички данъци и задължения по съответните 
граждански договори с експертите.  

 
МОТИВИ: Комисията намира гореизложените данни, информация и обстоятелства за достатъчни 
и обективни, за да обосноват предложената от участника цена поради следните мотиви: 

1. Участникът е представил подробна обосновка за начина на образуване на предложената от 
него цена за изпълнение на авторския надзор  – показан е начинът на изчисление на 
отделните елементи, включени в цената (възнаграждение на предвидените експерти, 
осигуровки, печалба и др.). 

2. В обосновката, участникът се е позовал на икономическите особености на дейността и е 
изтъкнал, че при формиране на цената е използван ресурс от експерти, който позволява 
максимална ефективност на работа, а от там и на снижаване на необходимите средства.    

Като цяло по отношение на представената обосновка може да се направят следните изводи:   
 Представената обосновка изпълнява изискването на чл.72, ал.1 от ЗОП и по конкретно да 

представи «подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена».  
 При запознаване с данните и обстоятелствата изтъкнати от участника като аргументи за 

формиране на по-ниска стойност на услугата, комисията установи, че същите са обективни 
и достатъчно подробни за да обосноват предложената крайна цена.   

 Представената обосновка отговаря на изискванията на закона по отношение на подробност, 
пълнота и обективност, описания начин на формиране на крайната цена и обстоятелствата 
позволили на участника да  предложи по-ниска стойност. 
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Въз основа на цялостната информация и аргументи на участника, съдържащи се в 
представената писмена обосновка, комисията приема същата за пълна и обективна.Участникът 
логично и безспорно доказва наличието на обективни обстоятелства, с които обосновава 
предложената от него цена за изпълнение поръчката. С оглед изложеното, комисията намира, 
че в представената писмена обосновка са налице визираните в чл. 72, ал.2 от ЗОП обективни 
обстоятелства, свързани с икономически особености на производствения процес на 
предоставяните услуги, поради  което допуска участника „БУЛСТРОЙ ГРУП” ООД до по-
нататъшно участие. 

6. Относно обосновка за начина на образуване на ценовото предложение на участника 
„СИТИ БИЛД СТУДИО” ООД, кандидатстващ за обособена позиция №1: „Обособена 
позиция №1-Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен 
адрес гр. София, ж.к. ”Младост 4”, бл. 474” 

 
В представената обосновка, като начало участникът е описал ключовите дейности при определяне 
на стойността на проектирането, съответно:  
(цитат)  
- Стриктно спазване на предложената методология на проектиране. 
- Създаване на интерактивна работна среда с база данни и непрекъснат процес на опресняване 
на информацията. 
- Формиране на отлично познаване на общите и специфични характеристики на 
инвестиционния проект (в т.ч. цели и задачи, конкретни технически насоки, срокове за 
изработване, съгласуване, одобряване, линейни графици и др.)  
- Избор на оптимални архитектурно- строителни решения на принципа на избор на най-добър 
вариант, при предварителна оценка на възможните алтернативи и допълнителна проверка на 
избрания вариант. 
- Отлично познаване и стриктно прилагане на нормативните и специфичните изисквания при 
изпълнението, съгласуване и одобряване на инвестиционния проект.  
- Точно изпълнение на инвестиционния проект, съобразно предложения обхват и съдържание, а 
при необходимост, изработване на допълнителни проектни части, дори същите да не са 
включени в обхвата на поръчката.  
- Коректна и навременна комуникация с участниците в инвестиционния процес, в т.ч. 
участници в строителството, съгласуващи и одобряващи органи, заинтересувани териториални 
и централни администрации.  
- Навременно предвиждане и предотвратяване на проблеми и ограничения, а в случай на 
тяхното възникване – правилно и навременно адресиране, подход, действие и взаимодействие“. 

След описанието на„ключовите дейности при определяне на стойността на проектирането“ 
участникът изтъква наличието на изключително благоприятни условия, състоящи се в 
следното:  
(цитат) 
1.  Към документацията за обществената поръчка е приложено пълно архитектурно заснемане 
(разпределение, разрези, фасади и характерни детайли), като материалите са предоставени в 
„dwg“ - формат и са готови за ползване от проектанта, което значително намалява 
времетраенето за разработването на проекта по всички части и води до съществено намаление 
на цената. 
2.  В частта „Енергийно обследване на сградата“ към документацията за обществената 
поръчка са изготвени пълни спецификации на съществуващата дограма, както и на направените 
промени по сградата в процеса на експлоатация, които са отразени в предоставените графични 
разработки. 
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3.  Дейностите по изготвянето на инвестиционния проект за саниране на „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. ”Младост 4”, бл. 474 са стандартни дейности за 
дружеството, което разполага със собствено фирмено „ноу-хау” за реализацията на сходни 
дейности за такъв тип обекти, което позволява реалистично оценяване себестойността на 
дейностите, необходими за изпълнение на проектирането. Участникът разполага с база данни с 
разработени типови детайли по всички проектни части, които прилага съобразно 
предписанията на техническия паспорт и докладите за обследване на конкретния обект. Това 
от своя страна позволява на екипа да осъществи проектирането по изключително икономичен 
от гледна точка на ресурси начин. Екипът от експерти има опит, който значително надхвърля 
минималните изисквания по Техническата спецификация и е реализирал редица проекти за 
подобни обекти, което осигурява висока ефективност на работата с минимално вложени 
ресурси. 
4.  Дружеството разполага с екип от експерти на трудов договор, с дългогодишен опит в 
разработването на инвестиционни проекти в областта на жилищното строителство. 
Всичките предложени ключови експерти имат постоянни трудово- договорни отношения с 
дружеството, което определя относително ниската себестойност за изпълнение на 
дейностите , тъй като не се мобилизират външни експерти с висок финансов разход. 
5.  При дизайна, изпълнението и контрола на качеството на организацията и управлението на 
проекти участникът използва собствена система за управление на проектния цикъл (project cycle 
management), която заедно с разработената специфична фирмена база данни, позволява 
изключително бързо, качествено и при нисък разход за експертен труд, да се генерират 
проектни и технически решения на база предишни разработки, както и да се използва оптимално 
времето на проектантите. Екипът ползва постоянно разработена база данни от стандартни, 
вече одобрени процедури по проектиране, като това допринася за изключително оптимизиране 
на дейностите и намаляване на разходите при запазване на високото качество на 
проектантската дейност. 
6.  Практиката на дружеството при изпълнение на подобни обекти показва, че е необходимо да 
се акцентира в по-голяма степен на авторския надзор при изпълнението на СМР, за постигането 
на качественото им изпълнение, което обстоятелство е взето предвид при изготвянето на 
ценовото предложение и разпределението на общия лимитиран финансов ресурс между частите 
„Проектиране" и „Авторски надзор“. 
 
МОТИВИ: Комисията намира гореизложените данни, информация и обстоятелства за 
недостатъчни, за да обосноват предложената с повече от 70% по-ниска цена и необективни 
поради следните изложени мотиви: 
1. В първата част на представената обосновка, въпреки че участникът твърди, че е описал 
«ключовите дейности при определяне на стойността на проектирането» описанието в 
следващите осем булета (точки) по същност, съдържание и смисъл са принципи, които участника ще 
спазва при изпълнение на дейността по изготвяне на инвестиционното проектиране. Тази част на 
обосновката не носи информация относно начина на образуване на предложената от участника 
стойност за проектиране, дори голяма част от тези описания нямат отношение към ценовото 
предложение катоцяло, защото: 

 «стриктното спазване на предложената методология на проектиране» е задължение на 
участника произтичащо по силата на предложената от него методология в техническото му 
предложение. 

