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П Р О Т О К О Л 
 

От разглеждане и оценка на постъпили оферти за участие в обществена поръчка на 

стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Избор  на изпълнител за изготвяне на 

обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл.169 ал.1, т.(1-5) ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на 

многофамилни жилищни сгради на територията на община Белоградчик”. 

 

Днес 11.02.2020 г. от 09,00 часа в Заседателната зала на община Белоградчик комисия, 

назначена със Заповед № 175 от 11.02.2020 година на кмета на община Белоградчик за 

разглеждане и оценка на постъпили оферти в обществена поръчка с предмет: „Избор  на 

изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите 

характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1, т.(1-5) ЗУТ и изготвяне на 

технически паспорт на многофамилни жилищни сгради на територията на община 

Белоградчик” се събра в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

2. Анелия Емилова Кирилова - началник отдел „Програми, проекти и обществени 

поръчки“;  

3. Ангелина Иванова Георгиева – главен експерт „Обществени поръчки и 

икономическо развитие”; 

На публичното заседание не присъстваха участниците или техни упълномощени 

представители. 

Крайния срок за получаване на оферти е до 17:00 часа на 10.02.2020 г. В обявеният срок са 

постъпили осем  оферти от следните участници: 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника, подал 

оферта 

Вх. № и дата и час на подаване 

 

1.  

 

“ВИП Проект БГ” ЕООД, гр. София, ул. 

„Кожух планина, ж. гр. „Южен парк”, 

бл. 16, ет. 1, офис 6”, тел. 02/ 423 78 10 

факс: 02/ 423 4990 

 

 

 

№ 709/ 10.02.2020 г. в 10:01 ч. 



 

2. 

 

„Екоинженеринг” ЕООД”,  гр. 

Кърджали, ул. „Булаир” № 14, вх. А, ет. 

1, ап. 1, тел. 0361 / 611 10, факс: 0361/ 

600 05 

 

 

№ 710/ 10.02.2020 г. в 10:04 ч. 

 

3. 

 

„Енерджидизайн” ЕООД, гр. София, 

бул. „Климент Охридски” №  25, ет. 4, 

ап. 18, тел. 0878 880 203 

 

№ 711/ 10.02.2020 г.в 10:05 ч. 

 

4.  

„Енерджи Билдинг” ЕООД, гр. София, 

ж.к. „Витоша”, ул. „Асен Разцветников” 

№ 15, вх. Б, ет. 2, ап. 16, тел. 0887 106 

999 

 

№ 712/ 10.02.2020 г. в 10:06 ч. 

 

 

5.  

„Кима Консулт” ЕООД, гр. София, бул. 

„Васил Априлов” № 20, ет. 4, тел. 032/ 

594 301 

 

№ 718/ 10.02.2020 г. в 13:06 ч. 

 

6. 

„Хелиос Енерджи” ЕООД, гр. Плевен, 

ул. „Дойран” № 65, офис 201, тел. 0888 

624 861, 064/ 801 717 

 

№ 719/ 10.02.2020 г. в 13:08 ч. 

 

7. 

 

„Билденерджи” ООД, гр. Пловдив, ж.к. 

„Тракия”, бл. 153, вх. Г, ет. 1, ап. 4, тел. 

0897 901 401 

 

№ 725/ 10.02.2020 г. в 15:19 ч. 

 

 

8. 

 

„Ви Ел Консулт” ЕООД, гр. Пловдив, 

ул. „Георги Икономов” № 5, ет. 5, тел. 

0876 916 000 

 

 

№ 726/ 10.02.2020 г. в 15:20 ч. 

 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по 

чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и председателят и членовете на комисията представиха декларации 

за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертите по реда на тяхното постъпване. 

Председателят обяви ценовите предложения на участниците: 

Участник № 1  “ВИП Проект БГ” ЕООД, гр. София с предложена обща цена в размер на 

55 593,12 (петдесет и пет хиляди петстотин деветдесет и три лева и дванадесет ст.) 

