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УТВЪРЖДАВАМ: ………/П/………. 

   /инж.  Хасан Азис/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 

Заличен на основание чл.4 ЗЗЛД 

 

П Р О Т О К О Л 
 

 От дейността на комисията, назначена със Заповед № 227/01.03.2016г. на 

Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Постигане на рамково 

споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на 

Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на 

услуга по Обособена позиция 2: Извършване на обследване на многофамилни жилищни 

сгради в Община Кърджали за установяване на техническите им характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на 
технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ, открита с Решение №472 от 

27.05.2015г. на Кмета на Община Кърджали. 

 

На 01.03.2016г., в 11:00, в стая 303, на трети етаж в сградата на Община Кърджали,  

се проведе първо открито заседание на комисия, назначена със Заповед № 227/01.03.2016г. 

на Кмета на Община Кърджали, в състав: 

 

Председател: Катя Митовска – гл.инженер на Община Кърджали; 

Членове: 

1. Галина Делчева – ст.юрисконсулт отдел „Правен” на Община Кърджали; 

2. Валентин Иванов – гл.счетоводител на Община Кърджали; 

3. Златина Кузманова-мл.юрисконсулт сектор „ОП” на Община Кърджали 

4. Нурай Вели – гл.специалист отдел „ИКС” на Община Кърджали 

 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със 

състава и правилата за работа на комисията. 

След получаване на регистъра с постъпилите предложения и самите предложения 

на участниците в обществената поръчка с предмет: „Постигане на рамково 

споразумение с потенциални изпълнители във връзка с изпълнението на 

Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради 

в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за предоставяне на 

услуга по Обособена позиция 2: Извършване на обследване на многофамилни жилищни 

сгради в Община Кърджали за установяване на техническите им характеристики, 

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на 

технически паспорти на сградите по чл. 176а от ЗУТ” открита с Решение №472 от 

27.05.2015г. на Кмета на Община Кърджали, председателят на комисията прочете 

заповедта и оповести имената на участниците. 

 

Постъпили са 5/пет/ предложения за изпълнение на поръчката от следните 

участници: 
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 Обединение „Кърджали 2015” ДЗЗД, с вх. № 53-00-256/24.02.2016 г. на Община 

Кърджали; 

 „ДЗЗД Ерма – комплект Консулт”, с вх. № 53-00-268/29.02.2016 г. на Община 

Кърджали; 

 „Некст Контрол” ДЗЗД, с вх. № 53-00-271/29.02.2016 г. на Община Кърджали; 

 ДЗЗД „Луковдизайн – трансконсулт”, с вх. № 53-00-277/29.02.2016 г. на Община 

Кърджали; 

 „Екоинженеринг” ЕООД, с вх. № 53-00-278/29.02.2016 г. на Община Кърджали; 

 

При приемане на офертите, същите са регистрирани във Входящия регистър, върху 

пликовете са отбелязани входящият номер, датата и часът на получаването им. 

След като комисията се запозна със списъка на участниците, всеки от членовете на 

комисията, подписа и представи на председателя декларация за съответствие на 

обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.1-4 и ал.2 от Закона за обществените поръчки. 

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците 

подали оферти. 

Публичното заседание протече в следния ред: проверка на представените 

предложения по реда на тяхното постъпване относно спазване изискванията на 

възложителя и изискванията на ЗОП за запечатване, адресиране и представяне на същите; 

отваряне на законосъобразно оформените и представени предложения. 

 

При извършване на гореописаното, комисията констатира: 

 

 Представеното предложение за участие в процедурата от  Обединение „Кърджали 

2015” ДЗЗД, с вх. № 53-00-256/24.02.2016 г. на Община Кърджали, е представено в 

съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в 

поканата. Офертата на участника съдържа 2/две/ ценови и 2/две/ технически 

предложения. 