 «Създаване на интерактивна работна среда с база данни и непрекъснат процес на 
опресняване на информацията»и«Формиране на отлично познаване на общите и специфични 
характеристики на инвестиционния проект (в т.ч. цели и задачи, конкретни технически 
насоки, срокове за изработване, съгласуване, одобряване, линейни графици и др.)» са начини 
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на организация на работния процес по изпълнение на инвестиционни проекти. 
 «Избор на оптимални архитектурно- строителни решения на принципа на избор на най-добър 

вариант, при предварителна оценка на възможните алтернативи и допълнителна проверка 
на избрания вариант»,«Коректна и навременна комуникация с участниците в инвестиционния 
процес, в т.ч. участници в строителството, съгласуващи и одобряващи органи, 
заинтересувани териториални и централни администрации» и «Навременно предвиждане и 
предотвратяване на проблеми и ограничения, а в случай на тяхното възникване – правилно и 
навременно адресиране, подход, действие и взаимодействие» са действияпряко обвързани с 
процеса на изпълнение и нямат отношение и взаимовръзка с начина на формиране на цената 
на проектирането.  

 «Отлично познаване и стриктно прилагане на нормативните и специфичните изисквания при 
изпълнението, съгласуване и одобряване на инвестиционния проект» и «Точно изпълнение на 
инвестиционния проект, съобразно предложения обхват и съдържание, а при необходимост, 
изработване на допълнителни проектни части, дори същите да не са включени в обхвата на 
поръчката» са задължения на изпълнителя, а не фактори имащи връзка със стойността на 
проектирането.  

2. Във втората част на обосновкатаучастникът се позовава на наличието на 
изключително благоприятни условия, като изтъквашест фактора. След запознаване с 
обосновката като цяло и твърденията на участника за наличие изключително благоприятни 
условия комисията не приема същите като обективно обосноваващи предложената от него 
стойност за проектирането със следните мотиви:  

2.1. Относно твърденията, описани в първите две точки относно налични в 
документацията чертежи в „dwg“ – формат, които са готови за ползване от проектанта, с 
което се намалява времето за разработване на проекта, а от там и цената и второто 
твърдение, че в част„Енергийно обследване на сградата“ към документацията са налични 
пълни спецификации на съществуващата дограма и са отразени промените по сградата в 
процеса на експлоатация – тези твърдения не могат дасе приемат като «изключително 
благоприятни условия за участника», тъй като тези условия са валидни, както за настоящия участник 
така и за всички останали.Тези обстоятелства не са «изключителни» благоприятни обстоятелства 
касаещи този конкретен участник, наличието на чертежи в „dwg“ – формат и пълни 
спецификации на съществуващата дограма са обстоятелства, от които се възползват всички 
участници в процеса на изготвяне на инвестиционните проекти и по тази причина тези 
обстоятелства не дават предимство на участника в резултат, на което той да формира 
стойност с повече от 70% по ниска от средната на останалите. 

2.2. По отношение на твърдението в трета точка, за това, че дружеството разполага 
със «собствено фирмено „ноу-хау” за реализацията на сходни дейности за такъв тип обекти». В 
обосновката,участникътне е дал разяснения в какво се състои упоменатото «ноу-хау», както 
и неговото конкретно приложение и най-важното как конкретно (като конкретно 
стойностно или процентно изражение) това „ноу-хау” влияе на формиране на стойността на 
проектирането. Липсата на конкретика относно характерана упоменатото «ноу-хау» и на 
неговото пряко отношение към формиране на ценовото предложение на участника, поставя 
комисията в невъзможност да прецени доколко това обстоятелство има характера на 
«изключително благоприятно» за участника по отношение на предложената от него 
стойност за проектирането. Само по себе си, упоменаване на дадено обстоятелство без да е 
обосновано неговото конкретно влияние при формиране на ценовото предложение се 
приравнява на недостатъчност на представените доказателства.  

2.3. В същата точка (т.3) участникът изтъква, че «разполага с база данни с 
разработени типови детайли по всички проектни части» и извежда заключение, че тази 
налична «база данни» позволява на екипа да осъществи проектирането по«изключително 
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икономичен от гледна точка на ресурси начин». Наличието на база данни с готови чертежи на 
определени детайли принципно би могло да способства за съкращаване на времето за изготвяне на 
един инвестиционен проект, но в представената обосновка, участникът единствено е упоменал този 
факт без да конкретизира какво е конкретното влияние на тази налична база данни по отношение на 
предложената от него стойност на проектирането. Общ и принципен характер има изведеното 
заключение за икономичност на проектирането «от гледна точка на ресурси» - за  комисията остава 
неясно в какво се състои тази  «икономичност» и по-важното - за кои  ресурси се отнася (трудови, 
технически, времеви или др.). Както по отношение на разполагаемостта с «ноу-хау», така и по 
отношение на наличната «база данни с детайли» липсата на конкретика, доказателства и пояснения 
относно влиянието на това обстоятелство при образуване на стойността на проектирането, поставя 
комисията в невъзможност да оцени доколко това обстоятелство обективно обосновава с повече от 
70% по-ниското ценово предложение на участника.  

 2.4. Относно твърдението на участника за опит на предложените от него експерти,значително 
надхвърлящ минималните изисквания по Техническата спецификация, за което участникът  е извел 
заключение, че този опит «осигурява висока ефективност на работата с минимално вложени 
ресурси», отново са валидни мотивите на комисията, които бяха изтъкнати по-горе, във връзка с 
наличието на «база данни» с типови детайли. Липсата на конкретика за прякото влияние на това 
обстоятелство при образуване на стойността на проектирането и пояснения относно  характера на 
упоменатите «минимално вложени ресурси» отново поставя комисията в невъзможност да оцени 
доколко това обстоятелство обективно обосновава с повече от 70% по-ниското ценово предложение 
на участника. 

 2.5.По отношение на твърдението, записано в точка 4 на обосновката, че «Всичките 
предложени ключови експерти имат постоянни трудово- договорни отношения с дружеството, 
което определя относително ниската себестойност за изпълнение на дейностите , тъй като не се 
мобилизират външни експерти с висок финансов разход», комисията не приема това обстоятелство за 
обективно обосноваващо предложената от участника стойност за проектирането, поради следните 
мотиви:  

- не е ясно защо участникът твърди, че постоянните трудови договори формират по-ниска 
себестойност на крайния продукт (изготвени инвестиционни проекти), след като при проста справка 
със счетоводните продукти е видно, че за една и съща нетна стойност на възнаграждението, разходите 
като цяло за работодателя са по-високи по трудов договор спрямо тези по граждански договор 
/например за чиста сума от 1000 лева заплатена на даден служител на трудов договор, общата сума на 
данъци и осигуровки (от изпълнител и възложител) е 517лева, докато за същата чиста/нетна сума по 
граждански договор, общата сума за осигуровки и данъци (от изпълнител и възложител) е 315лева/. 
- без обяснение е и твърдението, че наемането на външни експерти изисква влагане на по-висок 
финансов ресурс. Участникът не само не пояснил защо смята, че експертите които не са на постоянни 
трудови договори изискват от дружеството да вложи повече финансови средства, но не е дал и 
пояснение какво конкретно е разбирането му за «експерти с висок финансов ресурс». Практиката 
показва, че ако той има на разположение, както твърди в предходната точка на обосновката си, 
експерти с много опит, то тези експерти и на трудови договори са по- високо платени от служителите 
със същата образователна квалификация, но с по-малко опит и стаж.  
 И по отношение на твърденията, изложени в точка 4 на обосновката отново се налага извода, че са 
лишени от конкретика и достатъчност за да имат характера на обективно обосноваващи 
предложената от участника стойност за проектирането.  

 2.6. Аналогични са мотивите на комисията и по отношение на твърденията, записани от 
участника в точка 5 на обосновката. В тази точка, участникът се позовава на налична собствена 
система за управления на проектния цикъл, но без да внася конкретни данни и характеристики за тази 
система, както и тяхното конкретно отражение върху предложената от него стойност за изготвяне на 
работния проект. Твърдението за «оптимизиране на дейностите и намаляване на разходите» остава 
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като общо и недоказано, тъй като не е подкрепено с достатъчна ясно мотивирана информация и 
данни.  

 2.7. Относно твърденията на участника, изложени в шеста точка на обосновката, комисията 
изразява категорично несъгласие, поради следните мотиви:  

 Безспорен е фактът, че при качествени и детайлно разработени инвестиционни проекти, в 
процеса на изпълнение на строителните работи упражняването на авторския надзор се свежда 
основно до наблюдение за спазване на вече изготвените проекти и даване на одобрения (със записи в 
заповедна книга) за определените за влагане материали, в редки случай даване на разяснения или 
указания по изпълнение на проекта. В случаите, когато проектите са непълни или с не достатъчно 
високо качество (например: приложени типови детайли без да е отчетена конкретната специфика на 
обекта) се налага лицата, упражняващи авторски надзор да присъстват на обекта много по-често 
(понякога ежедневно) и в процеса на изпълнение на строителните работи да се изготвят множество 
детайли и екзекутиви.   

