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Днес, 11.12.2014г., от 11.00 ч., в сградата на Професионална гимназия по горско 

стопанство и дървообработване " Николай Хайтов" , гр.Варна се проведе заседание на 

комисия в състав: Председател на комисията: 1.Надежда Любомирова Илиева, на 

длъжност пом.директор"УПД"; Членове: 1 .Райна Китанова Димитрова строителен 

инженер и „външен експерт" вписан в АОП от списъка по чл. 19, ал. 8 от ЗОП /212/, 

адв.Мария Николова Димитрова, назначена със Заповед № РД-8-584./10.12.2014 г. на 

Директора на ПГГСД"Николай Хайтов" гр.Варна, във връзка с провеждане на 

процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на гл.Осма „а" с предмет: " 

Избор на изпълнители за архитектурно заснемане, извършване на обследване на сгради 

за установяване на технически характеристики, свързани с изискванията по чл.169, 

ал.1, т.1-5, ал.2 и ал.З от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и изготвяне на 

технически паспорти, съгласно чл.176а от ЗУТ, изпълнение на детайлно обследване за 

енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл.12 от Наредба 

№16-1594 от 13 ноември 2013 год. за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Националната 

програма "Модернизация на материалната база в училище" модул "подобряване на 

училищната среда" за обект Професионална гимназия по горско стопанство и 

дървообработване „Николай Хайтов", град Варна, учебна сграда с администрация и 

учебно-производствен корпус с РЗП 8080 кв.м./по обособени позиции/. 

За участие в процедурата са постъпили 14 оферти: 

1.„Копилинк"ЕООД, ЕИК 121766524,със седалище и адрес на управление: гр.София, 

бул."Никола Вапцаров"бл.38, ап.12., с вход. рег.№ 370/03.12.2014 год., доставена чрез 

куриер, кандидатства за позиция №2 ; 

2.'Транд Плюс"ЕООД, ЕИК 115890594, със седалище и адрес на управление: 

гр.Пловдив, ул.Райна Княгиня"№7, ет.З, ап.8, вход.рег.№ 388 от 05.12.2014 год., 

кандидатства за позиция №2, доставена чрез куриер ; 

3."Фрибул"ООД, ЕИК 103318710, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, 

ул."Момина сълза"№8, ет.7, ап.105, вход.рег. №389 от 05.12.2014 год., кандидатства за 

позиция №1, доставена чрез градски куриер; 

4. "Център за изпитване и европейска сертификация"ЕООД, ЕИК 123618423, със 

седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул."Патриарх Евтимий"№23, 

вход.рег. № 390 от 08.12.2014 год., кандидатства за позиция №2, доставена чрез куриер 



5. "Архкон проект"ООД, ЕИК 131460909, със седалище и адрес на управление: 

гр.София, Район"Красно село"ул.Ястребец"№9, вход.рег. № 391 от 08.12.2014 год., 

кандидатства за позиции №1 и №2, доставена чрез куриер; 

6.Консорциум "Професионал консулт", с адрес: гр.София, Район"Подуяне", 

ул."Бесарабия"№24, вход.рег. № 392 от 08.12.2014 год., кандидатства за позиция №2 , 

чрез куриер; 

7. "Аргус 91В"ООД, ЕИК 103851142, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, 

ул."Петър Парчевич"№27, вход.рег.№ 404 от 09.12.2014 год., кандидатства за позиция 

№2, внесена в деловодството; 

8."Високотехнологичен парк-Технически университет Варна"ЕООД, ЕИК 

103616137, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Студентска"№1, 

вход.рег.№ 408 от 09.12.2014 год., кандидатства за позиция №2, внесена в 

деловодството; 

9. "Ефектконсулт"ООД, ЕИК 148013688, със седалище и адрес на управление: 

гр.Варна, ул.Юрий Венелин"№10, ет.1, ап.1, вход. рег. № 411 от 10.12.2014 год., 

кандидатства за позиция №2 , внесена в деловодството; 

Ю.."Кима консулт"ЕООД, ЕИК 201425668, със седалище и адрес на управление: 

гр.Пловдив, ул."Филип Македонски"№50, вход.рег.№ 412 от 10.12.2014 год., 

кандидатства за позиция №2, чрез куриер ; 

