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П Р О Т О К О Л 

№ 3 

 

От дейността на Комисията, назначена със Заповед № 888/20.09.2016 год. на Кмета на 

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

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение 

на строително-монтажни работи (СМР) за обновяване за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна 

ефективност”, открита с Решение № 764/15.08.2016 г. на Кмета на Община Кърджали.  

 

На 29.12.2016 год., Комисия, назначена със Заповед № 888/20.09.2016 год. на Кмета 

на Община Кърджали се събра, в състав: 

 

Председател: арх.Танер Моллаахмед – ст. експерт в Отдел „Архитектура и 

регистър на строителните обекти” на Община Кърджали; 

Членове: 

1. Беркант Барзат – ст.  юрисконсулт сектор „Правен” на Община Кърджали; 

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

3. инж. Ариф Фаик – мл. експерт в отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на 

Община Кърджали 

4. Нурай Вели – гл.специалист в отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на 

Община Кърджали; 

5. Антоанета Овчарова – мл. юрисконсулт  сектор „Обществени поръчки" на Община 

Кърджали; 

6. Златина Кузманова – мл. юрисконсулт сектор „Обществени поръчки" на Община 

Кърджали; 

7. Инж.Катя Митовска – началник отдел „Инвеститорски контрол и строителство” и 

гл.инженер на Община Кърджали; 

8. Васил Славчев Василев – външен експерт вписан в списък по чл. 229, ал. 1, т. 17 от 

ЗОП/отм/. под уникален номер на експерта ВЕ-553; 

 

Председателят на комисията откри заседанието. 

На публичното отваряне на офертите  присъства: 

1. Азер Бабаев – упълномощен представител на „КАРАМАН” ООД; 

             

Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщи резултатите от 

оценяването на офертите по другите показатели в съответствие с разпоредбата на чл. 57, 

ал. 3 от ППЗОП. 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците 

допуснати до този етап на процедурата. 

При отваряне на ценовите оферти комисията оповести предлаганите цени. 

1. Участникът „НЕКСТ БИЛД” ЕООД, е направил ценово предложение за Обособена 

позиция 28 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.101- 641 822.94 

лв.без ДДС, от които: 
- за изготвяне на работен проект-30 065.03 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 3 921.53 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 589 601.29 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 18 235.11 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 
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2.   Участникът „СТРУМА ИМОТИ” ООД, е направил ценово предложение за 

Обособена позиция 2 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност 

на многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ж.к.Веселчани-2, 4, блок 

„Толстой”-  551629.59 лв. без ДДС 
- за изготвяне на работен проект- 29 000 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 3000 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 499 643.83 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 19 985.75 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

3. Участникът „НСК СОФИЯ” ЕООД, е направил ценово предложение за Обособена 

позиция 15 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл.12- 938 376.50 

лв. без ДДС 
- за изготвяне на работен проект- 50 000 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 7000 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 872 650 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 8726.50 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

4. Участникът „ТРЕЙС СВОГЕ” ЕООД, е направил ценово предложение за Обособена 

позиция 25 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл. №27-770 

350.68 лв. без ДДС 
- за изготвяне на работен проект- 37 000 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 2 200 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 723 861.25 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 7238.61 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

5.  Участникът „АРЕТЕ СТРОЙ” ЕООД, е направил ценово предложение за Обособена 

позиция 2 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ж.к.Веселчани-2, 4, блок „Толстой”- 

588 621.07 лв. без ДДС; 
-  за изготвяне на работен проект- 26 811.36 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 2 681.14лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 553 592.64 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 5535.93 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

6. Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЕЙС – АРХ”, е направил ценово предложение за 

Обособена позиция 5 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност 

на многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ул.”Стадионска” №1- 919 698.14 

лв. без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 46 370.81 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 3 112.14 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 791 104.72 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 79 110.47 лв. без ДДС; 
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Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

7.  Участникът „МАКС КОВЪРИНГ” ООД, е направил ценово предложение за 

Обособена позиция 3 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност 

на многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали ул.”Отец Паисий” №12, блок 3- 619 

961.94 лв. без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 30 486.09 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 3 048.61 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 574 928.67 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 11 498.57 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

8.  Участникът „ТРЕЙС - СОФИЯ” ЕАД, е направил ценово предложение за Обособена 

позиция 18 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.52- 967 113.82 

лв. без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 46 514.92 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 2 750 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 908 761.29 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 9087.61 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

9. Участникът „ЧАХОВ” ООД, е направил ценово предложение за Обособена позиция 7 

– Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на многофамилна 

жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.6-806 604 лв. без ДДС; 

- за изготвяне на работен проект- 38 794 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 4310 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 755 865 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 7635 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

10.  Участникът „ЛЕСО ИНВЕСТ” ООД, е направил ценово предложение за Обособена 

позиция 9 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.8- 809 552 лв. 