 Двата процеса «проектирането» (изготвяне на инвестиционен проект) и «упражняването на 
авторския надзор», са взаимно свързани, като няма логично обяснение как процеса на 
създаване на проекта, ще изисква по-малко финансови средства от процеса по наблюдение на 
неговото правилно и точно изпълнение.  

 Единственото обяснение за определяне на многократно по-висока сума за изпълнение на  
авторски надзорот сумата за проектиране(шест пъти по голяма сума за авторски надзор от 
сумата за проектиране) е че досегашната «практика на дружеството»при изпълнение на 
подобни обекти е да се предават проекти с типови детайли и решения, а в процеса на 
изпълнение на СМР да се извършва същинското работно проектиране (изготвяне на 
конкретни детайли). Такова преразпределение на дейностите по изготвяне на 
инвестиционните проекти и осъществяване на авторски надзор е в противоречие с 
изискванията на Възложителя. Възложителят ясно е указал Техническата спецификация 
(раздел II точка 6.А на документацията) какъв е обхватът и съдържанието на инвестиционния 
проект, а именно да се представи във фаза «Работен проект» (съгласно Наредба №4 от 
21.05.2001г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти). 
 

3. Като цяло по отношение на представената обосновка:  
  Макар и в закона да не е въведено изискване относно формалното съдържание на една писмена 
обосновка, то посоченото изискване към участника в чл.72, ал.1 от ЗОП да представи подробна 
писмена обосновка за начина на образуване на конкретния показател съдържа имплицитно в 
себе си законовото задължение на участника да представи «подробна писмена обосновка». Видно от 
цитирания по горе текст, участникът не е показал начина на образуване на стойността за 
проектиране. В нито една от частите на представената обосновка, не е показано как  е формирана 
предложената стойност /съобразно вложен труд, или по дейности (части на проекта), или на друга 
база, какви са конкретните стойности за отделните елементи/.  
  Липсата на калкулация относно начина на образуване на стойността за проектиране и 
непосочванетона информация относно заплащането на вложения труд поставя комисията в 
невъзможност да прецени дали обосновката отговаря на чл. 72, ал. 4, т.е. предложената по-
благоприятна цена е формирана, защото не са спазени норми и правила, свързани със социалното и 
трудовото право, приложими колективни споразумения и др. 
  Относно позоваването от страна на участника на наличие на «изключително благоприятни 
условия», същите бяха разгледани детайлно по-горе. В допълнение, поради факта, че участникът не е 
представил начина на образуване на предложената от него стойност за проектиране, комисията е 
поставена  в невъзможност да оцени доколко всяко едно от посочените обстоятелстватавлияе върху 
предложената цена. 
  Комисията обсъди възможността дадена от законодателя, при необходимост да «бъде изискана 
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уточняваща информация, но бе установено, че в настоящия случай тази възможност е неприложима, 
тъй като участника не е предоставил конкретна информация относно начина на образуване на цената 
(която информация да е основа за искане на уточнения).  
  Законодателя е указал в алинея 3 на чл. 72 от ЗОП, че «Обосновката може да не бъде приета 
и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за 
да обосноват предложената цена или разходи».В този смисъл позоваването на някои от 
обстоятелствата изброени вал.2 на чл. 72 от ЗОП следва да имат подробен характер на първо място и 
на второ място да е посочено как конкретното обстоятелство има пряко отношение към формирането 
на цената. В същата алинея е указано, че обосновката се оценява по два основни аспекта - «пълнота» 
и «обективност».От изложените по-горе мотиви се налага извода, че представената обосновка е 
лишена от пълнота (липсва обосновка за начина на образуване на предложената цена) и липсва 
обективност (липсватпояснения, данни, детайли и доказателства, за всеки от изтъкнатите от 
участника аргументи, как конкретно е повлиял на формираната цена за проектиране). Участникът не 
е посочил нито наличието на техническо решение, нито как то би повлияло на формиране на 
оферираната цена.  
  Съгласно чл.72 ал.3 на ЗОП и въз основа на горе изложените мотиви, комисията предлага 
участникът „СИТИ БИЛД СТУДИО” ООДда бъде отстранен от участие в настоящата процедура.  
 
7. Относно обосновка за начина на образуване на ценовото предложение на участника „АТЛАС 
КОНТРОЛ” ЕООД, кандидатстващ за обособена позиция №9: „Изготвяне оценка на 
съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 
упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен 
адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.303 (по обособена позиция 4)” 
 
В обосновката си за начина на образуване на ценовото предложение, участникът, 
съобразявайки се с условията и изискванията на възложителя е предвидил екип от експерти, 
притежаващи удостоверения за пълна проектантска правоспособност и с богат опит ( над 30 
год. стаж). Участникът не предвижда допълнителни разходи за офис техника, транспортни 
средства и др.  
При изпълнение на предмета на поръчката, участникът ще заложи на утвърдената фирмена 
методика, базирана на необходимия брой човекочасове, вложени от съответните експерти при 
изпълнение на задачата- изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционните 
проекти, упражняване на строителен надзор по време на строителството, в съответствие с 
изискванията на действащата нормативна уредба. 
Участникът е представилв табличен вид формираната цена на база вложените човеко-часове, 
като в цената са включени всички разходи към бюджета, разходи за материали, консумативи, 
транспорт и непредвидени разходи. 
 
МОТИВИ: Комисията намира гореизложените данни, информация и обстоятелства за достатъчни 
и обективни, за да обосноват предложената от участника цена, поради следните мотиви: 

1. Участникът е представил подробна обосновка за начина на образуване на предложената от 
него цена за изпълнение на двете основни дейности, включени за изпълнение, а именно 
услугата оценяване на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на 
строителен надзор при изпълнение на СМР. 

2. Пояснил е по отношение на кои разходи за него са налице изключително благоприятни    
условия,  (не се налагат разходи за наемане на офис и ниски разходи за транспорт до и от 
обекта, минимална печалба). 

 Като цяло по отношение на представената обосновка:   
 Представената обосновка изпълнява изискването на чл.72, ал.1 от ЗОП и по-конкретно да 
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представи «подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена».  
При запознаване с данните и обстоятелствата, изтъкнати от участника като аргументи за 
формиране на по-ниска стойност на услугата, комисията установи, че същите са обективни и 
достатъчно подробни, за да обосноват предложената крайна цена.   
Представената обосновка отговаря на изискванията на закона по отношение на подробност, 
пълнота и обективност, описания начин на формиране на крайната цена и обстоятелствата 
позволили на участника да  предложи по-ниска стойност. 
Въз основа на цялостната аргументация на участника, съдържаща се в писмената обосновка, 
комисията приема същата за обективна, участникът логично и безспорно доказва наличието на 
обективни обстоятелства, въз основа на които обосновава предложената от него цена за 
изпълнение поръчката. С оглед изложеното, комисията намира, че в представената писмена 
обосновка са налице визираните в чл. 72, ал.2 от ЗОП обективни обстоятелства, поради  което 
допуска участника „АТЛАС КОНТРОЛ” ЕООД до по-нататъшно участие. 
 