11.."Консултантска инженерна група"ООД, ЕИК 131069757, със седалище и адрес 

на управление: гр.София, район Лозенец", ул."Вишнева"№12, вход.рег.№ 413 от 

10.12.2014 год., кандидатства за позиция №2, доставена чрез куриер; 

12. "ВМЛ Консулт"ЕООД, ЕИК 131395468, със седалище и адрес на управление: 

гр.София, ул.Драган Цанков"№59, вх.6, ет.2, вход.рег.№ 420 от 10.12.2014 год., 

кандидатства за позиция №1, доставена чрез куриер; 

13. "Инвесткомерс-Емил Иванов"ЕООД, ЕИК 103058910, със седалище и адрес на 

управление: гр.Варна, ул."Генерал Паренсов"№28, вход.рег.№ 421 от 10.12.2014 год., 

кандидатства за позиция № 1, внесена в деловодство; 

14. "Трауминвест"ЕООД, ЕИК 200208334, със седалище и адрес на управление: 

гр.Варна, ж.к."Възраждане" бл.41, вх.З, ет.2, ап.51, вход.рег.№ 422 от 10.12.2014 год., 

кандидатства за позиция №1 и №2, внесена в деловодството; 

Членовете на комисията попълниха и подписаха декларации в съответствие с 

изискванията на чл.101г, ал.2 от ЗОП. На основание чл.101г, ал.З от ЗОП, 

разглеждането на офертите ще се извърши в съответствие с разпоредбите на ЗОП, 

вътрешните правила и по реда, описан в протокола. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците. 



Комисията установи, че офертите са с ненарушена цялост с указан входящ рег.№ 

и пристъпи към отварянето им по реда на тяхното постъпване и проверка за наличието 

на изискуемите по офертата документи. 

1.0<Ьертата на „Копилинк"ЕООД, гр.СоФия. 

Кандидатства за позиция №2 .Комисията установи наличието на всички изискани 

документи. 

1 .Списък на документите, съдържащи се в офертата (по образец към офертата) 

2.Копие от документ за ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър 

3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4) 

4.Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на 

офертата или се изискват съгласно документацията: застрахователна полица за 

професионална отговорност; 

5.Списък на ключови експерти, които ще вземат участие при изпълнение на 

поръчката (Образец № 5) 

6.Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 

три години (Образец № 6) с приложени референции 

7.Декларация по чл.23, ал.1 т.З от Закона за енергийна ефективност; 

Б.Декларация по чл.23, ал.4 от Закона за енергийна ефективност; 

9.Удостоверение за вписване в публичен регистър, идентификационен код №00331, 

на Агенцията за устойчиво енергийно развитие и удостоверение за вписване на 

промени от 24.09.2013 год. на същата агенция; 

Ю.Техническо предложение (образец №2) с предложен срок за изпълнение 80 

календарни дни. 

11.Ценово предложение(образец №3) предложена цена 3475.00лв./три хиляди 

четиристотин седемдесет и пет лева/ без ДДС. 

12.Проект на договор (Образец № 7) 

Комисията установи наличието на всички изискани документи и допуска до участие по 

обособена позиция №2. 

2.0фертата на „Гранд Плюс"ЕООД. гр.Пловдив. 

Кандидатства за позиция №2. Комисията установи наличието на всички изискани 

документи. 

1 .Списък на документите, съдържащи се в офертата (по образец към офертата) 



2.Копие от документ за ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър 

3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4) 

4.Списък на ключови експерти, които ще вземат участие при изпълнение на 

поръчката (Образец № 5) 

5.Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 

три години (Образец № 6) с приложени референции 

6.Декларация по чл.23, ал.1 т.З от Закона за енергийна ефективност; 

7.Декларация по чл.23, ал.4 от Закона за енергийна ефективност; 

в.Удостоверение за вписване в публичен регистър, идентификационен код №00376 

от 12.03.2014 год.на Агенцията за устойчиво енергийно развитие и удостоверение за 

вписване на промени от 24.09.2013 год. на същата агенция; 

9.Техническо предложение (образец №2) с предложен срок за изпълнение 20 

календарни дни. 

10.Ценово предложение(образец №3) предложена цена 4000.00лв./четири хиляди 

лева/ без ДДС. 

11 .Проект на договор (Образец № 7) 

Комисията установи наличието на всички изискани документи и допуска до 

участие по обособена позиция №2. 