лева без ДДС; 

Участник № 2 „Екоинженеринг” ЕООД”,  гр. Кърджали, с предложена обща цена в 

размер на 47 201,71 (четиридесет и седем хиляди и двеста и един лева и седемдесет и 

една ст.) лева без ДДС; 

Участник № 3 „Енерджидизайн” ЕООД, гр. София с предложена обща цена в размер на 

67 393,54 (шестдесет и седем хиляди триста деветдесет и три лева и петдесет и четири 

ст.) лева без ДДС; 

Участник № 4 „Енерджи Билдинг” ЕООД, гр. София с предложена обща цена в размер 

на 65 033,47 (шестдесет и пет хиляди тридесет и три лева и четиридесет и седем ст.) 

лева без ДДС; 

Участник № 5 „Кима Консулт” ЕООД, гр. София с предложена обща цена в размер на 

50 515,00 (петдесет хиляди петстотин и петнадесет) лева без ДДС; 

 

 



Участник № 6 „Хелиос Енерджи” ЕООД, гр. Плевен с предложена обща цена в размер 

на 51 135,18 (петдесет и една хиляди сто тридесет и пет лева и осемнадесет ст.) лева 

без ДДС; 

Участник № 7 „Билденерджи” ООД, гр. Пловдив с предложена обща цена в размер на 

69 278,30 (шестдесет и девет хиляди двеста седемдесет и осем лева и тридесет ст.) лева 

без ДДС; 

Участник № 8 „Ви Ел Консулт” ЕООД, гр. Пловдив с предложена обща цена в размер на 

69 711,02 (шестдесет и девет хиляди седемстотин и единадесет лева и две ст.) лева без 

ДДС. 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите в 

офертата за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя и констатира следното: 

Участник № 1 “ВИП Проект БГ” ЕООД, гр. София е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка. След разглеждането им комисията установи, че са 

представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за 

лично състояние и съответствие с критериите за подбор и е представил всички изискани 

образци на документи от документацията за настоящата обществена поръчка и не се 

констатират липси и несъответствия.  

Участник № 2 „Екоинженеринг” ЕООД”,  гр. Кърджали е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка. След разглеждането им комисията установи, че са 

представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за 

лично състояние и съответствие с критериите за подбор и е представил всички изискани 

образци на документи от документацията за настоящата обществена поръчка и не се 

констатират липси и несъответствия.  

Участник № 3 „Енерджидизайн” ЕООД, гр. София е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка. След разглеждането им комисията установи, че са 

представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за 

лично състояние и съответствие с критериите за подбор и е представил всички изискани 

образци на документи от документацията за настоящата обществена поръчка и не се 

констатират липси и несъответствия.  

Участник № 4 „Енерджи Билдинг” ЕООД, гр. София е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка. След разглеждането им комисията установи следните 

липси и несъответствия: 

1. Участникът е представил списък на услугите, които са идентични или сходни с 

предмета на обществената поръчка, но не е приложил документи, които доказват 

извършената услуга, съгласно изискванията на възложителя. 

Съгласно изискванията на възложителя и чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП за доказване 

съответствието с критериите за подбор участниците представят списък на услугите, които 

са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, 

датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или 

услуга. 

2. За посоченият за позиция експерт по част „Електро” – Димитър Георгиев Аналиев 

не е представено удостоверение за пълна проектантска правоспособност, съгласно 

изискванията на възложителя. 

Съгласно изискванията на възложителя и чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП за доказване 

съответствието с критериите за подбор участниците представят списък на персонала, 

който ще изпълнява поръчката и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят 



за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност 

на лицата. 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията реши да изиска от участника „Енерджи 

Билдинг” ЕООД, гр. София, в срок до 5 работни дни от получаването на  настоящия 

протокол да представи документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация, съгласно констатациите на комисията. Допълнително представената 

информация може да съдържа факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 

срок за представяне на оферти. 

Участник № 5 „Кима Консулт” ЕООД, гр. София е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка. След разглеждането им комисията констатира следното: 

1. Участникът е представил списък на персонала, който ще изпълнява поръчката 

и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението като е 

описал тяхната образователна степен, професионална квалификация, 

професионален опит, както и че притежават пълна проектантска правоспособност, 

но не е приложил документи, доказващи професионалната компетентност на 

лицата. 