без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 39 269 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 4363 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 758 260.80 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 7659.20 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

11. Участникът „СИМЕКС” ЕООД, е направил ценово предложение за Обособена 

позиция 7 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.6 – 804 472 лв. 

без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 38 241 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 2731 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 755 865 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 7635 лв. без ДДС; 
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Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

12. Участникът „АРДАСТРОЙ” ООД, е направил ценово предложение за Обособена 

позиция 22 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали,ж.к. ,,Възрожденци", бл № 99- 799 

647.40 лв.без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 36 494 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 5000 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 743 287.65 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 14865.75 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

13. Участникът „КАРАМАН” ООД, е направил ценово предложение за Обособена 

позиция 29 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.92- 652 876.54 

лв.без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 29 580 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 5200 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 605 977 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи-12 119.54 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

14. Участникът „ЕНЕРДЖИКОРЕКТ” ЕООД, е направил ценово предложение за 

Обособена позиция 18 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна 

ефективност на многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” 

Бл.52- 992136.38 лв.без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 43 630 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 10 000 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 919 736.24 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 18 770.14 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

 

15. Участникът ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ КЪРДЖАЛИ – ВЪЗРОЖДЕНЦИ 107”,  е 

направил ценово предложение за  Обособена позиция 27 – Проектиране и изпълнение 

на СМР за енергийна ефективност на многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, 

кв.”Възрожденци” Бл.107-846 010 лв.без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 41 150 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 4570 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 768 280 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 32 010 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

16.  Участникът „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ – ИНЖЕНЕРИНГ – КОНСУЛТ” 

ЕООД, е направил ценово предложение за Обособена позиция 17 – Проектиране и 

изпълнение на СМР за енергийна ефективност на многофамилна жилища сграда - 

гр.Кърджали, ж.к. „Възрожденци”, ул.”Христо Г.Данов”, бл.35-1 552 065.15 лв.без 

ДДС; 
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- за изготвяне на работен проект- 75 600 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 8300 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 1 466 165.15 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 2000 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

17. Участникът ДЗЗД „БВС ИНЖЕНЕРИНГ”, е направил ценово предложение за 

Обособена позиция 10 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна 

ефективност на многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” 

Бл.17- 2 022 951.90 лв.без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 97 686.33 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 10 613.67 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 1 876 351.90  лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 38 300 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

18.  Участникът „САВАРОНА” ЕООД, е направил ценово предложение за Обособена 

позиция 16 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ,,Възрожденци” № 53- 1 557 920 

лв.без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 75 132 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 8 348 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 1 459 695.60 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 14 744.40 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

19. Участникът „АТА – СТРОЙ” ЕООД, е направил ценово предложение за Обособена 

позиция 1 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ж.к. „Веселчане”, бл. „Орфей" № 2- 

1 132 769.51 лв.без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 49 812 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 9000 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 976 325.01 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 97 632.50 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

20. Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОФСТРОЙ”, е направил ценово предложение за 

Обособена позиция 17 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна 

ефективност на многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ж.к. „Възрожденци”, 

ул.”Христо Г.Данов”, бл.35- 1 580 600.52 лв.без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 82 182.14 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 2 162.69 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 1 481 441.28 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 14 814.41 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

21. Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ”, е направил ценово 

предложение за Обособена позиция 3 – Проектиране и изпълнение на СМР за 
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енергийна ефективност на многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали ул.”Отец 

Паисий” №12, блок 3- 626 780.66 лв.без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 32 889.80 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 1 074.83 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 589 866.70 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 2 949.33 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

22. Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА ИНВЕСТ”, е направил ценово предложение за 

Обособена позиция 12 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна 

ефективност на многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ул.,,Одеса" , 

бл.”Вихрен”-1 110 800 лв.без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 58 000 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 2000 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 1 048 800 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 2 000 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

23. Участникът „ЕКИП ХОЛДИНГ” ЕООД, е направил ценово предложение за 

Обособена позиция 19 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна 

ефективност на многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” 

Бл.36- 1 572 408.16 лв.без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 76 588.86 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 8321.18 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 1 457 748.16 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 29 749.96лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

24. Участникът „ДЕТАЙ – 2003” ЕООД, е направил ценово предложение за Обособена 

позиция 5 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ул.”Стадионска” №1- 920 694.02 

лв.без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 44 845.17 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 4872.31 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 853557.01 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 17 419.53 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

25. Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „КЪРДЖАЛИ ЛОТ 8” , е направил ценово 

предложение за Обособена позиция 8 – Проектиране и изпълнение на СМР за 

енергийна ефективност на многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, 

кв.”Въжрожденци” Бл.9- 804 600 лв.без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 37 000 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 2500 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 727 550 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 37 550 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 
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26. Участникът ДЗЗД „ЕЕФ 24”, е направил ценово предложение за Обособена позиция 

24 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на многофамилна 

жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл №60-1 809 002.25 лв.без 

ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 95400 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 2500 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 1 555 547.50 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 155 554.75 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

27. Участникът ДЗЗД „КЪРДЖАЛИ  ЕНЕРДЖИ 95” , е направил ценово предложение 

за Обособена позиция 23 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна 

ефективност на многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, 

бл. № 95- 815 640 лв.без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 39 276 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 4364 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 756 560 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 15 440 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

28. Участникът „УСТРА - БЕТОН” ООД, е направил ценово предложение за Обособена 

позиция 25 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл. №27- 802 

471.91 лв.без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 34 871.36 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 7573.62 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 748 058 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 11 968.93 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

29. Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „КЪРДЖАЛИ ЛОТ 6” , е направил ценово 

предложение за Обособена позиция 6 – Проектиране и изпълнение на СМР за 

енергийна ефективност на многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, 

кв.”Въжрожденци” Бл.5- 805 620 лв.без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 39 585 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 2085 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 725 750 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 38 200 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

30. Участникът „СОФТ - Ю” ООД, е направил ценово предложение за Обособена 

позиция 4 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ул.”Стадионска”, №2, бл.7- 620 664 

лв.без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 30072.60 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 3341.40 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 570145.63 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 17104.37 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 
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31. Участникът „ЕКОСТРОЙ” ООД, е направил ценово предложение за Обособена 

позиция 26 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл №41- 

925612.72 лв.без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 43778.98 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 6254.14 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 833885.33 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 41694.27 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

32. Участникът „СТИЛМЕД - СА” ЕООД, е направил ценово предложение за Обособена 

позиция 11 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ,,Възрожденци-23"- 1 404 355.72 

лв.без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 66422.23 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 9488.89 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 1265185.33 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 63259.27 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

 

33. Участникът КООПЕРАЦИЯ „СИНВЕКС” е направил ценово предложение за 

Обособена позиция 28 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна 

ефективност на многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” 

Бл.101- 640 144.37 лв.без ДДС; 

- за изготвяне на работен проект- 26 143.50 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 4 357.25 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 724 329.05 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 6036.08 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

 

34. Участникът „МЕАЦА” ЕООД, е направил ценово предложение за Обособена 

позиция 10 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.17- 2065261.11 

лв.без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 100 000 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 11600 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 1776055.56 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 195366.11 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

35. Участникът „БИЛД ИНВЕСТ” ЕООД, е направил ценово предложение за Обособена 

позиция 24 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл №60- 

1817039.90 лв.без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 90 000 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 8220 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 1562563.55 лв. без ДДС; 
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- непредвидени разходи- 156256.35 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

 

36. Участникът ДЗЗД „ЕКОТЕРМ” е направил ценово предложение за Обособена 

позиция 15 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл.12- 1 056 000 

лв.без ДДС; 
- за изготвяне на работен проект- 53700 лв. без ДДС; 

- за авторски надзор по време на строителството- 3400 лв. без ДДС; 

- за изпълнение на СМР- 908091 лв. без ДДС; 

- непредвидени разходи- 90809.10 лв. без ДДС; 

Комисията констатира, че в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържат ценово предложение по образец. 

 

С оповестяването на предложените цени на участниците приключи публичната част 

от заседанието на комисията. 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание. 

Комисията направи проверка за съответствието на предложените цени за изпълнение 

от участниците, със зададените от МРРБ референтни стойности и установи, че всички 

участници са се съобразили със зададените стойностни параметри. 

 

       Комисията извърши детайлен преглед на ценовите предложения на участниците с 

оглед посочените данни по показателя за оценка – (ЦП)  ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

В представената по-долу таблица се съдържат предложените от участниците цени без 

ДДС и получените точки, съгласно формулата за оценка, а именно: 

 
1.  ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЦП) - предложена от участника крайна цена -  с тегловен 

коефициент в КО – 40 точки 

 

Изчислява се по формулата:  

ЦП = (Цmin / Цi) х  40 = ...... ( брой точки ) 

Цmin – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката 

Цi – представлява цената, предложена от i - тия  участник  

 

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в 

съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При разлика 

между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата. 
 