З.Офертата на „Фрибул"ООД, гр.Варна. 

Кандидатства за позиция №1. Комисията установи наличието на следните 

документи. 

1 .Списък на документите, съдържащи се в офертата (по образец към офертата) 

2.Копие от документ за ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър 

3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4) 

4.Списък на ключови експерти, които ще вземат участие при изпълнение на 

поръчката (Образец № 5) и документи за проектантска правоспособност, застраховки, 

дипломи. Представени са за специалисти архитект, строителен инженер, инженер 

ел.инсталации, инженер ОВиК, инженер В и К и инженер ПГС. 

Не представя в списъка всички ключови експерти, според изискванията на 

възложителя, а именно: инженер технолог/ машини и съоръжения/ и инженер пожарна 

безопасност. 



5.Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 

три години (Образец № 6) с приложени референции, договори за изпълнение. 

6.Декларация, свободен текст за наличие на собствени или наети уреди, 

инструменти за извършване на обследване за доказване на конструктивните, якостни и 

технически характеристики на сградата и декларация за наемане на строителни и други 

специализирани лаборатории. 

7.Техническо предложение (образец №2) с предложен срок за изпълнение 90 

календарни дни, от които 30 за архитектурно заснимане. 

8.Ценово предложение(образец №3) предложена цена 18000.00лв./осемнадесет 

хиляди лева/ без ДДС, от които за 10000/десет хиляди лева/ за архитектурно заснимане 

без ДДС и 8000.00/осем хиляди лева/ без ДДС за обследване и технически паспорт . 

9.ГТроект на договор (Образец № 7) 

Комисията установи, че в представените документи на участника /образец№5/ 

липса на двама ключови специалисти. Документите не отговорят на изискванията на 

възложителя, съгласно документацията и взе решение да не допуска до участие на 

„Фрибул"ООД по обособена позиция № 1. 

4,ОФертата на „Център за изпитване и европейска еертификация"ЕООД, 

гр.Стара Загора. 

Кандидатства за позиция №2. Комисията установи наличието на всички изискани 

документи. 

1 .Списък на документите, съдържащи се в офертата (по образец към офертата) 

2.Копие от документ за ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър 

3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4) 

4. Списък на ключови експерти, които ще вземат участие при изпълнение на 

поръчката (Образец № 5), копие на трудова книжка, удостоверение за изследване на 

енергийна ефективност и пълна проектантска правоспособност. 

5.Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 

три години (Образец № 6) с приложени референции 

6.Декларация по чл.23, ал.1 т.З от Закона за енергийна ефективност; 

7.Декларация по чл.23, ал.4 от Закона за енергийна ефективност; 

в.Удостоверение за вписване в публичен регистър, идентификационен код №00012 

от 10.08.2011 год. на Агенцията за устойчиво енергийно развитие; 

10.Техническо предложение (образец №2) с предложен срок за изпълнение 60 

календарни дни. 



11.Ценово предложение(образец №3) предложена цена 6948.00лв./шест хиляди 

деветстотин четиридесет и осем лева/ без ДДС. 

12.Проект на договор (Образец № 7) 

Комисията установи наличието на всички изискани документи и допуска до 

участие по обособена позиция №2. 

5. Офертата на „Архкон Проект"ООД, гр.София. 

Кандидатства за обособена позиция №1 и №2 

Документи за обособена позиция №1 Комисията установи наличието на следните 

документи. 

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата (по образец към офертата) 

2.Копие от документ за ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър 

3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4) 

4.Списък на шест ключови експерти, които ще вземат участие при изпълнение на 

поръчката (Образец № 5) и документи за проектантска правоспособност, застраховки, 

дипломи. Представени са само специалистите архитект, строителен инженер, инженер 

ел.инсталации, инженер ОВиК, инженер В и К и инженер ПГС. 

Не представя в списъка всички ключови експерти, според изискванията на 

възложителя, именно : инженер технолог/ машини и съоръжения/ и инженер пожарна 

безопасност. 

5.Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 

три години (Образец № 6) с приложени референции, договори за изпълнение. 

6.Декларация, свободен текст за наличие на собствени или наети уреди, 

инструменти за извършване на обследване за доказване на конструктивните, якостни и 

технически характеристики на сградата. 