Съгласно изискванията на възложителя и чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП за доказване 

съответствието с критериите за подбор участниците представят списък на персонала, 

който ще изпълнява поръчката и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят 

за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност 

на лицата. 

2. В представеното Ценово предложение участникът не е посочил единична цена в 

лева за изпълнение на поръчката. Така представеното ценово предложение не 

отговаря на изискванията на възложителя, посочени в Образец № 11 от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията реши да изиска от участника „Кима 

Консулт” ЕООД, гр. София в срок до 5 работни дни от получаването на  настоящия 

протокол да представи документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация, съгласно констатациите на комисията. Допълнително представената 

информация може да съдържа факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 

срок за представяне на оферти.. 

Участник № 6 „Хелиос Енерджи” ЕООД, гр. Плевен е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка. След разглеждането им комисията констатира следното: 

Участникът е представил списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или 

членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението като е описал 

тяхната образователна степен, професионална квалификация, професионален опит, както и 

че притежават пълна проектантска правоспособност, но не е приложил документи, 

доказващи професионалната компетентност на лицата. 

Съгласно изискванията на възложителя и чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП за доказване 

съответствието с критериите за подбор участниците представят списък на персонала, 

който ще изпълнява поръчката и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят 

за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност 

на лицата. 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията реши да изиска от участника „Хелиос 

Енерджи” ЕООД, гр. Плевен в срок до 5 работни дни от получаването на  настоящия 

протокол да представи документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация, съгласно констатациите на комисията. Допълнително представената 

информация може да съдържа факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 

срок за представяне на оферти. 



Участник № 7 „Билденерджи” ООД, гр. Пловдив е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка. След разглеждането им комисията установи, че са представени 

всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние 

и съответствие с критериите за подбор и е представил всички изискани образци на 

документи от документацията за настоящата обществена поръчка и не се констатират 

липси и несъответствия.  

Участник № 8 „Ви Ел Консулт” ЕООД, гр. Пловдив е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка. След разглеждането им комисията установи, че са 

представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за 

лично състояние и съответствие с критериите за подбор и е представил всички изискани 

образци на документи от документацията за настоящата обществена поръчка и не се 

констатират липси и несъответствия.  

На 26.02.2020 г. Комисията се събра за разглеждане на допълнително представените 

документи от участниците.  

Протокол № 1 е публикуван в Профила на купувача на Възложителя на 14.02.2020 г. и в 

съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП е изпратен и получен от всички 

участници, като в срока, определен от Комисията са постъпили допълнителни документи 

от следните участници: 

1. „Енерджи Билдинг” ЕООД , гр. София с вх. № 712-2/20.02.2020 г. в 09:42 ч.; 

2. „Хелиос Енерджи” ЕООД, гр. Плевен с вх. № 719-2/21.02.2020 г. в 11:47 ч. 

 

Комисията констатира, че участника „Кима Консулт” ЕООД, гр. София не е представил 

изисканите от комисията с Протокол № 1 допълнителни документи, с които да удостовери 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на Възложителя 

посочени в документацията за участие в обществената поръчка. Видно от получената 

обратна разписка участник „Кима Консулт” ЕООД е получил Протокол № 1 на 19.02.2020 

г., с оглед на което срокът за представяне на документи за отстраняване на непълнотите и 

несъответствията е бил до 26.02.2020 г. В посочения срок, който е преклузивен, не са 

постъпили документи от участника, с оглед на което комисията предлага за отстраняване 

офертата на участника със следните мотиви: 

1. Участникът е представил списък на персонала, който ще изпълнява поръчката 

и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението като е 

описал тяхната образователна степен, професионална квалификация, 

професионален опит, както и че притежават пълна проектантска правоспособност, 

но не е приложил документи, доказващи професионалната компетентност на 

лицата. 

Съгласно изискванията на възложителя и чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП за доказване 

съответствието с критериите за подбор участниците представят списък на персонала, 

който ще изпълнява поръчката и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят 

за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност 

на лицата. 

2. В представеното Ценово предложение участникът не е посочил единична цена в 

лева за изпълнение на поръчката. Така представеното ценово предложение не 

отговаря на изискванията на възложителя, посочени в Образец № 11 от 

документацията за участие в обществената поръчка. 