8. Относно обосновка за начина на образуване на ценовото предложение на участника 
„ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД, кандидатстващ за обособена позиция №1: „Инженеринг 
(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 
”Младост 4”, бл. 474;” 
 
В началото на представената обосновка, участникът пояснява, че за ценовото му предложение 
свързано с извършване на авторски надзор са налице обективни обстоятелства, свързани с 
икономически особености на предоставяните услуги, на изключително благоприятни условия за 
него свързани с настоящата поръчка и спазване на задълженията по чл. 115 от ЗОП.  След което в 
рамките на три раздела последователно участникът подробно е поясни за всяко от 
обстоятелствата съответно:  

В Раздел I във връзка с „Икономическите особености на производствения процес на 
предоставяните услуги“, в началото участникът е пояснил, че експертите, които ще изготвят 
инвестиционните проекти и осъществяват авторския надзор са подписали договори с „АТМ" 
ЕООД (подизпълнител отговорен за тези дейности) и хонорарите за изпълнение на услугите им са 
предварително договорени и конкретизирани. След което детайлно и подробно са описани за 
всеки експерт – възнаграждението, което е договорено за изготвяне на проектите и за 
осъществяване на авторския надзор по съответната част. Относно авторския надзор са описани за 
всеки експерт – предвидените човекочасове с включено времето за достигане до и от обекта, 
часовата ставка, процентите и сумите за социални, здравни осигуровки и данъци. Показана е и 
сумата предвидена за печалба на подизпълнителя. В заключение участникът е подчертал, че видно 
от представените подробни разчети, предложената цена е достатъчна, като са налични и резерви и 
печалба за подизпълнителя, отговорен за изпълнение на услугата.  

 В Раздел II по отношение на обстоятелствата свързани с изключително благоприятни условия, 
участникът е дал пояснения за предпоставките, които са взети предвид при изготвяне на ценовото 
предложение, (изпълнени множество проекти по Националната програма за енергийна 
ефективност, което способства за максимално детайлизиране на проектите от там намаляване на 
времето за предоставяне на услугата, респективно на стойността; подписани договори с 
конкретните експерти). 

В Раздел III относно спазване на задълженията по чл. 115 от ЗОП в съответствие с разпоредбата 
на чл.72, ал. 2 т.4 от ЗОП, участникът е пояснил, че при определяне на начина на образуване на 
предложената цена за изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор е 
изчислил  действителните разходи, необходими за извършване на услугата, а не се е ръководил от 
„Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски 
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услуги от инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране” от Камара на 
инженерите в проектирането и Камара на архитектите в България, тъй като е отчел конкретиката 
на настоящата обществена поръчка (в методиката на КИИП се разглежда изготвяне на цялостно 
проектиране на сгради и съответно упражняване на авторския надзор, а настоящата обществена 
поръчка се касае само за изготвяне на проекти, съгласно описаните енергоспестяващи мерки за 
намаляване на разходите за енергия, предвидени в доклада за обследване на енергийната 
ефективност и предвидените мерки в техническата спецификация към обществената поръчка). 
МОТИВИ: Комисията намира гореизложените данни, информация и обстоятелства за достатъчни 
и обективни, за да обосноват предложената от участника цена поради следните мотиви: 

1. Участникът е представил подробна обосновка за начина на образуване на предложената от 
него цена за изпълнение на авторския надзор  – показан е начина на изчисление на 
отделните елементи, включени в цената (възнаграждение на предвидените експерти, 
осигуровки, печалба и др.) 

2. В обосновката участникът се е позовал на икономическите особености на дейността и 
обстоятелствата свързани с благоприятни условия за участника и е изтъкнал, че при 
формиране на цената е използван ресурс от експерти, което позволява ефективно 
използване на работното време, а от там и на необходимите средства.    

Като цяло по отношение на представената обосновка може да се направят следните изводи:   
 Представената обосновка изпълнява изискването на чл.72, ал.1 от ЗОП и по-конкретно да 

представи «подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена».  
 При запознаване с данните и обстоятелствата изтъкнати от участника като аргументи за 

формиране на по-ниска стойност на услугата, комисията установи, че същите са обективни 
и достатъчно подробни за да обосноват предложената крайна цена.   

 Представената обосновка отговаря на изискванията на закона по отношение на подробност, 
пълнота и обективност, описания начин на формиране на крайната цена и обстоятелствата 
позволили на участника да  предложи по-ниска стойност. 

Въз основа на цялостната информация и аргументи на участника, съдържащи се в 
писмената обосновка, комисията приема същата за пълна и обективна, участникът логично и 
безспорно доказва наличието на обективни обстоятелства, с които обосновава предложената от 
него цена за изпълнение поръчката. С оглед изложеното, комисията намира, че в представената 
писмена обосновка са налице визираните в чл. 72, ал.2 от ЗОП обективни обстоятелства, 
свързани с икономически особености на производствения процес на предоставяните услуги и 
благоприятни условия за участника, поради  което допуска участника "ИВЕЛИНСТРОЙ " 
ЕООД до по-нататъшно участие. 

 
9. Относно обосновка за начина на образуване на ценовото предложение на участника 
ОБЕДИНЕНИЕ ”МЛАДОСТ-СН” ДЗЗД, кандидатстващ за обособена позиция №9: 
„Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените 
изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 
строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.303 
(по обособена позиция 4)” 

В своята обосновка за начина на образуване на ценовото предложение участникът е 
посочил като благоприятни условияследните обстоятелства: 

1. Основна дейност на фирмите, партньори в Обединението е упражняване на 
строителеннадзор; 

2. Фирмите разполагат със собствени офиси в гр. София, като единият офис е на 
територията на Община Младост, оборудвани с необходимата техника за изпълнение на 
поръчката — компютри, машини; 

3. Собствени автомобили - собствени автомобили на експертите - на разположение 
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на поръчката; 

4. Достатъчен брой специалисти, включени в списъците от правоспособни физически 
лица към Удостоверенията на партньорите за упражняване на дейностите по чл. 166 от ЗУТ, 
чрез които се осъществява дейността; 

5. Действащи договори на територията на област София и региона, както и в други 
региони, достатъчни за поддържане на специалистите на постоянни договори; 

6. Всички специалисти, които ще участват са с дългогодишен опит от подобни 
обекти. 

Участникът е посочил като основен мотив за представената в офертата цена 
обстоятелството, че фирмите от Обединение „МЛАДОСТ - СН“ ДЗЗД разполагат с високо 
квалифициран инженерен и технически персонал, който разполага със собствен транспорт или е 
с постоянно местопребиваване в района на изграждане на обекта и  че посочените кадри в по - 
голямата си част са участвали в изграждането на различни видове обектиот сходен характер на 
територията на цялата страна включително и в района, и познават отлично условията на работа, 
касаещи цялостния строителен процес.Същите са отлично запознати със спецификата на района 
и имат изградена отлична служебна комуникация с местните и общински органи, Областни 
управители и Контролни държавни органи, което ще улесни най-вече координацията и 
комуникацията при реализирането на проекта.  

Участникът изтъква като основно предимство оптимизираната организация за 
документиране, контрол и обратна проследимост на оперативните действия на експертите при 
осъществяване на строителния надзор на строежа, съкращава времето за обработка и 
документално приключване на отделните процеси в хода на изпълнението на строежа, с което 
се пести основния разходен ресурс, а именно количеството труд; респективно - допълнителни 
фирмени разходи при обработката на документацията. 

Участникът счита за обективни обстоятелствата, които  дават възможност да постигане 
изключително висока икономичност при изпълнение на обществената поръчка- коректно и 
прецизно остойностяване на всички необходими разходи, 
включителнонепредвидени/допълнителни и печалба;изключително високия професионализъм и 
опит на ръководството на обекта; високо ниво на подготовка на експертния състав; организация 
на работата, обезпечаваща максимално уплътнение на заетите ресурси и осигуряване на висока 
производителност при постоянно ниво на разходите; изключително ниски и почти нулеви 
разходи за мобилизация.При изготвяне на бюджета за възнаграждения на екипа участникът  се е 
ръководил от необходимостта за постоянно присъствие на ръководителя на обекта и 
координатора по безопасност и здраве и присъствие на експертите съгласно графика за 
изпълнение на СМР, и минимални прагове на възнаграждения съгласно МОД 2016г.Участникът 
е представил в табличен вид калкулация на разходите за възнаграждения на консултантите, 
предвиждайки разходи за покриване на рискове от извънреден труд. 