Председателя на комисията оповести предлаганата цена в лева за м2/РЗП и срока за 

изпълнение на поръчката за всеки обект, посочени за всеки обект по отделно, съгласно 

изискванията на поканата за участие: 
 Обект №7 - Сграда с административен адрес: гр.Кърджали, 

кв.”Възрожденци” Бл.101- единична цена в лева за м2/РЗП- 1.75/един лев и 
75ст./лв без ДДС и общ срок за изпълнение на поръчката 20 (двадесет) 
календарни дни; 

 Обект №8- Сграда с административен адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци” Бл.96 - единична цена в лева за м2/РЗП- 1.75/един лев и 
75ст./лв без ДДС и общ срок за изпълнение на поръчката 20 (двадесет) 
календарни дни; 

 

 

 Представеното предложение за участие в процедурата от „ДЗЗД Ерма – комплект 

Консулт”, с вх. № 53-00-268/29.02.2016 г. на Община Кърджали, е представено в 

съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в 

поканата. Офертата на участника съдържа 4/четири/ ценови и 4/четири/ технически 

предложения. 
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Председателя на комисията оповести предлаганата цена в лева за м2/РЗП и срока за 

изпълнение на поръчката за всеки обект, посочени за всеки обект по отделно, съгласно 

изискванията на поканата за участие: 
 Обект №4- Сграда с административен адрес: гр. Кърджали, ,,Водно огледало 

блок 27"- единична цена в лева за м2/РЗП- 1.90/един лев и 90ст./лв без ДДС и общ 
срок за изпълнение на поръчката 20 (двадесет) календарни дни; 

 Обект №5- Сграда с административен адрес:  гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, 
бл №41- единична цена в лева за м2/РЗП- 1.90/един лев и 90ст./лв без ДДС и общ 
срок за изпълнение на поръчката 20 (двадесет) календарни дни; 

 Обект №7- Сграда с административен адрес:  гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” 
Бл.101 - единична цена в лева за м2/РЗП- 1.90/един лев и 90ст./лв без ДДС и общ 
срок за изпълнение на поръчката 20 (двадесет) календарни дни; 

 Обект №9- Сграда с административен адрес: гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” 
Бл.92- единична цена в лева за м2/РЗП- 1.87/един лев и 87ст./лв без ДДС и общ 
срок за изпълнение на поръчката 20 (двадесет) календарни дни; 
 
 

 Представеното предложение за участие в процедурата от  „Некст Контрол” ДЗЗД, с 

вх. № 53-00-271/29.02.2016 г. на Община Кърджали, е представено в съответствие с 

изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в поканата. Офертата 

на участника съдържа 1/едно/ ценово и 1/едно/техническо предложение. 

Председателя на комисията оповести предлаганата цена в лева за м2/РЗП и срока за 

изпълнение на поръчката за всеки обект, посочени за всеки обект по отделно, съгласно 

изискванията на поканата за участие: 
 Обект №1  - Сграда с административен адрес: гр. Кърджали, ж.к. 

„Веселчане”, бл. „Орфей" № 2 - единична цена в лева за м2/РЗП- 1.88 /един 
лев и 88 ст./лв без ДДС и общ срок за изпълнение на поръчката 10 (десет) 
календарни дни; 

 
 

 Представеното предложение за участие в процедурата от  ДЗЗД „Луковдизайн – 

трансконсулт”, с вх. № 53-00-277/29.02.2016 г. на Община Кърджали, е представено в 

съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в 

поканата. Офертата на участника съдържа 3/три/ ценови и 3/три/ технически 

предложения. 

Председателя на комисията оповести предлаганата цена в лева за м2/РЗП и срока за 

изпълнение на поръчката за всеки обект, посочени за всеки обект по отделно, съгласно 

изискванията на поканата за участие: 
 Обект №1- Сграда с административен адрес: гр. Кърджали,ж.к. 

,,Възрожденци", бл № 99- единична цена в лева за м2/РЗП- 1.79/един лев и 
79ст./лв без ДДС и общ срок за изпълнение на поръчката 10 (десет) 
календарни дни; 

 Обект №3- Сграда с административен адрес: гр.Кърджали,  
кв.”Възрожденци”, бл №60- единична цена в лева за м2/РЗП- 1.79/един лев 
и 79ст./лв без ДДС и общ срок за изпълнение на поръчката 10 (десет) 
календарни дни; 

 Обект №8- Сграда с административен адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци” Бл.96- единична цена в лева за м2/РЗП- 1.79/един лев и 
79ст./лв без ДДС и общ срок за изпълнение на поръчката 10 (десет) 
календарни дни; 
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 Представеното предложение за участие в процедурата от  „Екоинженеринг” ЕООД, с 

вх. № 53-00-278/29.02.2016 г. на Община Кърджали, е представено в съответствие с 

изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в поканата. Офертата 

на участника съдържа 4/четири/ ценови и 4/четири/ технически предложения. 