С оглед на гореизложеното, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП, Комисията предлага офертата на „Кима Консулт” ЕООД да бъде отстранен от 

участие в процедурата, тъй като същият не отговаря на поставените от Възложителя 

критерии за подбор.  

 



На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията пристъпи към проверка на 

допълнително представените документи от участниците и констатира следното: 

 

Участник „Енерджи Билдинг” ЕООД , гр. София е представил следните документи: 

1. Удостоверение за добро изпълнение от Община Попово; 

2. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност на посоченият за позиция 

експерт по част „Електро” – инж. Димитър Георгиев Аналиев. 

Участникът е декларирал обстоятелствата и е представил всички документи, съгласно 

изискванията на Възложителя за лично състояние и покрива минималните изисквания за 

технически и професионални способности и изискванията към участниците, посочени в 

документацията за участие в обществената поръчка. Поради изложеното, Комисията 

допуска офертата на участника „Енерджи Билдинг” ЕООД , гр. София до 

разглеждане на техническото предложение. 

 

Участник „Хелиос Енерджи” ЕООД, гр. Плевен е представил следните документи: 

1. За посоченият за позиция Ръководител на екипа - инж. Тошо Стефанов Станев – 

копие на диплома за висше образование, копие на Удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност № 00185, издадено от Камара на архитектите в 

България и справка за професионален опит; 

2. За посоченият за позиция Експерт строителен инженер инж. Пламен Трифонов 

Петров - копие на диплома за висше образование, копие на Удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност № 03838 по част „Конструктивна – организация и 

изпълнение на строителството” и справка за професионален опит; 

3. За посоченият за позиция Експерт строителен инженер – технически контрол по 

част „Конструктивна“ инж. Люмена Василева Янкова - копие на диплома за висше 

образование, Удостоверения за пълна проектантска правоспособност № 00711 по 

част „Конструктивна” и № 03259 по част „Конструктивна – организация и 

изпълнение на строителството” и справка с професионален опит; 

4. За посоченият за позиция Експерт Електроинженер – копие на диплома за висше 

образование, копие на Удостоверение за пълна проектантска правоспособност № 

28011 по част „Електрическа” и справка за професионален опит; 

5. За посоченият за позиция „Експерт инженер по отопление, вентилация и 

климатизация на сгради и системи за поддържане на микроклимата в сгради” инж. 

Павлина Томова Струпчанска – копие от диплома за висше образование, копие на 

Удостоверение за пълна проектантска правоспособност № 03108 по част 

„Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване” 

и справка за професионален опит; 

6. За посоченият за позиция „Експерт инженер „В и К” инж. Димитър Додев Дишев – 

копие от диплома за висше образование, копие на Удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност № 03081 по част „Водоснабдителни и 

канализационни инсталации на сгради и съоръжения” и справка за професионален 

опит. 

Участникът е декларирал обстоятелствата и е представил всички документи, съгласно 

изискванията на Възложителя за лично състояние и покрива минималните изисквания за 

технически и професионални способности и изискванията към участниците, посочени в 

документацията за участие в обществената поръчка. Поради изложеното, Комисията 

допуска офертата на участника „Хелиос Енерджи” ЕООД, гр. Плевен до разглеждане 

на техническото предложение. 
 

Председателят на комисията и членовете на комисията  извършиха проверка за наличие на 

хипотезата по чл. 72 от ЗОП.  



 

При проверката се установи, че ценовото предложение на участник „Екоинженеринг” 

ЕООД”,  гр. Кърджали е с повече от  20% /двадесет процента/ по благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници.  

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията реши да бъде 

изискана от участника „Екоинженеринг” ЕООД”,  гр. Кърджали подробна писмена 

обосновка относно начина на формиране на предлаганата от него цена за изпълнение на 

обществената поръчка. 

Комисията определи срок от пет дни за представяне на обосновката, считано  от деня, 

следващ получаването от участника на искането.  

На 28.02.2020 г. в 13.00 часа комисията се събра на закрито заседание, за разглеждане на 

представената подробна писмена обосновка на предлаганата цена за изпълнение на 

поръчката от участника „Екоинженеринг” ЕООД”, гр. Кърджали.  