Обособена позиция 1 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ж.к. „Веселчане”, бл. „Орфей" № 2. 

 

№ Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 

1 
„АТА – СТРОЙ” ЕООД 

1 132 769.51 

лв.без ДДС 
40 т. 

 

 Обособена позиция 2 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ж.к.Веселчани-2, 4, блок „Толстой”  . 

 

№ Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 

1 „СТРУМА ИМОТИ” 551629.59 лв. без 40 т. 
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ООД ДДС 

2. 
„АРЕТЕ СТРОЙ” ЕООД 

588 621.07 лв. без 

ДДС 
37.49 т. 

 

Обособена позиция 3 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали ул.”Отец Паисий” №12, блок 3. 

 

№ Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 

1 ОБЕДИНЕНИЕ 

„БЪЛГАРИЯ 

КОНСУЛТ”   

626 780.66 лв.без 

ДДС 
39.56 т. 

2. „МАКС КОВЪРИНГ” 

ООД 

619 961.94 лв. без 

ДДС 
40 т. 

 

 

Обособена позиция 4 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ул.”Стадионска”, №2, бл.7 

 

№ Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 

1 „СОФТ - Ю” ООД 620 664 лв.без ДДС 40 т. 

 

 

Обособена позиция 5 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ул.”Стадионска” №1 

 

№ Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 

1 „ДЕТАЙ – 2003” 

ЕООД 

920 694.02 лв.без 

ДДС 
39.96 т. 

2. ОБЕДИНЕНИЕ 

„ТРЕЙС – АРХ” 

919 698.14 лв. без 

ДДС 
40 т. 

 

 

Обособена позиция 6 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.5 

 

№ Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 

1 ОБЕДИНЕНИЕ 

„КЪРДЖАЛИ ЛОТ 6” 
804 600 лв.без ДДС 40 т. 

 

 

Обособена позиция 7 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.6 

 

№ Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 

1. „СИМЕКС”ЕООД 804 472 лв.без ДДС 40 т. 

2. „ЧАХОВ” ООД 805 620 лв.без ДДС  39.94 т. 

 

 

Обособена позиция 8 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.9 
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№ Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 

1 ОБЕДИНЕНИЕ 

„КЪРДЖАЛИ ЛОТ 8” 

804 600 лв.без 

ДДС 
40 т. 

 

 

Обособена позиция 9 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.8 

 

№ Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 

1 „ЛЕСО ИНВЕСТ” 

ООД 
809 552 лв. без ДДС 40 т. 

 

Обособена позиция 10 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.17 

 

 

№ 

Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 

1. 
„МЕАЦА” ЕООД 

2 065 261.11 лв.без 

ДДС 
39.18 т. 

2. ДЗЗД „БВС 

ИНЖЕНЕРИНГ” 

2 022 951.90 лв.без 

ДДС 
40 т. 

       

Обособена позиция 11 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ,,Възрожденци-23" 

 

  

№ 

Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 

1 „СТИЛМЕД - СА” 

ЕООД 

1 404 355.72 лв.без 

ДДС 
40 т. 

 

     Обособена позиция 12 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност 

на многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ул.,,Одеса" , бл.”Вихрен” 

 

№ Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 

1 ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА 

ИНВЕСТ” 

1 110 800 лв.без 

ДДС 
40 т. 

 

Обособена позиция 15 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл.12. 

 

№ Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 

1 
„НСК СОФИЯ” ЕООД 

938 376.50 лв. без 

ДДС 
40 т. 

2. ДЗЗД „ЕКОТЕРМ” 1 056 000 лв.без ДДС 35.54т 

 

 

Обособена позиция 16 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ,,Възрожденци” № 53 

 

№ Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 
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1 
„САВАРОНА” ЕООД 

1 557 920 лв.без 

ДДС 
40 т. 

 

 

Обособена позиция 17 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ж.к. „Възрожденци”, ул.”Христо 

Г.Данов”, бл.35. 

 

№ Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 

1 СТРОИТЕЛСТВО И 

САНИРАНЕ – 

ИНЖЕНЕРИНГ – 

КОНСУЛТ” ЕООД 

1 552 065.15 лв.без 

ДДС 
40 т. 

3. ОБЕДИНЕНИЕ 

„ПРОФСТРОЙ” 

1 580 600.52 лв.без 

ДДС 
39.27 т. 

 

Обособена позиция 18 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.52 

     

№ Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 

1 „ЕНЕРДЖИКОРЕКТ” 

ЕООД 

992 136.38 лв.без 

ДДС 
38.99т. 

2. 
„ТРЕЙС - СОФИЯ” ЕАД 

967 113.82 лв. без 

ДДС 
40 т. 