7.Техническо предложение (образец №2) с предложен срок за изпълнение 60 

календарни дни, без да посочват дни за архитектурното заснимане. 

8.Ценово предложение(образец №3) предложена цена 9440.00лв./девет хиляди 

четиристотин и четиридесет лева/ без ДДС, от които за 3640.00/три хиляди шестстотин 

и четиридесет лева/ за архитектурно заснимане без ДДС и 5600.00/пет хиляди и 

шестстотин/ без ДДС за конструктивно обследване и 200.00лв./двеста лева/ за 

регистриране на технически паспорт. 

9.Проект на договор (Образец № 7) 

Комисията установи, че представени документи на участника за позиция №1 

липсват на двама ключови специалисти - инженер технолог/машини и съоръжения/ 



инженер пожарна безопасност. Офертата не отговоря на изискванията на възложителя, 

съгласно документацията и взе решение да не допуска до участие на 

„АрхконПроект"ООД по обособена позиция №1 

Документи за обособена позиция №2. Комисията установи наличието за тази 

позиция на всички изискани документи. 

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата (по образец към офертата) 

2.Копие от документ за ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър 

3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4) 

4. Списък на ключови експерти, които ще вземат участие при изпълнение на 

поръчката (Образец № 5) 

5.Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 

три години (Образец № 6) с приложени референции 

6.Декларация по чл.23, ал.1 т.З от Закона за енергийна ефективност; 

7.Декларация по чл.23, ал.4 от Закона за енергийна ефективност; 

8.Удостоверение за вписване в публичен регистър, идентификационен код №00354 

от 05.11.2011 год. на Агенцията за устойчиво енергийно развитие; 

9.Техническо предложение (образец №2) с предложен срок за изпълнение 60 

календарни дни. 

Ю.Ценово предложение(образец №3) предложена цена 3240.00лв./три хиляди 

двеста и четиридесет лева/ без ДДС. 

11 .Проект на договор (Образец № 7) 

Комисията установи наличието на всички изискани документи и допуска до 

участие „Архкон Проект"ООД по обособена позиция №2. 

6.Офертата на Консорциум ..Професионал консулт" гр.София. 

Кандидатства за обособена позиция №2.Комисията установи наличието на 

всички изискани документи. 

1 .Списък на документите, съдържащи се в офертата (по образец към офертата) 

2.Копие от документ за създаване на консорциум. 

3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4) 

4. Списък на ключови експерти, които ще вземат участие при изпълнение на 

поръчката (Образец № 5), копие на трудова книжка, удостоверение за професионална 

квалификация за изследване на енергийна ефективност и обследване на сгради; 



5.Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 

три години (Образец № 6) с приложени референции 

6.Декларация по чл.23, ал.1 т.З от Закона за енергийна ефективност; 

7.Декларация по чл.23, ал.4 от Закона за енергийна ефективност; 

8.Удостоверение за вписване в публичен регистър, идентификационен код №00005 

от 29.07.2011 год. на Агенцията за устойчиво енергийно развитие; 

Ю.Техническо предложение (образец №2) с предложен срок за изпълнение 60 

календарни дни. 

11.Ценово предложение(образец №3) предложена цена 3940.00лв./три хиляди 

деветстотин и четиридесет лева/ без ДДС. 

12.Проект на договор (Образец № 7) 

Комисията установи наличието на всички изискани документи и допуска до 

участие „Консорциум „Професионал консулт"по обособена позиция №2. 

7.0фертата на „Аргус 91В"ООД, гр.Варна. 

Кандидатства за обособена позиция №2.Комисията установи наличието на 

всички изискани документи. 

1 .Списък на документите, съдържащи се в офертата (по образец към офертата) 

2.Копие от документ за ЕИК, съгласно чл, 23 от Закона за търговския регистър 

3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4) 

4. Списък на ключови експерти, които ще вземат участие при изпълнение на 

поръчката (Образец № 5). 

5.Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 

три години (Образец № 6) с приложени референции 

6.Декларация по чл.23, ал.1 т.З от Закона за енергийна ефективност; 

7.Декларация по чл.23, ал.4 от Закона за енергийна ефективност; 

в.Удостоверение за вписване в публичен регистър, идентификационен код №00044 

от 12.11.2011 год. на Агенцията за устойчиво енергийно развитие; 

9.Техническо предложение (образец №2) с предложен срок за изпълнение 60 

календарни дни. 