Председателя на комисията оповести предлаганата цена в лева за м2/РЗП и срока за 

изпълнение на поръчката за всеки обект, посочени за всеки обект по отделно, съгласно 

изискванията на поканата за участие: 
 Обект №2- Сграда с административен адрес:  гр.Кърджали,  

кв.”Възрожденци”, бл № 95- единична цена в лева за м2/РЗП- 1.89/един лев 
и 89ст./лв без ДДС и общ срок за изпълнение на поръчката 10 (десет) 
календарни дни; 

 Обект №3- Сграда с административен адрес: гр.Кърджали,  
кв.”Възрожденци”, бл №60- единична цена в лева за м2/РЗП- 1.89/един лев 
и 89ст./лв без ДДС и общ срок за изпълнение на поръчката 10 (десет) 
календарни дни; 

 Обект №5- Сграда с административен адрес: гр.Кърджали,  
кв.”Възрожденци”, бл №41- единична цена в лева за м2/РЗП- 1.89/един лев 
и 89ст./лв без ДДС и общ срок за изпълнение на поръчката 10 (десет) 
календарни дни; 

 Обект №6- Сграда с административен адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци” Бл.107- единична цена в лева за м2/РЗП- 1.89/един лев и 
89ст./лв без ДДС и общ срок за изпълнение на поръчката 10 (десет) 
календарни дни; 

 

 
След извършване на гореописаното, приключи публичната част от заседанието на 

комисията. 

С това комисията приключи своята работа и взе решение да се събере отново на 

09.03.2016г. в 14:00ч., за да продължи своята работа по разглеждане и оценка на 

подадените оферти. 

На 09.03.2016г. в 14:00ч., комисията комисия назначена със Заповед № 

227/01.03.2016г. на Кмета на Община Кърджали, за разглеждане, оценка и класиране на 

подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Постигане на рамково споразумение с потенциални изпълнители във връзка с 

изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в Република България, приета с ПМС № 18 от 2 февруари 2015 г., за 

предоставяне на услуга по Обособена позиция 2: Извършване на обследване на 

многофамилни жилищни сгради в Община Кърджали за установяване на 

техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, 

ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на сградите по чл. 176а от 

ЗУТ”, открита с Решение №472 от 27.05.2015г. на Кмета на Община Кърджали, се събра и 

продължи своята работа по проверка на постъпилите оферти от потенциалните 

изпълнители, за съответствие с поставените от възложителя изисквания. 

 

Обединение „Кърджали 2015” ДЗЗД:  

В отговор на отправената от Възложителя покана, на основания чл.93б, ал.3 от ЗОП, 

участникът е представил оферта, която съдържа 2/две/ ценови предложения и 2/две/ 
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технически предложения, за всеки самостоятелен обект от предмета на поръчката. При 

проверка на представените документи, комисията констатира следното: 
Участникът Обединение „Кърджали 2015” ДЗЗД, е представил ценово предложение за 
следните самостоятелни обекти: Обект №7 - Сграда с административен адрес: 
гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.101; Обект №8- Сграда с административен адрес:  
гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.96. Представените ценови предложения са изготвени 
съобразно поставените в поканата изисквания за участие и в съответствие с предоставения 
образец. Офертата на участника съдържа технически предложения за следните 
самостоятелни обекти: Обект №7 - Сграда с административен адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци” Бл.101; Обект №8- Сграда с административен адрес:  гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци” Бл.96.. Представените технически предложения са изготвени съобразно 
поставените в поканата изисквания за участие и в съответствие с предоставения образец. 