    

Обособена позиция 19 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.36. 

 

№ Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 

1 „ЕКИП ХОЛДИНГ” 

ЕООД 

1 572 408.16 лв.без 

ДДС 
40 т. 

 

 

Обособена позиция 22 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали,ж.к. ,,Възрожденци", бл № 99. 

 

№ Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 

1 
„АРДАСТРОЙ” ООД 

799 647.40 лв.без 

ДДС 
40 т. 

 

 

Обособена позиция 23 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл № 95 

 

№ Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 

1 ДЗЗД „КЪРДЖАЛИ  

ЕНЕРДЖИ 95” 
815 640 лв.без ДДС 40 т. 

 

 

Обособена позиция 24 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл №60 
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№ Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 

2. 
ДЗЗД „ЕЕФ 24” 

1 809 002.25 лв.без 

ДДС 
40 т. 

3. „БИЛД ИНВЕСТ” 

ЕООД 

1 817 039.90 лв.без 

ДДС 
39.82 т. 

 

 

Обособена позиция 25 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл. №27 

 

№ Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 

1 „ТРЕЙС – СВОГЕ” 

ЕООД 

770 350.68 лв. без 

ДДС 
40 т. 

2. „УСТРА - БЕТОН” 

ООД 

802 471.91 лв.без 

ДДС 
38.39 т. 

 

 

Обособена позиция 26 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл №41 

 

№ Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 

1 
„ЕКОСТРОЙ” ООД 

925612.72 лв.без 

ДДС 
40 т. 

        

 

Обособена позиция 27 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.107 

 

№ Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 

1 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ 

КЪРДЖАЛИ – 

ВЪЗРОЖДЕНЦИ 107 

846 010 лв.без 

ДДС 
40 т. 

 

 

Обособена позиция 28 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.101 

 

№ Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 

1. „НЕКСТ БИЛД” 

ЕООД  

641 822.94 лв.без 

ДДС 
39.89 т. 

2. КООПЕРАЦИЯ 

„СИНВЕКС” 

640 144.37 лв.без 

ДДС 
40 т. 

 

 

Обособена позиция 29 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.92 

 

№ Участник Предложена цена Брой получени точки 

по показател (ЦП) 

1. 
„КАРАМАН” ООД 

652 876.54 лв.без 

ДДС 
40 т. 
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КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата на участника се изчислява по посочените 

показатели и съответните им относителни тежести по следната формула: 

КО = ПСП + ПСИС ЕСМ + ПНИП + ПНИС + ЦП  

Показатели за оценяване и определяне на комплексната оценка на офертите са: 

а)  ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП) представлява предложен срок за 

проектиране – 5 точки; 

б) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО за Енергоспестяващи 

мерки (ПСС ЕСМ) - представлява срок за изпълнение на СМР за ЕСМ - тегловен коефициент – 5 

точки; 

в) НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКИПА 

ОТ ПРОЕКТАНТИ, НА КОЙТО Е ВЪЗЛОЖЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА - 20 

точки; 

г) НАЧИН НА ИЗЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО за Енергоспестяващи мерки (ПНИС 

ЕСМ) - 30 точки; 

д) ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПЦ) предложена от участника крайна цена - тегловен коефициент 

– 40 точки; 

Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки 

 

Обособена позиция 1 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ж.к. „Веселчане”, бл. „Орфей" № 2. 

№ Участник Общ Брой 

точки по 

показатели от 

ТП 

Точки 

получени по 

показател ЦП 
КО 

1 „АТА – СТРОЙ” 

ЕООД 
25 т 40 т 65 т 

 

 Обособена позиция 2 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ж.к.Веселчани-2, 4, блок „Толстой”  . 

№ Участник Общ Брой 

точки по 

показатели 

от ТП 

Точки получени 

по показател ЦП 

КО 

1 „СТРУМА ИМОТИ” 

ООД 
40т 40 т. 80 т. 

2. „АРЕТЕ СТРОЙ” ЕООД 56.96 т 37.49 т. 94.45 т. 

 

Обособена позиция 3 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали ул.”Отец Паисий” №12, блок 3. 

№ Участник Общ Брой 

точки по 

показатели 

от ТП 

Точки получени 

по показател ЦП 

КО 

1 ОБЕДИНЕНИЕ 

„БЪЛГАРИЯ 

КОНСУЛТ”   
56,16 т 39.56 т. 95.72 т. 

2. „МАКС КОВЪРИНГ” 

ООД 
40 т 40 т. 80 т. 
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Обособена позиция 4 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ул.”Стадионска”, №2, бл.7 

№ Участник Общ Брой 

точки по 

показатели 

от ТП 

Точки получени 

по показател ЦП 

КО 

1 „СОФТ - Ю” ООД 40 т. 40т. 80т. 