Ю.Ценово предложение(образец №3) предложена цена 5575.00лв./пет хиляди 

петстотин седемдесет и пет лева/ без ДДС. 



11 .Проект на договор (Образец № 7) 

Комисията установи наличието на всички изискани документи и допуска до 

участие по обособена позиция №2. 

8,Офертата на „Високо технологичен парк - Технически университет"ЕООД, 

гр.Варна. 

Кандидатства за позиция №2.Комисията установи наличието на всички изискани 

документи. 

I .Списък на документите, съдържащи се в офертата (по образец към офертата) 

2.Копие от документ за ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър 

3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4) 

4. Списък на ключови експерти, които ще вземат участие при изпълнение на 

поръчката (Образец № 5). 

5.Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 

три години (Образец № 6) с приложени референции 

6.Декларация по чл.23, ал.1 т.З от Закона за енергийна ефективност; 

7.Декларация по чл.23, ал.4 от Закона за енергийна ефективност; 

8.Удостоверение за вписване в публичен регистър, идентификационен код №00041 

от 03.11.2014 год. на Агенцията за устойчиво енергийно развитие; 

9.Техническо предложение (образец №2) с предложен срок за изпълнение 75 

календарни дни. 

10.Ценово предложение(образец №3) предложена цена 4848.00лв./четири хиляди 

осемстотин и четиридесет и осем лева/ без ДДС. 

I I .Проект на договор (Образец № 7) 

Комисията установи наличието на всички изискани документи и допуска до 

участие по обособена позиция №2. 

9,ОФертата на ,.ЕФектконсулт"ООД, гр.Варна. 

Кандидатства за обособена позиция №2. Комисията установи наличието на 

всички изискани документи. 

1 .Списък на документите, съдържащи се в офертата (по образец към офертата) 

2.Копие от документ за ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър 

3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4) 



4. Списък на ключови експерти, които ще вземат участие при изпълнение на 

поръчката (Образец № 5). 

5.Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 

три години (Образец № 6) с приложени референции 

6.Декларация по чл.23, ал.1 т.З от Закона за енергийна ефективност; 

7.Декларация по чл.23, ал.4 от Закона за енергийна ефективност; 

8.Удостоверение за вписване в публичен регистър, идентификационен код №00098 

от 18.01.2010 год. на Агенцията за устойчиво енергийно развитие; 

9.Техническо предложение (образец №2) с предложен срок за изпълнение 40 

календарни дни. 

Ю.Ценово предложение(образец №3) предложена цена 3500.00лв./три хиляди и 

петстотин лева/ без ДДС. 

11.Проект на договор (Образец № 7) 

Комисията установи наличието на всички изискани документи и допуска до 

участие по обособена позиция №2. 

Ю.Офертата на „Кима консулт"ЕООД, гр.Пловдив. На плика е изписан 

предмет на поръчката по позиция №2, а при разглеждане на документите се установява 

представени част от документите за позиция №1 и за позиция №2. Представена е 

техническа оферта за позиция №2, липсва такава за позиция №1, ценовата оферта е 

само представена за позиция №1, но за друг възложител. 

Представените документи са както следва: 

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата (по образец към офертата) 

2.Копие от документ за ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър 

3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 

4) 

4. Списък на ключови експерти, които ще вземат участие при изпълнение на 

поръчката без да уточняват за коя позиция (Образец № 5), дипломи, удостоверение за 

пълна проектантска правоспособност, списък от МРРБ за правоспособни лица за 

надзорна дейност, застрахователни полици; 

5.Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през 

последните три години (Образец № 6) с приложени референции 

6.Техническо предложение (образец №2) за обособена позиция №2 с предложен 

срок за изпълнение 30 календарни дни. 



7.Ценово предложение(образец №3) за обособена позиция №1, но за 

ПГЕМП»Христо Ботев» гр.Перник с предложена цена 9999.00лв./девет хиляди 

деветстотин деветдесет и девет лева/ без Д ДС. 