Комисията установи следното: 

В законоустановения срок на 28.02.2020 г. с вх. № 710-3 от 28.02.2020 г. е постъпила 

подробната писмена обосновка от участника „Екоинженеринг” ЕООД”, гр. Кърджали. Той  

е обосновал предложената от него цена за изпълнение на поръчката с наличието на 

следните обективни обстоятелства: 

1. Икономически особености на предоставяната услуга; 

2. Избрани технически решения при наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставяне на услугата; 

3. Оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на услугата; 

4. Спазване на задълженията по чл. 115 от ЗОП. 

Участника посочва, че предложената от него цена се формира на база конкретни разходи, 

които ще бъдат извършени и предвидена печалба, които са изчислени на база 

предложеният от него срок от 20 календарни дни за изпълнение на поръчката.  

Като наличие на изключително благоприятни условия участника посочва наличието на 

напълно оборудвани със съвременна техника офиси – три бр. в гр. Кърджали и  един  бр. в 

гр. София; посочено е  че дружеството разполага с 8 (осем) бр. автомобили; както и че 

екипът за изпълнение на поръчката е сформиран от специалисти с дългогодишен 

професионален опит, което позволява бързо и качествено изпълнение на услугата. 

Участника посочва, че е сертифициран съгласно международния стандарт ISO 9001:2015 

за управление на качеството. Стандартът е напълно интегриран в системата за управление 

на качеството на дружеството като по този начин осигурява по-висока ефективност на 

управление на дейностите, по-добра продуктивност на служителите и значително пестене 

на време. 

Участникът е представил подробен финансов разчет на разходите за изпълнение на 

поръчката като е включил разходите за заплати и осигуровки на екипа от експерти, 

разходи за командировки, разходи за консумативи, разходи за гориво на три автомобила, 

включващ разход на гориво по тарифа, цена на литър гориво и общ дневен разход. 

Като оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на услугата е 

посочено, че е създадена перфектна организация на работа между експертите, създадени 

са предпоставки и условия за работа в екип чрез оборудвани работни места с 

необходимата най-съвременна офис техника, със съответните софтуерни продукти и 

изградена вътрешна LAN  мрежа, която дава възможност за работа в екип и за ползване на 

създадената база данни за сградите от екипа. 



Комисията реши да приеме така представената подробна обосновка на участника 

„Екоинженеринг” ЕООД”, гр. Кърджали за предложената от него цена и допуска 

участника до оценка на неговото ценово предложение. 

Критерий за възлагане е  „оптимално съотношение качество/цена“. 

Съгласно методиката за определяне на комплексна оценка на офертите показателите за 

оценяване са следните: 

Показателят П1 – Срок за изпълнение на поръчката се изчислява по следната формула: 

П1 = (Смин. / С участ.)*40 

където 

„С участ.“ е срокът, предложен от конкретния участник; 

„С min“ е най-краткият предложен срок между всички участници. 

 

Показателят П 2 – Ценово предложение се изчислява по следната формула: 

П2 = (Ценамин. / Цена участ.)*60 

Където 

Цена мин. е най-ниската предложена цена от участник. 

Цена участ. е цената, предложена от даден участник съгласно ценовото му предложение. 
 

Комплексната оценка се изчислява по следната формула: 

КО = П1+ П2 

Комисията пристъпи към разглеждане на технически предложения на допуснатите 

участници. 

Участник № 1 “ВИП Проект БГ” ЕООД, гр. София 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 5) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. В своето Предложение за изпълнение на поръчката участника е 

предложил следните срокове: 

1. Срок на валидност на офертата - 3 (три) месеца, считано от посочения краен срок за 

получаване на оферти; 

2. Срок за изпълнение на поръчката – 12 (дванадесет) календарни дни, считано от датата 

на подписване на договор. 

Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и извърши оценка на неговото техническо предложение: 

П1 = (2/ 12) *40 = 0,17 *40 = 6,80 точки 

 

Участник № 2 „Екоинженеринг” ЕООД, гр. Кърджали 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 5) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. В своето Предложение за изпълнение на поръчката участника е 

предложил следните срокове: 

1. Срок на валидност на офертата - 4 (четири) месеца, считано от посочения краен срок за 

получаване на оферти; 

2. Срок за изпълнение на поръчката – 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договор. 

Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и извърши оценка на неговото техническо предложение: 

П1 = (2/ 20) *40 = 0,10 *40 = 4,00 точки 

 

 



Участник № 3 „Енерджидизайн” ЕООД, гр. София 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 5) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. В своето Предложение за изпълнение на поръчката участника е 

предложил следните срокове: 

1. Срок на валидност на офертата - 100 (сто) календарни дни, считано от посочения краен 

срок за получаване на оферти; 

2. Срок за изпълнение на поръчката – 5 (пет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договор. 

Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и извърши оценка на неговото техническо предложение: 

П1 = (2 / 5)*40 = 0,40 *40 = 16,00 точки 

 

Участник № 4 „Енерджи Билдинг” ЕООД, гр. София: 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 5) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. В своето Предложение за изпълнение на поръчката участника е 

предложил следните срокове: 

1. Срок на валидност на офертата - 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от 

посочения краен срок за получаване на оферти; 

2. Срок за изпълнение на поръчката – 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от 

датата на подписване на договор. 

Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и извърши оценка на неговото техническо предложение: 

П1 = (2 / 14) )*40 = 0,14 *40 = 5,60 точки 

 

Участник № 6 „Хелиос Енерджи” ЕООД, гр. Плевен: 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 5) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. В своето Предложение за изпълнение на поръчката участника е 

предложил следните срокове: 

1. Срок на валидност на офертата - 3 (три) месеца, считано от посочения краен срок за 

получаване на оферти; 

2. Срок за изпълнение на поръчката –   20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договор. 

Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и извърши оценка на неговото техническо предложение: 

П1 = (2 / 20)*40 = 0,10 *40 = 4,00 точки 

 

Участник № 7 „Билденерджи” ООД, гр. Пловдив: 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 5) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. В своето Предложение за изпълнение на поръчката участника е 

предложил следните срокове: 

1. Срок на валидност на офертата -   3 (три) месеца, считано от посочения краен срок за 

получаване на оферти; 

2. Срок за изпълнение на поръчката – 2 (два) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договор. 



Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и извърши оценка на неговото техническо предложение: 

П1 = (2/ 2) )*40 = 1,00 *40 = 40,00 точки 

Участник № 8 „Ви Ел Консулт” ЕООД, гр. Пловдив: 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 5) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. В своето Предложение за изпълнение на поръчката участника е 

предложил следните срокове: 

1. Срок на валидност на офертата -   3 (три) месеца, считано от посочения краен срок за 

получаване на оферти; 

2. Срок за изпълнение на поръчката –   2 (два) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договор. 

Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и извърши оценка на неговото техническо предложение: 

П1 = (2/ 2) )*40 = 1,00 *40 = 40,00 точки 

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на допуснатите участници, 

съгласно методиката както следва: 

Участник № 1 “ВИП Проект БГ” ЕООД, гр. София с предложена обща цена от 55 593,12 

(петдесет и пет хиляди петстотин и три лева и дванадесет ст.) лева без ДДС: 

П2 = (47 201,71 /55 593,12) *60 = 0,849 *60 = 50,94 точки 

 

Участник № 2 „Екоинженеринг” ЕООД, гр. Кърджали с предложена обща цена от 

47 201,71 (четиридесет и седем хиляди двеста и един лева и седемдесет и една ст.) лева 

без ДДС: 

П2 = (47 201,71  /47 201,71) *60 = 1,00 *60 = 60,00 точки 

 

Участник № 3 „Енерджидизайн” ЕООД, гр. София с предложена обща цена от 67 393,54 

(шестдесет и седем хиляди триста деветдесет и три лева и петдесет и четири ст.) лева 

без ДДС:  

П2 = (47 201,71 / 67 393,54) *60 = 0,700 *60 = 42,00 точки 

 

Участник № 4 „Енерджи Билдинг” ЕООД, гр. София с предложена обща цена от 

65 033,47 (шестдесет и пет хиляди тридесет и три лева и четиридесет и седем ст.) лева 