 

„ДЗЗД Ерма – комплект Консулт”: 

В отговор на отправената от Възложителя покана, на основания чл.93б, ал.3 от ЗОП, 

участникът е представил оферта, която съдържа 4/четири/ ценови предложения и 

4/четири/ технически предложения, за всеки самостоятелен обект от предмета на 

поръчката. При проверка на представените документи, комисията констатира следното: 

Участникът „ДЗЗД Ерма – комплект Консулт”,  е представил ценово предложение за 

следните самостоятелни обекти: Обект №4- Сграда с административен адрес: гр. 

Кърджали, ,,Водно огледало блок 27"; Обект №5- Сграда с административен адрес:  

гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл №41; Обект №7- Сграда с административен адрес:  

гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.101; Обект №9- Сграда с административен адрес: 

гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.92 Представените ценови предложения са изготвени 

съобразно поставените в поканата изисквания за участие и в съответствие с предоставения 

образец. Офертата на участника съдържа технически предложения за следните 

самостоятелни обекти: Обект №4- Сграда с административен адрес: гр. Кърджали, ,,Водно 

огледало блок 27"; Обект №5- Сграда с административен адрес:  гр.Кърджали,  

кв.”Възрожденци”, бл №41; Обект №7- Сграда с административен адрес:  гр.Кърджали, 

кв.”Възрожденци” Бл.101; Обект №9- Сграда с административен адрес: гр.Кърджали, 

кв.”Възрожденци” Бл.92. Представените технически предложения са изготвени съобразно 

поставените в поканата изисквания за участие и в съответствие с предоставения образец. 

 

 

„Некст Контрол” ДЗЗД: 

В отговор на отправената от Възложителя покана, на основания чл.93б, ал.3 от ЗОП, 

участникът е представил оферта, която съдържа 1/едно/ ценово и 1/едно/техническо 

предложение, за всеки самостоятелен обект от предмета на поръчката. При проверка на 

представените документи, комисията констатира следното: 

Участникът „Некст Контрол” ДЗЗД, е представил ценово предложение за следните 

самостоятелни обекти: Обект №1  - Сграда с административен адрес: гр. Кърджали,ж.к. 

,,Възрожденци", бл № 99. Представените ценови предложения са изготвени съобразно 

поставените в поканата изисквания за участие и в съответствие с предоставения образец. 

Офертата на участника съдържа технически предложения за следните самостоятелни 

обекти Обект №1  - Сграда с административен адрес: гр. Кърджали,ж.к. ,,Възрожденци", 

бл № 99. Представените технически предложения са изготвени съобразно поставените в 

поканата изисквания за участие и в съответствие с предоставения образец. 
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ДЗЗД „Луковдизайн – трансконсулт”:  

В отговор на отправената от Възложителя покана, на основания чл.93б, ал.3 от ЗОП, 

участникът е представил оферта, която съдържа 3/три/ ценови предложения и 3/три/ 

технически предложения, за всеки самостоятелен обект от предмета на поръчката. При 

проверка на представените документи, комисията констатира следното: 
Участникът ДЗЗД „Луковдизайн – трансконсулт”,  е представил ценово предложение за 
следните самостоятелни обекти: Обект №1- Сграда с административен адрес: гр. 
Кърджали,ж.к. ,,Възрожденци", бл № 99; Обект №3- Сграда с административен адрес: 
гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл №60; Обект №8- Сграда с административен адрес: 
гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.96. Представените ценови предложения са изготвени 
съобразно поставените в поканата изисквания за участие и в съответствие с предоставения 
образец. Офертата на участника съдържа технически предложения за следните 
самостоятелни обекти: Обект №1- Сграда с административен адрес: гр. Кърджали,ж.к. 
,,Възрожденци", бл № 99; Обект №3- Сграда с административен адрес: гр.Кърджали,  
кв.”Възрожденци”, бл №60; Обект №8- Сграда с административен адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци” Бл.96. Представените технически предложения са изготвени съобразно 
поставените в поканата изисквания за участие и в съответствие с предоставения образец. 