8.Проект на договор (Образец № 7) 

Комисията установи, че не са представени изискуемите документи: за обособена 

позиция №1 липсва техническо предложение, в образец №5 липсва един ключов 

специалист инженер технолог/инженер машини и съоръжения/, липсва ценово 

предложение, за обособена позиция №2 липсва техническа оферта, ценово 

предложение, декларация по чл.23, ал.1 т.З от Закона за енергийна ефективност; 

декларация по чл.23, ал.4 от Закона за енергийна ефективност; Удостоверение за 

вписване в публичен регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие; 

Комисията реши да не допуска до участие „Кима консулт"ЕООД по обособена 

позиция №1 и по обособена позиция №2. 

11.Офертата на „Консултантска инженерна група"ООД, гр.София. 

Кандидатства за позиция №1. Комисията установи наличието на следните 

документи. 

1 .Списък на документите, съдържащи се в офертата (по образец към офертата) 

2.Копие от документ за ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър 

3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4) 

4.Списък на ключови експерти, които ще вземат участие при изпълнение на 

поръчката (Образец № 5), а именно архитект, строителен инженер, инженер 

ел.инсталации, инженер ОВиК, инженер Ви К и инженер ПГС. 

Не представя в списъка на ключови експерти, следните ключови експерти 

изискванията на възложителя: инженер технолог/ машини и съоръжения/ и инженер 

пожарна безопасност. 

5.Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 

три години (Образец № 6) с приложени референции, договори за изпълнение. 

6.Декларация, свободен текст за наличие на собствени или наети уреди, 

инструменти за извършване на обследване за доказване на конструктивните, якостни и 

технически характеристики на сградата и декларация за наемане на строителни и други 

специализирани лаборатории. 

7.Техническо предложение (образец №2) с предложен срок за изпълнение 60 

календарни дни, от които 30 за архитектурно заснимане. 

8.Ценово предложение(образец №3) предложена цена 13928.00лв./тринадесет 

хиляди деветстотин двадесет и осем лева/ без ДДС, от които 6964.00/шест хиляди 



деветстотин шестдесет и четири лева/ за архитектурно заснимане без ДДС и 

6964.00/шест хиляди деветстотин шестдесет и четири лева/ без ДДС за обследване и 

технически паспорт. 

9.Проект на договор (Образец № 7) 

Комисията установи, че в представените документи на участника, в списък 

ключови експерти - липса на двама ключови специалисти / инженер технолог/машини и 

съоръжения/ и инженер пожарна безопасност. Офертата не отговоря на изискванията на 

възложителя, съгласно документацията. Комисията взе решение да не допуска до 

участие „Консултантска инженерна група"ООД по обособена позиция №1. 

12.Рфертата на ,,ВМЛ-Консулт"ЕООД, гр.София. 

Кандидатства за обособена позиция №1 и №2 

Документи за обособена позиция №1, Комисията установи наличието на 

следните документи. 

1 .Списък на документите, съдържащи се в офертата (по образец към офертата) 

2.Копие от документ за ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър 

3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4) 

4.Списък на шест ключови експерти, които ще вземат участие при изпълнение на 

поръчката (Образец № 5) и документи за проектантска правоспособност, застраховки, 

дипломи. Представени са за специалисти архитект, строителен инженер, инженер 

ел.инсталации, инженер ОВиК, инженер ВиК и инженер ПГС. 

Не представя в списъка всички ключови експерти, според изискванията на 

възложителя, а именно : инженер технолог/ машини и съоръжения/ и инженер пожарна 

безопасност. 

6.Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 

три години (Образец № 6) с приложени референции, договори за изпълнение. 

7.Декларация, свободен текст за наличие на собствени или наети уреди, 

инструменти за извършване на обследване за доказване на конструктивните, якостни и 

технически характеристики на сградата. 

8.Техническо предложение (образец №2) с предложен срок за изпълнение 50 

календарни дни, като до 30 календарни дни за архитектурното заснимане. 

9.Ценово предложение(образец №3) предложена цена 13000.00лв./тринадесет 

хиляди лева/ без ДДС, от които 4800.00/четири хиляди и осемстотин лева/ за 

архитектурно заснимане без ДДС и 8200.00/осем хиляди и двеста/ без ДДС за 

конструктивно обследване и технически паспорт. 



10.Проект на договор (Образец № 7) 

Комисията установи, че в представени документи на участника за позиция №1 

липсват на двама ключови специалисти, офертата не отговаря на изискванията на 

възложителя, съгласно документацията и взе решение да не допуска до участие „ВМЛ-

Консулт"ЕООД по обособена позиция №1 

Документи за обособена позиция №2. Комисията установи наличието за тази 

позиция на всички изискани документи. 