 

Обособена позиция 5 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ул.”Стадионска” №1 

№ Участник Общ Брой 

точки по 

показатели от 

ТП 

Точки получени 

по показател ЦП 
КО 

1 „ДЕТАЙ – 2003” ЕООД 57т 39.96 т. 96.96 т. 

2. ОБЕДИНЕНИЕ 

„ТРЕЙС – АРХ” 
45 т 40 т. 85 т. 

 

Обособена позиция 6 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.5 

№ Участник Общ Брой 

точки по 

показатели 

от ТП 

Точки получени 

по показател ЦП 
КО 

1 ОБЕДИНЕНИЕ 

„КЪРДЖАЛИ ЛОТ 6” 
60т. 40т. 100т 

 

Обособена позиция 7 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.6 

№ Участник Общ Брой 

точки по 

показатели от 

ТП 

Точки получени 

по показател ЦП 
КО 

1 „СИМЕКС”ЕООД 57.5 т. 40 т 97.5 т 

2. „ЧАХОВ” ООД 56,5 т. 40т 96.5т 

 

Обособена позиция 8 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.9 

№ Участник Общ Брой 

точки по 

показатели 

от ТП 

Точки получени 

по показател ЦП 

 

1 ОБЕДИНЕНИЕ 

„КЪРДЖАЛИ ЛОТ 8” 
60 т. 40т. 100т 

 

Обособена позиция 9 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.8 

№ Участник Общ Брой 

точки по 

показатели 

от ТП 

Точки получени по 

показател ЦП 
КО 

1 „ЛЕСО ИНВЕСТ” ООД 50 т. 40т. 90т 

 

Обособена позиция 10 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.17 
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№ 

Участник Общ Брой 

точки по 

показатели 

от ТП 

Точки получени 

по показател ЦП 
КО 

1. „МЕАЦА” ЕООД 26,87т 39.18т 66.05 т 

2. ДЗЗД „БВС 

ИНЖЕНЕРИНГ” 
60т 40 т 100 т. 

       

Обособена позиция 11 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ,,Възрожденци-23" 

  

№ 

Участник Общ Брой 

точки по 

показатели от 

ТП 

Точки получени 

по показател ЦП 
КО 

1 „СТИЛМЕД - СА” 

ЕООД 
60 т. 40т. 100т 

 

     Обособена позиция 12 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност 

на многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ул.,,Одеса" , бл.”Вихрен” 

№ Участник Общ Брой 

точки по 

показатели 

от ТП 

Точки получени 

по показател ЦП 
КО 

1 ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА 

ИНВЕСТ” 
60 т. 40т. 100т 

 

Обособена позиция 15 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл.12. 

№ Участник Общ Брой 

точки по 

показатели 

от ТП 

Точки получени по 

показател ЦП 
КО 

1 „НСК СОФИЯ” ЕООД 30т 40 т. 70 т. 

2. ДЗЗД „ЕКОТЕРМ” 60т 35.54 т, 95.54 т. 

 

 

Обособена позиция 16 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ,,Възрожденци” № 53 

№ Участник Общ Брой 

точки по 

показатели 

от ТП 

Точки получени по 

показател ЦП 
КО 

1 „САВАРОНА” ЕООД 60 т. 40т. 100т. 

 

 

Обособена позиция 17 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ж.к. „Възрожденци”, ул.”Христо 

Г.Данов”, бл.35. 

№ Участник Общ Брой 

точки по 

показатели 

от ТП 

Точки получени 

по показател ЦП 
КО 

1 СТРОИТЕЛСТВО И 

САНИРАНЕ – 

ИНЖЕНЕРИНГ – 

КОНСУЛТ” ЕООД 

25 т 40 т 65 т. 

3. ОБЕДИНЕНИЕ 

„ПРОФСТРОЙ” 
53.66т 39.27т 92.93 т. 
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Обособена позиция 18 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.52 

    

№ 

Участник Общ Брой 

точки по 

показатели 

от ТП 

Точки 

получени по 

показател ЦП 
КО 

1 „ЕНЕРДЖИКОРЕКТ” 

ЕООД 
60т 38.99 т 98.99т. 

2. „ТРЕЙС - СОФИЯ” ЕАД 41,73т 40 т. 81.73 т 

    

Обособена позиция 19 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.36. 