МОТИВИ: Комисията намира гореизложените данни, информация и обстоятелства за достатъчни 
и обективни, за да обосноват предложената от участника цена поради следните мотиви: 

1. Участникът е представил подробна обосновка за начина на образуване на предложената от 
него цена за изпълнение на двете основни дейности включени за изпълнение, а именно 
услугата (Оценяване на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на 
строителен надзор при изпълнение на СМР 

2. Пояснил е по отношения на кои разходи за него са налице изключително благоприятни    
условия,  (не се налагат разходи за наемане на офис и ниски разходи за транспорт до и от 
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обекта, минимална печалба) 
 Като цяло по отношение на представената обосновка:   
 Представената обосновка изпълнява изискването на чл.72, ал.1 от ЗОП и по конкретно да 
представи «подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена».  
При запознаване с данните и обстоятелствата изтъкнати от участника като аргументи за 
формиране на по-ниска стойност на услугата, комисията установи, че същите са обективни и 
достатъчно подробни, за да обосноват предложената крайна цена.   
Представената обосновка отговаря на изискванията на закона по отношение на подробност, 
пълнота и обективност, описания начин на формиране на крайната цена и обстоятелствата 
позволили на участника да  предложи по ниска стойност  
Въз основа на цялостната аргументация на участника, съдържаща се в писмената 
обосновка, комисията приема същата за обективна, участникът логично и безспорно 
доказва наличието на обективни обстоятелства, въз основа на които обосновава 
предложената от него цена за изпълнение поръчката. С оглед изложеното, комисията 
намира, че в представената писмена обосновка са налице визираните в чл. 72, ал.2 от ЗОП 
обективни обстоятелства, поради  което допуска участника „МЛАДОСТ - СН“ ДЗЗД до по-
нататъшно участие. 
 
10.Относно обосновка за начина на образуване на ценовото предложение на участника 
„СТРОЙГАРАНТ 2005” ЕООД, кандидатстващ за обособена позиция №8: „Изготвяне оценка на 
съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 
упражняване на строителен надзор по време на строителството на„Сграда с административен 
адрес гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл.1Б (по обособена позиция 3)” 
 
В своята обосновка за начина на образуване на ценовото предложение участникът е изложил мотиви 
за наличие на изключително благоприятни условия и обстоятелства свързани с икономичност при 
изпълнение на поръчката.Наличие на изключително благоприятни условия, участникът е обосновал с 
факта, че дружеството разполага съсспециалисти с много богат и специфичен опит в проектирането, 
изграждането и въвеждането в експлоатация на сгради с внедрени енергоспестяващи мерки, които 
притежават удостоверения за пълна проектантска правоспособност по своята специалност от 
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране .Участникът разполага с необходимото 
офис оборудване и за сега не се предвижда закупуване на нова техника и оборудване, специализиран 
софтуер за управление на качеството 1SО 9001-2015 с обхват „ оценяване качеството на 
инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и консултантски услуги в 
проектирането и строителството“ . Дружеството разполага със собствен офис в София. 

При изпълнение на поръчката, дружеството ще използва фирмена методика, прилагана при 
изготвяне на доклад за оценка на съответствието по част «Енергийна ефективност», чл. 169, ал.1, т.6 
от ЗУТ, упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т. 1 от 
ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация), в 
задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ. 

Участникът определя като водещ принципа за дългогодишната работа и трайна комуникация с 
едни и същи специалисти в отделните специалности. 

Установени са фирмени правила и изисквания към всички членове на екипа, относно 
съдържанието и формата на текстовите материали, определени от Изискванията на Наредба №3 за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Създадена е матрица за съдържание и 
оформление на текстови материали, които постоянно се обновяват според новоприети нормативни 
документи. 
При формиране на цената за изпълнение на поръчката участникът се е  ръководил от спецификата на 
обекта, максималното използване на наличния технически и кадрови висококвалифициран състав при 
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оптимална организация за извършване на строителния надзор, минимални часови ставки на 
специалистите, но не по-ниски от минимално определеното заплащане за съответните специалисти 
(длъжности) по НКПД и съответното заплащане по данни на НСИ. При формиране на цената е 
заложена минимална печалба За доказване на твърдението за икономичност и наличие на 
благоприятни условия участникът е дал е подробен разчет за формиране на предложената цена, 
включвайки разходи за възнаграждение на всеки предвиден за изпълнението експерт, социални и 
здравни осигуровки, разходи за материали, консумативи, транспорт, непредвидени разходи печалба. 
Участникът залага в оферираните цени минимална печалба и желанието му да осигури по- 
голяма натовареност на квалифицирания си персонал с цел да го задържи. 
МОТИВИ: Комисията намира гореизложените данни, информация и обстоятелства за достатъчни 
и обективни, за да обосноват предложената от участника цена поради следните мотиви: 

1. Участникът в представил подробна обосновка за начина на образуване на предложената от 
него цена за изпълнение на двете основни дейности включени за изпълнение, а именно 
услугата (Оценяване на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на 
строителен надзор при изпълнение на СМР)– показан е начина на изчисление на отделните 
елементи включени в цената (възнаграждение на предвидените експерти, разходи за 
канцеларски материали, транспортни разходи и др.) 

2. Наличие на изключително благоприятни условия участникът е обосновал с внедрената 
фирмена методика приложима при изготвяне на доклади за съответствие на 
инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, както и наличие на 
специализиран софтуер за управление на качеството ISO 9001-2008 с обхват ,, оценяване 
качеството на инвестиционните проекти, упражняване на строителен  надзор и консултантски 
услуги в проектирането  и строителството“ . 

3. Пояснил е по отношение на кои разходи за него са налице изключително благоприятни    
условия,  (не се налагат разходи за наемане на офис и ниски разходи за транспорт до и от 
обекта, минимална печалба) 

Като цяло по отношение на представената обосновка:   
Представената обосновка изпълнява изискването на чл.72, ал.1 от ЗОП и по конкретно да 
представи «подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена».  
При запознаване с данните и обстоятелствата изтъкнати от участника като аргументи за 
формиране на по-ниска стойност на услугата, комисията установи, че същите са обективни и 
достатъчно подробни, за да обосноват предложената крайна цена.   
Представената обосновка отговаря на изискванията на закона по отношение на подробност, 
пълнота и обективност, описания начин на формиране на крайната цена и обстоятелствата 
позволили на участника да  предложи по ниска стойност  
Въз основа на цялостната аргументация на участника, съдържаща се в писмената обосновка, 
комисията приема същата за обективна, участникът логично и безспорно доказва наличието на 
обективни обстоятелства, въз основа на които обосновава предложената от него цена за 
изпълнение поръчката. С оглед изложеното, комисията намира, че в представената писмена 
обосновка са налице визираните в чл. 72, ал.2 от ЗОП обективни обстоятелства, поради  което 
допуска участника „СТРОЙГАРАНТ 2005” ЕООД до по-нататъшно участие. 
 
11.Относно обосновка за начина на образуване на ценовото предложение на участника ЕТ 
„ЗОЯ ПАСКАЛЕВА”, кандидатстващ за обособена позиция №10: „Изготвяне оценка на 
съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 
упражняване на строителен надзор по време на строителството на„Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.380 (по обособена позиция 5)” 

В представената писмена обосновка участникът се позоваванаикономически особености на 
производствения процес при предоставяне на услугата.  
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В първата част на обосновката участникът е описал последователно в шест точки – факторите 
формиращи ценовата оферта, условията, предпоставките и свързаните с тях приети разчети, 
последователно са разгледани:  

1. Времетраене -  участникът пояснява, че за формиране ценовото предложение е приет  
максималния  срок на изпълнение на СМР -200 дни; 

2. Хонорари и осигуровки -  пояснява, че приетия хонорар е 40 лв/ч.ден за всеки един от 
експертите, като в тях са включени инспекция на място, измерване на количества, подписване на 
актовете по Наредба №3, контрол върху качествата на материалите, контрол върху изготвените 
екзекутиви, контрол върху допълнителните проектни решения /разходите за участие в изготвяне на 
Комплексен доклад за оценка, Окончателните доклади и Технически паспорти са калкулирани 
отделно/ . Участникът е пояснил, как се разпределят (като проценти ) осигуровките (след  приспадане 
на 25% нормативно признатите разходи). Направен е разчет за формирана брутна месечна заплата за 
всеки експерт и сравнение с  минималната работна заплата и минималния осигурителен доход, с 
което доказва, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, условията на труд и минимална 
цена на труда и едновременно с това осигурява икономичност на оферта. Допълнително е пояснено, 
че при възникнала необходимост от осигуряване на допълнителни експерти в процеса на работата, 
средствата за тях ще се подсигурят от калкулираните 5% непредвидени разходи 

3. Брой инспекции на експертите – в тази точка участникът е дал подробни пояснение за 
разчета на посещенията на обекта с цел осигуряване на ежедневен и непрекъснат контрол. 
Участникът предвижда екип от 5 бр. задължителни експерти плюс 3 броя резервни.  На база 
предвидения срок и експерти са определени броя на инспекции (човекодни вложени за изпълнение на 
услугата). Разчетите показват, че участникът обезпечава присъствие  на повече от един експерт на 
ден непрекъснато за целия срок на строителството. 