 

 

 

 „Екоинженеринг” ЕООД: 

В отговор на отправената от Възложителя покана, на основания чл.93б, ал.3 от ЗОП, 

участникът е представил оферта, която съдържа 4/четири/ ценови предложения и 

4/четири/ технически предложения, за всеки самостоятелен обект от предмета на 

поръчката. При проверка на представените документи, комисията констатира следното: 
Участникът „Екоинженеринг” ЕООД,  е представил ценово предложение за следните 
самостоятелни обекти: Обект №2- Сграда с административен адрес:  гр.Кърджали,  
кв.”Възрожденци”, бл № 95; Обект №3- Сграда с административен адрес: гр.Кърджали,  
кв.”Възрожденци”, бл №60; Обект №5- Сграда с административен адрес: гр.Кърджали,  
кв.”Възрожденци”, бл №41; Обект №6- Сграда с административен адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци” Бл.107. Представените ценови предложения са изготвени съобразно 
поставените в поканата изисквания за участие и в съответствие с предоставения образец. 
Офертата на участника съдържа технически предложения за следните самостоятелни 
обекти: Обект №2- Сграда с административен адрес:  гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл 
№ 95; Обект №3- Сграда с административен адрес: гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл 
№60; Обект №5- Сграда с административен адрес: гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл 
№41; Обект №6- Сграда с административен адрес: гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” 
Бл.107. Представените технически предложения са изготвени съобразно поставените в 
поканата изисквания за участие и в съответствие с предоставения образец. 

 

 

 

След извършване на гореописаното, комисията пристъпи към оценка на допуснатите 

оферти, представени от потенциалните изпълнители по рамковото споразумение в 

процедурата по реда на чл. 936, ал. 3 от ЗОП, по критерий „най-ниска цена". 

Класирането на офертите ще се извърши за всеки един от обектите от т. 1 до т. 10  

поотделно, резултатите от което са отразени в следната таблица: 
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Обект 

№ 

Обединение 

„Кърджали 2015” 

ДЗЗД 

 

ДЗЗД „Ерма – 

комплект 

Консулт” 

„Некст 

Контрол” 

ДЗЗД 

 

ДЗЗД 

„Луковдизайн 

– 

трансконсулт” 

„Екоинженеринг” 

ЕООД 

 Предлагана цена за м2/РЗП в лева 

1    1.79  

2   1.88  1.89 

3    1.79 1.89 

4  1.90    

5  1.90   1.89 

6     1.89 

7 1.75 1.90    

8 1.75     

9  1.87    

 

На основание чл.71, ал. 1 и ал.3 от ЗОП, комисията след прилагане на критерия за оценка, 

извърши следното класиране: 

 

За Обект №1  Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община 
Кърджали за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията 
по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на 
сградите по чл. 176а от ЗУТ, на сграда с административен адрес: гр. Кърджали,ж.к. 
,,Възрожденци", бл № 99. 
 
I-во място- ДЗЗД „Луковдизайн – трансконсулт”- предложил единична цена в лева за 
м2/РЗП- 1.79 /един лев и 79 ст./лв без ДДС; 
 
 
За Обект №2 Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община 
Кърджали за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията 
по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на 
сградите по чл. 176а от ЗУТ, на сграда с административен адрес:  гр.Кърджали,  
кв.”Възрожденци”, бл № 95. 
 
I-во място- „Некст Контрол” ДЗЗД- предложил единична цена в лева за м2/РЗП- 1.88 
/един лев и 88 ст./лв без ДДС; 
II-ро място - „Екоинженеринг” ЕООД - предложил единична цена в лева за м2/РЗП- 
1.89 /един лев и 89 ст./лв без ДДС; 

 
 

За Обект №3 Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община 
Кърджали за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията 
по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на 
сградите по чл. 176а от ЗУТ, на сграда с административен адрес: гр.Кърджали,  
кв.”Възрожденци”, бл №60. 
 
I-во място- ДЗЗД „Луковдизайн – трансконсулт”- предложил единична цена в лева за 
м2/РЗП- 1.79 /един лев и 79 ст./лв без ДДС; 
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II-ро място - „Екоинженеринг” ЕООД - предложил единична цена в лева за м2/РЗП- 
1.89 /един лев и 89 ст./лв без ДДС; 

 
 

 За Обект №4 Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община 
Кърджали за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията 
по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на 
сградите по чл. 176а от ЗУТ, на сграда с административен адрес: гр. Кърджали, ,,Водно 
огледало блок 27". 
 