№ Участник Общ Брой 

точки по 

показатели 

от ТП 

Точки получени по 

показател ЦП 
КО 

1 „ЕКИП ХОЛДИНГ” 

ЕООД 
60 т. 40т 100т 

 

Обособена позиция 22 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали,ж.к. ,,Възрожденци", бл № 99. 

№ Участник Общ Брой 

точки по 

показатели 

от ТП 

Точки получени 

по показател ЦП 
КО 

1 „АРДАСТРОЙ” ООД 60 т. 40т. 100т 

 

Обособена позиция 23 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл № 95 

№ Участник Общ Брой 

точки по 

показатели 

от ТП 

Точки получени по 

показател ЦП 
КО 

1 ДЗЗД „КЪРДЖАЛИ  

ЕНЕРДЖИ 95” 
40 т. 40 т 80т 

 

Обособена позиция 24 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл №60 

№ Участник Общ Брой 

точки по 

показатели 

от ТП 

Точки получени 

по показател ЦП 
КО 

2. ДЗЗД „ЕЕФ 24” 60т 40 т. 100 т 

3. „БИЛД ИНВЕСТ” ЕООД 22,04т 39.82 т 61.86 т 

 

Обособена позиция 25 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл. №27 

№ Участник Общ Брой 

точки по 

показатели 

от ТП 

Точки получени по 

показател ЦП 
КО 

1 „ТРЕЙС – СВОГЕ” 

ЕООД 
41,96т 40т 81.96т 

2. „УСТРА - БЕТОН” 

ООД 
60т 38.39т 98.39т 

 

Обособена позиция 26 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл №41 
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№ Участник Общ Брой 

точки по 

показатели 

от ТП 

Точки получени 

по показател ЦП 

КО 

1 „ЕКОСТРОЙ” ООД 60 т. 40 т 100 т 

        

Обособена позиция 27 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.107 

№ Участник Общ Брой 

точки по 

показатели 

от ТП 

Точки получени 

по показател ЦП 

КО 

1 ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ 

КЪРДЖАЛИ – 

ВЪЗРОЖДЕНЦИ 107 
60 т. 40т. 100т 

 

Обособена позиция 28 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.101 

№ Участник Общ Брой 

точки по 

показатели от 

ТП 

Точки получени 

по показател ЦП 
КО 

1 „НЕКСТ БИЛД” 

ЕООД  
60 т. 39.89 т. 99.89 т. 

2. Кооперация „Синвекс” 60 т. 40т 100 т 

 

Обособена позиция 29 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.92 

№ Участник Общ Брой 

точки по 

показатели 

от ТП 

Точки получени по 

показател ЦП 
КО 

1. „КАРАМАН” ООД 57,5т 40т 97.5т 

 
 

След цялостното разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 58, ал. 1 

от ППЗОП, комисията класира участниците в настоящата процедура по следния начин: 

 

Обособена позиция 1 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ж.к. „Веселчане”, бл. „Орфей" № 2. 

 

I-во място-„АТА – СТРОЙ” ЕООД - 65 т. 
 

 Обособена позиция 2 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ж.к.Веселчани-2, 4, блок „Толстой”  . 

 

I-во място-„АРЕТЕ СТРОЙ” ЕООД-94.45 т. 
II-ро място-„СТРУМА ИМОТИ” ООД-80 т. 

 

Обособена позиция 3 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали ул.”Отец Паисий” №12, блок 3. 
 

I-во място- ОБЕДИНЕНИЕ „БЪЛГАРИЯ КОНСУЛТ”  -95.72 т. 
II-ро място-„МАКС КОВЪРИНГ” ООД- 80 т. 
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Обособена позиция 4 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ул.”Стадионска”, №2, бл.7 

 

I-во място-„СОФТ - Ю” ООД - 80т. 
 

Обособена позиция 5 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ул.”Стадионска” №1 

 

I-во място-„ДЕТАЙ – 2003” ЕООД - 96.96 т. 
II-ро място- ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЕЙС – АРХ”- 85 т. 
 

Обособена позиция 6 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.5 

 

I-во място- ОБЕДИНЕНИЕ „КЪРДЖАЛИ ЛОТ 6”- 100т 
 

Обособена позиция 7 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.6 

 

I-во място-„СИМЕКС”ЕООД – 97.5 т. 

II-ро място- „ЧАХОВ” ООД- 96.5 т. 
 

 

Обособена позиция 8 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.9 

I-во място- ОБЕДИНЕНИЕ „КЪРДЖАЛИ ЛОТ 8”-100т. 
 

 

Обособена позиция 9 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.8 

 

I-во място-„ЛЕСО ИНВЕСТ” ООД- 100т 
 

Обособена позиция 10 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.17 

 

I-во място- ДЗЗД „БВС ИНЖЕНЕРИНГ”- 100 т. 