4. Разходи за транспорт – в тази точка участникът представя подробно как е формирал 
разходите за транспорт – километри, до и от обекта, брой курсове процент на амортизационните 
разходи. Пояснява, че разходите за транспорт ще бъдат включени към процента на нормативно 
признатите разходи.  

5. Разходи за командировки– участникът пояснява, че предвидените командировъчни на ден 
са съгласно Наредбата за командировъчните в страната. Като пояснява, че за нощувки на експертите 
в гр. София предвижда да ползва собствено жилище което е налично на територията на гр. София.  

6. Допълнителни разходи – в тази точка участникът описва как е определил процента на 
допълнителните разходи за труд, като подчертава, че предвидените за този обект допълнителни 
разходи са с 2 % по ниски от средите за предходните финансови години.  По-ниския процент на 
допълнителни разходи участникът изтъква като един от факторите обосноваващи  икономичността 
при формиране на ценовото предложение.  
В следващата част на обосновката участникът в табличен вид е представил подробно разходите по 
пера – хонорари, (човеко дни по дневна ставка); осигуровки (по отделните социални здравни 
осигуровки и данъци); разходи свързани с дейността на експертите за изготвяне на Комплексен 
доклад за оценка; Разход свързани с изготвяне на окончателен доклад и Паспорт на обекта; 
Транспортни разходи (брой курсове, по километри, по разхода на гориво по ценатана горивото); 
Амортизационни разходи (като процент от транспортните разходи); Командировъчни (броя на 
инспекциите по цена за един ден); Допълнителни разходи (с подробно описание на включените в тях 
параметри): Непредвидени разходи и печалба.  
След направените подробни и детайлизирани пояснения и числови разчети, участникът извежда 
заключението, че предвидените разходи „са абсолютно достатъчни и обективни“ за изпълнение на 
дейността. 

В края на обосновката участникът подчертава наличието на  обстоятелства съобразно чл.72, 
ал. 2 т. 1 на ЗОП и по конкретно 

1. осигуряване на ежедневно присъствие на най-малко един от експертите с икономичност на 
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разходите съобразено с реалностите на трудовия пазар;  
2. Използването на собствен на фирмата автомобил (с ниски разходи) за придвижване на 

екипа;  
3. Икономично формиране на допълнителните разходи ( с 2 % по ниски от средните за 

предходните години)  
МОТИВИ: Комисията намира гореизложените данни, информация и обстоятелства за достатъчни 
и обективни, за да обосноват предложената от участника цена поради следните мотиви: 

1. Участникът в представил подробна обосновка за начина на образуване на предложената 
от него цена за изпълнение на двете основни дейности включени за изпълнение, а именно 
услугата (Оценяване на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен 
надзор при изпълнение на СМР)– показан е начина на изчисление на отделните елементи 
включени в цената (възнаграждение на предвидените експерти, разходи за пътни, 
командировъчни и допълнителни разходи и др.) 

2. Наличие на икономически особености на производствения процес при предоставяне на 
услугата, което участникът е обосновал с приетия хонорар за експертите, ползване на наличен 
собствен автомобил с нисък разход на гориво, собствен апартамент на територията на гр. София и 
заложени по ниски допълнителни разходи) .  

 
Като цяло по отношение на представената обосновка може да се направят следните изводи:   

 Представената обосновка изпълнява изискването на чл.72, ал.1 от ЗОП и по конкретно да 
представи «подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена».  

 При запознаване с данните и обстоятелствата изтъкнати от участника като аргументи за 
формиране на по-ниска стойност на услугата, комисията установи, че същите са обективни 
и достатъчно подробни, за да обосноват предложената крайна цена.   

 Представената обосновка отговаря на изискванията на закона по отношение на подробност, 
пълнота и обективност, описания начин на формиране на крайната цена и обстоятелствата 
позволили на участника да  предложи по ниска стойност  

Въз основа на цялостната информация и аргументи на участника, съдържащи се в 
писмената обосновка, комисията приема същата за пълна и обективна.Участникът логично и 
безспорно доказва наличието на обективни обстоятелства, с които обосновава предложената от 
него цена за изпълнение поръчката. С оглед изложеното, комисията намира, че в представената 
писмена обосновка са налице визираните в чл. 72, ал.2 от ЗОП обективни обстоятелства, поради  
което допуска участника ЕТ „ЗОЯ ПАСКАЛЕВА”до по-нататъшно участие. 
 

Комисията констатира че  участникът „АНИДИ” ЕООД, кандидатстващ за обособена позиция 
11 „Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на„Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 4”, бл.474 (по обособена позиция 1)”, не е 
представил подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена в указания 
срок. 

Предвид гореизложеното и на основания чл.107,  т.3 от ЗОП участникът „АНИДИ” ЕООД 
се предлага за отстраняване от по-нататъшно участие.  

Шестмесечният срок на валидност на офертите на участниците изтичаше на 28.02.2017 г., затова 
беше поискано да попълнят декларация за удължаване на срока на валидност на офертите с два 
месеца до 30.04.2017 г. Не са получени декларации за удължаване на срока на валидност на офертите 
от участниците  „Технострой – Инвестконсулт” ЕООД, „Енерджи Про ДМ” ООД, и „Корект СК” 
ООД и същите се отстраняват от по-нататъшно участие в процедурата.  
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Комисията продължи работата, като пристъпи към определяне на финансовите оценкина 
допуснатите участници, както следва: 
 
Обособена позиция № 1: Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. ”Младост 4”, бл. 474; 
 
1.„ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД:  
Извършена бе аритметична проверка на цената за изпълнение, предложена от „ИВЕЛИНСТРОЙ” 
ЕООД, като грешки не бяха установени. Комисията намери, че ценовото предложение на участника е 
подготвено при стриктно съблюдаване на предварително обявените условия и изисквания на 
Възложителя. След извършените проверки Комисията, като констатира, че не са налице основания за 
отстраняване на участника, пристъпи към оценка на офертата на „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД по показател 
ФО – „Финансов показател“, съобразно предвидената в документацията за участие формула.  
По показател ФО „Финансов показател” „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД получава:  
П1 – 1. Цена за проектиране  
П2 – 2. Цена за авторски надзор на час (осреднена между цената на всички части)  
П3 – 3. Цена за строителство  
П1 = (Ц min / Цi) х 10  
П1 = 26 755,34 / 38 000,00 х 10 = 7,04т.  
П2 = (Ц min / Цi) х 5  
П2 = 3 243,00 / 3 750,00 х 5 = 4,32т.  
П3= (Ц min / Цi) х 45  
П3= 1 060 400,00 / 1 083 275,53х 45 = 45,05 
ФО = П1 + П2 + П3  
ФО = 7,04т. + 4,32т. + 44,05т. = 55,41 т.  
 
2.„БУЛСТРОЙ ГРУП” ООД:  
Извършена бе аритметична проверка на цената за изпълнение, предложена от „БУЛСТРОЙ ГРУП” 
ООД, като грешки не бяха установени. Комисията намери, че ценовото предложение на участника е 
подготвено при стриктно съблюдаване на предварително обявените условия и изисквания на 
Възложителя. След извършените проверки Комисията, като констатира, че не са налице основания за 
отстраняване на участника, пристъпи към оценка на офертата на „БУЛСТРОЙ ГРУП” ООД по 
показател ФО – „Финансов показател“, съобразно предвидената в документацията за участие формула.  
По показател ФО „Финансов показател ”БУЛСТРОЙ ГРУП” ЕООД получава:  
П1 – 1. Цена за проектиране  
П2 – 2. Цена за авторски надзор на час (осреднена между цената на всички части)  
П3 – 3. Цена за строителство  
П1 = (Ц min / Цi) х 10  
П1 = 26 755,34 / 26 755,34 х 10 = 10т.  
П2 = (Ц min / Цi) х 5  
П2 = 3 243,00 / 3 243,00 х 5 = 5 т.  
П3= (Ц min / Цi) х 45  
П3= 1 060 400,00 / 1 060 400,00х 45 = 45т. 
ФО = П1 + П2 + П3  
ФО = 10 т. + 5 т. + 45 т. = 60 т.  