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата (по образец към офертата) 

2.Копие от документ за ЕИК, съгласно чл, 23 от Закона за търговския регистър 

3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4) 

4. Списък на ключови експерти, които ще вземат участие при изпълнение на 

поръчката (Образец № 5) 

5.Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 

три години (Образец № 6) с приложени референции 

6.Декларация по чл.23, ал.1 т.З от Закона за енергийна ефективност; 

7.Декларация по чл.23, ал.4 от Закона за енергийна ефективност; 

8.Удостоверение за вписване в публичен регистър, идентификационен код № 00225 

от 25.08.2010 год. на Агенцията за устойчиво енергийно развитие; 

9.Техническо предложение (образец №2) с предложен срок за изпълнение 50 

календарни дни. 

Ю.Ценово предложение(образец №3) предложена цена 6400.00лв./шест хиляди и 

четиристотин лева/ без ДДС. 

11.Проект на договор (Образец № 7) 

Комисията установи наличието на всички изискани документи и допуска до участие по 

позиция №2. 

13. Офертата на „Инвесткомерс-Емил Иванов"ЕООД, гр.Варна. 

Кандидатства за позиция №1. Комисията установи наличието на следните 

документи. 

1 .Списък на документите, съдържащи се в офертата (по образец към офертата) 

2.Копие от документ за ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър 

3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4) 



4.Списък на ключови експерти, които ще вземат участие при изпълнение на 

поръчката (Образец № 5), а именно архитект, строителен инженер, инженер 

ел.инсталации, инженер ОВиК, инженер ВиК и инженер ПГС, инженер технолог/ 

машини и съоръжения/ и инженер пожарна безопасност. 

5.Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 

три години (Образец № 6) с приложени референции, договори за изпълнение. 

6.Декларация, свободен текст за наличие на собствени или наети уреди, 

инструменти за извършване на обследване за доказване на конструктивните, якостни и 

технически характеристики на сградата и декларация за наемане на строителни и други 

специализирани лаборатории. 

7.Техническо предложение (образец №2) с предложен срок за изпълнение 70 

календарни дни, от които 30 за архитектурно заснимане. 

8.Ценово предложение(образец №3) предложена цена 14143.00лв./четиринадесет 

хиляди сто четиридесет и три лева/ без ДДС, от които 3800.00/три хиляди и осемстотин 

лева/ за архитектурно заснимане без ДДС и 10343.00/десет хиляди триста четиридесет 

и три лева/ без ДДС за конструктивно обследване и технически паспорт . 

9.Проект на договор (Образец № 7) 

Комисията установи, че представени документи на участника отговарят на 

изискванията на възложителя и ги допуска до участие по обособена позиция № 1 . 

14. Офертата на ,,Трауминвест"ЕООД, гр.Варна. 

Кандидатстват за обособена позиция №1 и №2 

Документи за обособена позиция №1, Комисията установи наличието на 

следните документи. 

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата (по образец към офертата) 

2.Копие от документ за ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър 

3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4) 

4.Списък на ключови експерти, които ще вземат участие при изпълнение на 

поръчката (Образец № 5) и документи за проектантска правоспособност, застраховки, 

дипломи. Представени са за специалисти архитект, строителен инженер, инженер 

ел.инсталации, инженер ОВиК, инженер ВиК и инженер ПГС, инженер технолог/ 

машини и съоръжения/ и инженер пожарна безопасност. 

б.Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 

три години (Образец № 6) с приложени референции, договори за изпълнение. 



7.Декларация, свободен текст за наличие на собствени или наети уреди, 

инструменти за извършване на обследване за доказване на конструктивните, якостни и 

технически характеристики на сградата. 

8.Техническо предложение (образец №2) с предложен срок за изпълнение 95 

календарни дни, като до 30 календарни дни за архитектурното заснимане. 

9.Ценово предложение(образец №3) предложена цена 18360.00лв./осемнадесет 

хиляди триста и шестдесет лева/ без ДДС, от които 7380.00/седем хиляди триста и 

осемдесет лева/ за архитектурно заснимане без ДДС и 10980.00/десет хиляди 

деветстотин и осемдесет лева/ без ДДС за конструктивно обследване и технически 

паспорт. 