II-ро място-„МЕАЦА” ЕООД-66.05 т 

      

Обособена позиция 11 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, ,,Възрожденци-23" 

 

I-во място-„СТИЛМЕД - СА” ЕООД- 100т. 

 

     Обособена позиция 12 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност 

на многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ул.,,Одеса" , бл.”Вихрен” 

 

I-во място- ОБЕДИНЕНИЕ „АЛФА ИНВЕСТ”- 100т. 

 

Обособена позиция 15 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали, кв. Възрожденци, бл.12. 
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I-во място- ДЗЗД „ЕКОТЕРМ”- 95.54 т. 

II-ро място-„НСК СОФИЯ” ЕООД- 70т 

 

Обособена позиция 16 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ,,Възрожденци” № 53 

 

I-во място-„САВАРОНА” ЕООД-100т. 
 

Обособена позиция 17 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, ж.к. „Възрожденци”, ул.”Христо 

Г.Данов”, бл.35. 
 

I-во място- ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОФСТРОЙ”- 92.93 т. 

II-ро място- „СТРОИТЕЛСТВО И САНИРАНЕ – ИНЖЕНЕРИНГ – КОНСУЛТ” 

ЕООД-65 т. 

 

Обособена позиция 18 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.52 

  

 I-во място-„ЕНЕРДЖИКОРЕКТ” ЕООД- 98.99т. 

  II-ро място-„ТРЕЙС - СОФИЯ” ЕАД- 81.73 т 

 

Обособена позиция 19 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Въжрожденци” Бл.36. 

 

I-во място-„ЕКИП ХОЛДИНГ” ЕООД-100т. 
 

Обособена позиция 22 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр. Кърджали,ж.к. ,,Възрожденци", бл № 99. 

 

I-во място-„АРДАСТРОЙ” ООД- 100т. 
 

Обособена позиция 23 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл № 95 

 

I-во място- ДЗЗД „КЪРДЖАЛИ  ЕНЕРДЖИ 95”- 80т. 
 

бособена позиция 24 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл №60 

 

I-во място- ДЗЗД „ЕЕФ 24”- 100 т 

II-ро място-„БИЛД ИНВЕСТ” ЕООД-61.86 т 
 

Обособена позиция 25 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл. №27 

 

I-во място-„УСТРА - БЕТОН” ООД-98.39т 

II-ро място-„ТРЕЙС – СВОГЕ” ЕООД- 81.96т 
 

Обособена позиция 26 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали,  кв.”Възрожденци”, бл №41 

 

I-во място-„ЕКОСТРОЙ” ООД-100т. 
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Обособена позиция 27 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.107 

 

I-во място- ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ КЪРДЖАЛИ – ВЪЗРОЖДЕНЦИ 107- 100т. 
 

Обособена позиция 28 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.101 

 

I-во място- Кооперация „Синвекс”- 100 т. 

II-ро място-„ НЕКСТ БИЛД” ЕООД-  99.89 т.  
 

Обособена позиция 29 – Проектиране и изпълнение на СМР за енергийна ефективност на 

многофамилна жилища сграда - гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” Бл.92 

 

I-во място-„КАРАМАН” ООД- 97.5т 
 

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки на 06.01.2017г.  

 

 

КОМИСИЯ: 

 

  

Председател: ............./П/...................... 

                      / арх.Танер Моллаахмед / 

 Заличен на основание чл.4 ЗЗЛДен  

основание чл.4 от ЗЗЛД 

  

 

Членове: 

  

              1................../П/........................                2................./П/......................... 

          / Беркант Барзат /  / Валентин Иванов / 
Заличен на основание чл.4 ЗЗЛДен 

 

 Заличен на основание чл.4 ЗЗЛДен 

              3................./П/......................... 

                      / инж.Ариф Фаик / 

Заличен на основание чл.4 ЗЗЛДен 

 

              4................/П/......................... 

     / Антоанета Овчарова / 

               4................./П/.......................... 

 / Нурай Вели / 

Заличен на основание чл.4 ЗЗЛДен 

 

              5................../П/.......................... 

     / Златина Кузманова / 

Заличен на основание чл.4 ЗЗЛДен  Заличен на основание чл.4 ЗЗЛДен 

   

              5………/П/…………….….  

основан /Инж.Катя Митовска / 

Заличен на основание чл.4 ЗЗЛДен 

 6……………/П/..………….. 

                  /Васил Василев/ 

Заличен на основание чл.4 ЗЗЛДен 

 

   

  

  

  

  

 