 
Обособена позиция №2: Обособена позиция №2-  Инженеринг (проектиране и строителство) за 
„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.371; 
 
Извършена бе аритметична проверка на цената за изпълнение, предложена от „ПСГ” АД, като грешки не 
бяха установени. Комисията намери, че ценовото предложение на участника е подготвено при стриктно 
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съблюдаване на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя. След извършените 
проверки Комисията, като констатира, че не са налице основания за отстраняване на участника, пристъпи 
към оценка на офертата на „ПСГ” АД по показател ФО – „Финансов показател“, съобразно предвидената 
в документацията за участие формула.  
По показател ФО „Финансов показател” „ПСГ” АД получава:  
П1 – 1. Цена за проектиране  
П2 – 2. Цена за авторски надзор на час (осреднена между цената на всички части)  
П3 – 3. Цена за строителство  
П1 = (Ц min / Цi) х 10  
П1 = 97 863,64/ 97 863,64 х 10 = 10т.  
П2 = (Ц min / Цi) х 5  
П2 = 6 703,00 / 6 703,00 х 5 = 5т.  
П3= (Ц min / Цi) х 45  
П3= 1 828 703,06 / 1 828 730,06 х 45 = 45 
ФО = П1 + П2 + П3  
ФО = 10 т. + 5 т. + 45 т. = 60 т.  
 
Обособена позиция №3:Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к.”Младост 1, бл. 1Б 
 
Извършена бе аритметична проверка на цената за изпълнение, предложена от „ МБ Инженеринг 2001” 
ЕООД, като грешки не бяха установени. Комисията намери, че ценовото предложение на участника е 
подготвено при стриктно съблюдаване на предварително обявените условия и изисквания на 
Възложителя. След извършените проверки Комисията, като констатира, че не са налице основания за 
отстраняване на участника, пристъпи към оценка на офертата на „ МБ Инженеринг 2001” ЕООД по 
показател ФО – „Финансов показател“, съобразно предвидената в документацията за участие формула.  
По показател ФО „Финансов показател” „ МБ Инженеринг 2001” ЕООД получава:  
П1 – 1. Цена за проектиране  
П2 – 2. Цена за авторски надзор на час (осреднена между цената на всички части)  
П3 – 3. Цена за строителство  
П1 = (Ц min / Цi) х 10  
П1 = 80 160,00/ 80 160,00 х 10 = 10т.  
П2 = (Ц min / Цi) х 5  
П2 = 6 680,00 / 6 680,00 х 5 = 5т.  
П3= (Ц min / Цi) х 45  
П3= 1 822 576,80 / 1 822 576,80х 45 = 45  
ФО = П1 + П2 + П3  
ФО = 10 т. + 5 т. + 45 т. = 60 т.  
 
Обособена позиция №4:Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.303 
 
Извършена бе аритметична проверка на цената за изпълнение, предложена от „Гео – Ник” ДЗЗД, като 
грешки не бяха установени. Комисията намери, че ценовото предложение на участника е подготвено при 
стриктно съблюдаване на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя. След 
извършените проверки Комисията, като констатира, че не са налице основания за отстраняване на 
участника, пристъпи към оценка на офертата на „Гео – Ник” ДЗЗДпо показател ФО – „Финансов 
показател“, съобразно предвидената в документацията за участие формула.  
По показател ФО „Финансов показател” „Гео – Ник” ДЗЗД получава:  
П1 – 1. Цена за проектиране  
П2 – 2. Цена за авторски надзор на час (осреднена между цената на всички части)  
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П3 – 3. Цена за строителство  
П1 = (Ц min / Цi) х 10  
П1 = 58 940,00/ 95 563,18 х 10 = 6,17 т.  
П2 = (Ц min / Цi) х 5  
П2 = 9 860,00 / 10 678,98 х 5 = 4,62 т.  
П3= (Ц min / Цi) х 45  
П3= 1 859 237,80 / 1 859 237,80х 45 = 45  
ФО = П1 + П2 + П3  
ФО = 6,17 т. + 4,62 т. + 45 т. = 55,79 т.  
 
Извършена бе аритметична проверка на цената за изпълнение, предложена от  „КРАССТРОЙ” ООД, 
като грешки не бяха установени. Комисията намери, че ценовото предложение на участника е подготвено 
при стриктно съблюдаване на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя. След 
извършените проверки Комисията, като констатира, че не са налице основания за отстраняване на 
участника, пристъпи към оценка на офертата на  „КРАССТРОЙ” ООДпо показател ФО – „Финансов 
показател“, съобразно предвидената в документацията за участие формула.  
По показател ФО „Финансов показател” „КРАССТРОЙ” ООД получава:  
П1 – 1. Цена за проектиране  
П2 – 2. Цена за авторски надзор на час (осреднена между цената на всички части)  
П3 – 3. Цена за строителство  
П1 = (Ц min / Цi) х 10  
П1 = 58 940,00/ 58 940,00х 10 = 10 т.  
П2 = (Ц min / Цi) х 5  
П2 = 9 860,00 / 9 860,00 х 5 = 5 т.  
П3= (Ц min / Цi) х 45  
П3= 1 859 237,80 / 1 930 099,00х 45 = 43,35  
ФО = П1 + П2 + П3  
ФО = 10 т. + 5 т. + 43,35 т. = 58,35 т.  
 
 
Обособена позиция №5:Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.380; 
 
Извършена бе аритметична проверка на цената за изпълнение, предложена от  „Булинвест” ДЗЗД, като 
грешки не бяха установени. Комисията намери, че ценовото предложение на участника е подготвено при 
стриктно съблюдаване на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя. След 
извършените проверки Комисията, като констатира, че не са налице основания за отстраняване на 
участника, пристъпи към оценка на офертата на  „Булинвест” ДЗЗД по показател ФО – „Финансов 
показател“, съобразно предвидената в документацията за участие формула.  
По показател ФО „Финансов показател” „Булинвест” ДЗЗД получава:  
П1 – 1. Цена за проектиране  
П2 – 2. Цена за авторски надзор на час (осреднена между цената на всички части)  
П3 – 3. Цена за строителство  
П1 = (Ц min / Цi) х 10  
П1 = 6 500, 00/ 81 889,36х 10 = 0,79 т.  
П2 = (Ц min / Цi) х 5  
П2 = 2 500,00 / 9 150,96 х 5 = 1,37 т.  
П3= (Ц min / Цi) х 45  
П3= 1 552 318,25 / 1 593 205,59 х 45 =  43,85 
ФО = П1 + П2 + П3  
ФО = 0,79 т. + 1,37 т. + 43,85 т. = 46,01 т.  
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Извършена бе аритметична проверка на цената за изпълнение, предложена от  ДЗЗД „Младост 2016”, 
като грешки не бяха установени. Комисията намери, че ценовото предложение на участника е подготвено 
при стриктно съблюдаване на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя. След 
извършените проверки Комисията, като констатира, че не са налице основания за отстраняване на 
участника, пристъпи към оценка на офертата на  ДЗЗД „Младост 2016” по показател ФО – „Финансов 
показател“, съобразно предвидената в документацията за участие формула.  
По показател ФО „Финансов показател” ДЗЗД „Младост 2016”получава:  
П1 – 1. Цена за проектиране  
П2 – 2. Цена за авторски надзор на час (осреднена между цената на всички части)  
П3 – 3. Цена за строителство  
П1 = (Ц min / Цi) х 10  
П1 = 6 500, 00/ 6 500,00 х 10 = 10 т.  
П2 = (Ц min / Цi) х 5  
П2 = 2 500,00 / 2 500,00 х 5 = 5 т.  
П3= (Ц min / Цi) х 45  
П3= 1 552 318,25 / 1 52 318,25 х 45 =  45 
ФО = П1 + П2 + П3  
ФО = 10 т. + 5 т. + 45 т. = 60 т.  
 