Ю.Проект на договор (Образец № 7) 

Комисията установи, че са представени изискуемите от възложителя документи и 

ги допуска до участие до участие по обособена позиция №1 

Документи за обособена позиция №2 

Комисията установи наличието за тази позиция на всички изискани документи. 

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата (по образец към офертата) 

2.Копие от документ за ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър 

3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4) 

4. Списък на ключови експерти, които ще вземат участие при изпълнение на 

поръчката (Образец № 5) 

5.Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 

три години (Образец № 6) с приложени референции 

6.Декларация по чл.23, ал.1 т.З от Закона за енергийна ефективност; 

7.Декларация по чл.23, ал.4 от Закона за енергийна ефективност; 

8.Удостоверение за вписване в публичен регистър, идентификационен код № 00395 

от 27.11.2014 год. на Агенцията за устойчиво енергийно развитие; 

Ю.Техническо предложение (образец №2) с предложен срок за изпълнение 95 

календарни дни. 

11.Ценово предложение(образец №3) предложена цена 9500.00лв./девет хиляди и 

петстотин лева/ без ДДС. 

12.Проект на договор (Образец № 7) 



Комисията установи наличието на всички изискани документи и допуска до участие 

по обособена позиция №2. 

Комисията пристъпи към оценка на офертите на допуснатите кандидати, 

съгласно методика по критерия „най-ниска цена" както следва: 

Обособена позиция №1 

1. „Инвесткомерс-Емил Иванов"ЕООД, гр.Варна - 14143.00лв. /четиринадесет 

хиляди сто четиридесет и три лева/ без ДЦС, от които 3800.00лв. за архитектурно 

заснимане без ДДС и 10343.00 лв. без ДДС за конструктивно обследване и технически 

паспорт. 

2. „Трауминвест"ЕООД, гр.Варна -18360.00лв./осемнадесет хиляди триста и 

шестдесет лева/ без ДДС, от които 7380.00лв. за архитектурно заснимане без ДЦС 

и 10980.00лв. без ДДС за конструктивно обследване и технически паспорт. 

Комисията класира на участниците по обособена позиция №1 както 

следва: 

Първо място:„Инвесткомерс-Емил Иванов"ЕООД, гр.Варна -14143.00 лв.без 

ДДС. 

Второ място:„Трауминвест"ЕООД, гр.Варна -18360.00 лв. без ДДС 

Обособена позиция №2 

1. „Копилинк"ЕООД, гр.София -3475.00 лв. без ДДС. 

2. „Гранд плюс"ЕООД, гр.Пловдив - 4000.00 лв. без ДДС 

3. „Център за изпитване и европейска сертификация"ЕООД, гр.Стара Загора -

6948.00 лв. без ДДС. 

4. „ Архкон проект"ООД, гр.София - 3240.00 лв. без ДДС. 

5. Консорциум"Професионал консулт" - София - 3940.00лв. без ДДС. 

6. „Аргус 91В"ООД, гр.Варна -5575.00 лв. без ДДС. 

7. „Високотехнологичен парк Технически университет Варна"ЕООД - 4848.00 

лв. без ДДС 

8. „Ефект консулт"ООД гр.Варна - 3500.00 лв. без ДДС. 



9. „ВМЛ-Консулт"ЕООД, гр.Пловдив -6400.00 лв. без ДДС; 

10. „Трауминвест"ЕООД, гр.Варна - 9500.00 лв. без ДДС 

Комисията класира на участниците по позиция №2 както следва: 

На първо място: „ Архкон проект"ООД, гр.София - 3240.00 лв. без ДДС. 

На второ място: „ Копилинк"ЕООД, гр.София - 3475.00 лв. без ДДС. 

На трето място: „Ефект консулт"ООД гр.Варна - 3500.00 лв. без ДДС 

Комисията предлага за изпълнител на обекта на поръчката по позиции 

както следва: 

По обособена позиция №1 - „Инвесткомерс-Емил Иванов"ЕООД, гр.Варна -

14143.00 лева без ДДС. 

По обособена позиция №2 - „ Архкон проект"ООД, гр.София - 3240.00 лв. без 

ДДС. 

Комисията приключи работата си в 17.00 ч. на 11.12.2014 г. и предаде цялата 

документация и протокола на Възложителя за утвърждаване, на основание чл. 101г, 

ал.4 от ЗОП. 