без ДДС: 

П2 = (47 201,71 / 65 033,47) *60 = 0,725 *60 = 43,50 точки 

 

Участник № 6 „Хелиос Енерджи” ЕООД, гр. Плевен с предложена обща цена от 

51 135,18 (петдесет и една хиляди сто тридесет и пет лева и осемнадесет ст.) лева без 

ДДС : 

П2 = (47 201,71 / 51 135,18) *60 = 0,923 *60 = 55,38 точки 

 

Участник № 7 „Билденерджи” ООД, гр. Пловдив с предложена обща цена от 69 278,30 

(шестдесет и девет хиляди двеста седемдесет и осем лева и тридесет ст.) лева без ДДС: 

П2 = (47 201,71 / 69 278,30) *60 =  0,681*60 =  40,86 точки 

 

Участник № 8 „Ви Ел Консулт” ЕООД, гр. Пловдив с предложена обща цена от 

69 711,02 (шестдесет и девет хиляди седемстотин и единадесет лева и две ст.) лева без 

ДДС : 

П2 = (47 201,71 / 69 711,02) *60 = 0,677 *60 = 40,62 точки. 

 

Комисията пристъпи към комплексна оценка на допуснатите участници: 

Участник № 1 “ВИП Проект БГ” ЕООД, гр. София: 



КО = 6,80 + 50,94 = 57,74 точки  

 

Участник № 2 „Екоинженеринг” ЕООД, гр. Кърджали 

КО = 4,00 + 60,00 = 64,00 точки 

 

Участник № 3 „Енерджидизайн” ЕООД, гр. София:  

КО = 16,00 + 42,00 = 58,00 точки 

 

Участник № 4 „Енерджи Билдинг” ЕООД, гр. София: 

КО = 5,60 + 43,50 = 49,10 точки 

 

Участник № 6 „Хелиос Енерджи” ЕООД, гр. Плевен: 

КО = 4,00 + 55,38 = 59,38 точки 

 

Участник № 7 „Билденерджи” ООД, гр. Пловдив: 

КО = 40,00 + 40,86 = 80,86 точки 

 

Участник № 8 „Ви Ел Консулт” ЕООД, гр. Пловдив: 

КО = 40,00 + 40,62 = 80,62 точки 

 

Комисията класира на участниците в обществената поръчка в следния ред:  

Първо място: Участник № 7 „Билденерджи” ООД, гр. Пловдив с комплексна оценка 

80,86 точки; 

Второ място: Участник № 8 „Ви Ел Консулт” ЕООД, гр. Пловдив с комплексна оценка 

80,62 точки; 

Трето място: Участник № 2 „Екоинженеринг” ЕООД, гр. Кърджали  с комплексна 

оценка 64,00 точки; 

Четвърто място: Участник № 6 „Хелиос Енерджи” ЕООД, гр. Плевен с комплексна 

оценка 59,38 точки; 

Пето място: Участник № 3 „Енерджидизайн” ЕООД, гр. София с комплексна оценка 

58,00 точки; 

Шесто място: Участник № 1 “ВИП Проект БГ” ЕООД, гр. София с комплексна оценка 

57,74 точки; 

Седмо място: Участник № 4 „Енерджи Билдинг” ЕООД, гр. София с комплексна 

оценка 49,10 точки. 

Комисията предлага за изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с 

обява с предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Технически” и 

последващо осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на 

строително-монтажни работи  на многофамилни жилищни сгради на територията на 

гр. Белоградчик” да бъде определен класираният на първо място участник 

„Билденерджи” ООД, гр. Пловдив след утвърждаване на протокола. 

Настоящият протокол е съставен на 28.02.2020 г. и заедно с цялата документация, събрана 

по обществената поръчка се предава на възложителя за утвърждаване на основание чл. 97, 

ал. 4 от ППЗОП. 

 

Комисия: 

Председател: ..(П)..........................                Членове: 1.....(П)................................. 

                                (Р. Длъгнекова)                                  (Ан. Кирилова) 

                                                                                          

                                                                                          2....(П).............................. 

                                                                                            (Ан. Георгиева) 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание 36а, ал. 3 от Закона 

за обществените поръчки (ЗОП) 