Комисията продължи своята работа с определяне на окончателната оценка на допуснатите 
участници и определяне на изпълнител по отделните обособени позиции: 
 
Формулата по която се изчислява комплексната оценка (КО) за всеки участник е: 

КО= ТП(технически показател) + ФП(финансов показател) 
Участникът, който получава най-висока комплексна оценка (КО)  на офертата се класира на първо място 
 
Обособена позиция № 1: Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. ”Младост 4”, бл. 474; 2. Обособена позиция №2-  
Инженеринг(проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. 
„Младост 3”, бл.371; 
 
 
Обобщителна таблица: 

 
№ Участник ТП ФП КО 
1 „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД 20 55,41 75,41 
2 „БУЛСТРОЙ ГРУП” ООД 22 60 82 

 
 

С оглед горното, комисията направи следното класиране по Обособена позиция №1 
 

Първо място „БУЛСТРОЙ ГРУП”ООД с комплексна оценка 82 точки 
Второ място „ИВЕЛИНСТРОЙ” ЕООД с комплексна оценка 75,41 точки 
 
Обособена позиция №2: Обособена позиция №2-  Инженеринг (проектиране и строителство) за 
„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.371; 
 
Обобщителна таблица: 
 
№ Участник ТП ФП КО 
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1 „ПСГ” АД 16,5 60 76,5 
 

С оглед горното, комисията направи следното класиране по Обособена позиция №2 
 
Първо място „ПСГ”АД с комплексна оценка 76,5 точки 
 
Обособена позиция №3:Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к.”Младост 1, бл. 1Б 
 
Обобщителна таблица: 
 
№ Участник ТП ФП КО 
1 „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001” ЕООД  32 60 92 

 
С оглед горното, комисията направи следното класиране по Обособена позиция №3 
 
Първо място - „МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001”ЕООД с комплексна оценка 92 точки 
 
 
Обособена позиция №4:Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.303 
 
Обобщителна таблица: 

 
№ Участник ТП ФП КО 
1 „ГЕО-НИК” ДЗЗД 28 55,79 83,79 
2 „КРАССТРОЙ” ООД 19,5 58,35 77,85 

 
С оглед горното, комисията направи следното класиране по Обособена позиция №4 
Първо място -„ГЕО-НИК” ДЗЗД с комплексна оценка 83,79 точки 
Второ място - „КРАССТРОЙ” ООД с комплексна оценка 77,85 точки 
 
Обособена позиция №5:Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с 
административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.380; 
 
Обобщителна таблица: 

 
№ Участник ТП ФП КО 
1 ДЗЗД „МЛАДОСТ 2016” 21 60 81 
2 „БУЛИНВЕСТ” ДЗЗД 32 46,01 78,01 

 
С оглед горното, комисията направи следното класиране по Обособена позиция №5 
Първо място -ДЗЗД „МЛАДОСТ 2016” с комплексна оценка 81 точки 
Второ място - „БУЛИНВЕСТ” ДЗЗД с комплексна оценка 78,01 точки 
 
Обособена позиция №6:Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 
строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 4”, бл.474 (по 
обособена позиция 1); 
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Критерият за най-ниска цена. 
С оглед на горното, Комисията направи следното класиране по Обособена позиция №6 
Първо място-  „СТРОЙНОРМ” ЕООДс  предложена цена 10 641 лв. без ДДС 
Второ място - „Палазова” ООД с предложена цена 18 450 лв. без ДДС 
Трето място - „АТИ КОНСУЛТ” ЕООД  с предложена цена 21 200 лв. без ДДС 
Четвърто място - „Консултантска Инженерна Група” ООД  с предложена цена 22 194,47 лв. без ДДС 
Пето място - „ЛИНК-КОНТРОЛ” ООД с предложена цена 27 400 лв. без ДДС 
 
 
Обособена позиция №7:Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 
строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.371 (по 
обособена позиция 2) 
 
Критерият за най-ниска цена. 
С оглед на горното, Комисията направи следното класиране по Обособена позиция №6 
Първо място - „Балгериан Експерт Консулт – БЕК” ЕООД с предложена цена 17 500 лв. без 
ДДС 
Второ място - „ИКАР КОНСУЛТ” АД с предложена цена 35 000 лв. без ДДС 
 
Обособена позиция №8: Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 
строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл.1Б (по 
обособена позиция 3) 
 
Критерият за най-ниска цена. 
С оглед на горното, Комисията направи следното класиране по Обособена позиция №8 
Първо място - „Стройгарант 2005” ЕООД с предложена цена 16 280 лв. без ДДС 
Второ място - „СТИКО 2000” ООД с предложена цена 19 238,38 лв. без ДДС  
Трето място - „БСК Инжинеринг“ АД с предложена цена 24 050 лв. без ДДС 
 
  
Обособена позиция №9: Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 
строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.303 (по 
обособена позиция 4) 
 
Критерият за най-ниска цена. 
С оглед на горното, Комисията направи следното класиране по Обособена позиция №9 
Първо място -„АТЛАСКОНТРОЛ” ЕООД с предложена цена 16 320 лв. без ДДС 
Второ място - ОБЕДИНЕНИЕ „МЛАДОСТ – СН” ДЗЗД с предложена цена  17 416,20 лв. без ДДС 
 
 
Обособена позиция №10: Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 
строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.380 (по 
обособена позиция 5); 
 
Критерият за най-ниска цена. 
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С оглед на горното, Комисията направи следното класиране по Обособена позиция №10 
Първо място - „Б.И.С. – ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с предложена цена 14 300 лв. без ДДС 
Второ място - ЕТ „Зоя Паскалева”  с предложена цена 14 495 лв. без ДДС 
Трето място - „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД с предложена цена 18 600 лв. без ДДС 
Четвърто място - „ВМЛ - КОНСУЛТ“ ЕООД с предложена цена  22 250 лв. без ДДС 
 
Обособена позиция №11:Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството 
на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 4”, бл.474 (по обособена позиция 1) 
 
Критерият за най-ниска цена. 
С оглед на горното, Комисията направи следното класиране по Обособена позиция №11 
 
Първо място - „СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД с предложена цена 9 100 лв. без ДДС 
 
Обособена позиция №12:Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството 
на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.371 (по обособена позиция 2) 
 
Критерият за най-ниска цена. 
С оглед на горното, Комисията направи следното класиране по Обособена позиция №12 
Първо място - „Солартрисити” ООД с предложена цена 5 800 лв. без ДДС 
Второ място -„Алфа Пи Проджект” ООД с предложена цена 16 657 лв. без ДДС 
 
Обособена позиция №13:Обособена позиция №13 - Инвеститорски контрол по време на 
проектирането и строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 
1”, бл.1Б(по обособена позиция 3) 
 
Критерият за най-ниска цена. 
С оглед на горното, Комисията направи следното класиране по Обособена позиция №13 
Първо място -„ЕП КОНСУЛТ” ЕООД  с предложена цена 10 821,60 лв. без ДДС 
Второ място - „Плеядес България” ООД с предложена цена 12 800 лв. без ДДС 
 
Обособена позиция №14: Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството 
на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.303 (по обособена позиция 4) 
 
Критерият за най-ниска цена. 
С оглед на горното, Комисията направи следното класиране по Обособена позиция №14 
Първо място - „ЕРОУ” ООД с предложена цена 5 989 лв. без ДДС 
Второ място - „Българо-австрийска консултантска компания” АД с предложена цена 11 227, 01 лв. 
без ДДС 
Трето място - „ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД  с предложена 
цена 17 013 лв. без ДДС 
 
Обособена позиция №15:Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството 
на„Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Младост 3”, бл.380 (по обособена позиция 5) 
 
Критерият за най-ниска цена. 
С оглед на горното, Комисията направи следното класиране по Обособена позиция №15 
Първо място –„ЕТА КОНСУЛТ” ДЗЗД с предложена цена 5 130 лв. без ДДС 
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