I-во място- ДЗЗД „Ерма – комплект Консулт”- предложил единична цена в лева за 
м2/РЗП- 1.90 /един лев и 90 ст./лв без ДДС; 

 
 

За Обект №5 Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община 
Кърджали за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията 
по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на 
сградите по чл. 176а от ЗУТ, на сграда с административен адрес: гр.Кърджали,  
кв.”Възрожденци”, бл №41. 

 
I-во място- „Екоинженеринг” ЕООД - предложил единична цена в лева за м2/РЗП- 1.89 
/един лев и 89 ст./лв без ДДС; 
II-ро място - ДЗЗД „Ерма – комплект Консулт”- предложил единична цена в лева за 
м2/РЗП- 1.90 /един лев и 90 ст./лв без ДДС; 
 
 
За Обект №6 Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община 
Кърджали за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията 
по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на 
сградите по чл. 176а от ЗУТ, на сграда с административен адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци” Бл.107. 
 
I-во място- „Екоинженеринг” ЕООД - предложил единична цена в лева за м2/РЗП- 1.89 
/един лев и 89 ст./лв без ДДС; 
 
 
За Обект №7 Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община 
Кърджали за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията 
по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на 
сградите по чл. 176а от ЗУТ, на сграда с административен адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Възрожденци” Бл.101. 
 
I-во място- Обединение „Кърджали 2015” ДЗЗД - предложил единична цена в лева за 

м2/РЗП- 1.75 /един лев и 75 ст./лв без ДДС; 
II-ро място - ДЗЗД „Ерма – комплект Консулт”- предложил единична цена в лева за 
м2/РЗП- 1.90 /един лев и 90 ст./лв без ДДС; 
 
 
За Обект №8 Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община 
Кърджали за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията 
по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на 
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сградите по чл. 176а от ЗУТ, на сграда с административен адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Въжрожденци” Бл.9. 
 
I-во място- Обединение „Кърджали 2015” ДЗЗД - предложил единична цена в лева за 
м2/РЗП- 1.75 /един лев и 75 ст./лв без ДДС; 
II-ро място - ДЗЗД „Луковдизайн – трансконсулт”- предложил единична цена в лева за 
м2/РЗП- 1.79 /един лев и 79 ст./лв без ДДС; 
 
 
За Обект №9 Извършване на обследване на многофамилни жилищни сгради в Община 
Кърджали за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията 
по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на 
сградите по чл. 176а от ЗУТ, на сграда с административен адрес: гр.Кърджали, 
кв.”Въжрожденци” Бл.8. 
 
I-во място- ДЗЗД „Ерма – комплект Консулт”- предложил единична цена в лева за 
м2/РЗП- 1.87 /един лев и 87 ст./лв без ДДС; 
 

Съгласно направените констатации, комисията предлага на Възложителя да бъдат 

сключени договори с участниците класирани на I-во място. 

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на чл. 72 във 

връзка с чл. 93в от Закона за обществените поръчки на 09.03.2016г.  

На основание чл. 72 ал. 2 от ЗОП, настоящият протокол, и цялата документация от 

процедурата, Комисията предава на Възложителя за вземане на решение  по чл. 73, ал. 1 от 

ЗОП. 

КОМИСИЯ: 

ЖИТЕЛ:………………. 

Председател: ........./П/.............    Заличен на основание чл.4 ЗЗЛДнж. Хасан Азис - Кмет 
                   / Катя Митовска /            на Община Кърджали / 

   …………………2012 г.       

Членове: 

 

1............../П/..................... Заличен на основание чл.4 ЗЗЛД 

    / Галина Делчева / 

 

2............./П/....................... Заличен на основание чл.4 ЗЗЛД 

  / Валентин Иванов / 

 

3........./П/.......................... Заличен на основание чл.4 ЗЗЛД 

  / Златина Кузманова / 

 

4.........../П/....................... Заличен на основание чл.4 ЗЗЛД 

     / Нурай Вели / 

 


