ПРОТОКОЛ № 3
За дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗК- 235 от 04.02.2019 г. на кмета на Община Силистра –
д-р Юлиян Найденов Найденов, за отваряне, разглеждане и оценка на получените за участие оферти и
класиране на участниците в обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг за енергийно
обновяване на многофамилни жилищни сгради (МЖС) по проект „Енергийна ефективност за чист
въздух в град Силистра”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.031-0006C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020." по обособени позиции:
Обособена позиция № 1- Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 4“;
Обособена позиция № 2- Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 6;
Обособена позиция № 3 – Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 8,
Обособена позиция № 4 – Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 15;
Обособена позиция № 5– Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес:гр. Силистра, ул. „Христо Ботев” № 6;
Обособена позиция № 6 – Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес:гр. Силистра, ул. „Добрич” № 35.
На 25.04.2019г. от 09:00 ч., комисия назначена със Заповед № ЗК- 235 от 04.02.2019 г. на кмета на Община
Силистра – д-р Юлиян Найденов Найденов, се събра на публично заседание в стая № 202 (Заседателната
зала) на общинска администрация - Силистра, за да отвори ценовите предложение и оповести предлаганите
цени за изпълнение на обществената поръчка.
На заседанието присъства упълномощен представител на участника „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО СИЛИСТРА” АД – г-жа Анна Стефанова. Не присъстваха представители на средствата за масово
осведомяване.
Комисията започна своята работа с обявяване на резултатите от оценяването на допуснатите до оценка
оферти по техническите показатели, след което пристъпи към отваряне на Плик с надпис „Предлагани
ценови параметри” по реда на постъпване на офертите за участие.
„СЕТАТЕХ” ЕООД
Участникът предлага цена за изпълнение на:
- обособена позиция № 3 в размер на 133 312,58 лева (сто тридесет и три хиляди триста и дванадесет лева и
петдесет и осем стотинки) без ДДС.
- обособена позиция № 4 в размер на 126 244,68 лева (сто двадесет и шест хиляди двеста четиридесет и
четири стотинки и шестдесет и осем стотинки) без ДДС.
Ценовите предложения на участника са придружени от Количествено – стойностни сметка (КСС).
„НЕКСТ БИЛД” ЕООД
Участникът предлага цена за изпълнение на:
- обособена позиция № 4 в размер на 157 500,00 лева (сто петдесет и седем хиляди и петстотин лева) без
ДДС.
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- обособена позиция № 5 в размер на 277 995,00 лева (двеста седемдесет и седем хиляди деветстотин
деветдесет и пет лева) без ДДС.
Ценовите предложения на участника са придружени от Количествено – стойностни сметка (КСС).
„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД
Участникът предлага цена за изпълнение на:
- обособена позиция № 1в размер на 269 949,00 лева (двеста шестдесет и девет хиляди деветстотин
четиридесет и девет лева) без ДДС.
- обособена позиция № 2 в размер на 159 995,00 лева (сто петдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и
пет лева) без ДДС.
- обособена позиция № 3 в размер на 165 742,00 лева (сто шестдесет и пет хиляди седемстотин четиридесет
и два лева) без ДДС.
- обособена позиция № 4 в размер на 152 984,00 лева (сто петдесет и две хиляди деветстотин осемдесет и
четири лева) без ДДС.
- обособена позиция № 5 в размер на 259 990,00 лева (двеста петдесет и девет хиляди деветстотин и
деветдесет лева) без ДДС.
- обособена позиция № 6 в размер на 169 999,00 лева (сто шестдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет
и девет лева) без ДДС.
Ценовите предложения на участника са придружени от Количествено – стойностни сметка (КСС).
„КИЛТЕКС” ЕООД
Участникът предлага цена за изпълнение на обособена позиция № 5 в размер на 269 100,00 лева (двеста
шестдесет и девет хиляди и сто лева) без ДДС.
Ценовото предложение на участника е придружено от Количествено – стойностна сметка (КСС).
ДЗЗД НПЕЕ СИЛИСТРА
Участникът предлага цена за изпълнение на:
- обособена позиция № 2 в размер на 161 691,36 лева (сто шестдесет и един лева шестстотин деветдесет и
един лева и тридесет и шест стотинки) без ДДС.
- обособена позиция № 3 в размер на 165 326,91 лева (сто шестдесет и пет хиляди триста двадесет и шест
лева и деветдесет и една стотинки) без ДДС.
Ценовите предложения на участника са придружени от Количествено – стойностни сметка (КСС).
„ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА” АД
Участникът предлага цена за изпълнение на обособена позиция № 5 в размер на 275 864,00 лева (двеста
седемдесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и четири лева) без ДДС.
Ценовото предложение на участника е придружено от Количествено – стойностна сметка (КСС).
„ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
Участникът предлага цена за изпълнение на:
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- обособена позиция № 1 в размер на 249 975,57 лева (двеста четиридесет и девет хиляди деветстотин
седемдесет и пет лева и петдесет и седем стотинки) без ДДС.
- обособена позиция № 4 в размер на 132 342,76 лева (сто тридесет и две хиляди триста четиридесет и два
лева и седемдесет и шест стотинки) без ДДС.
- обособена позиция № 5 в размер на 244 303,85 лева (двеста четиридесет и четири хиляди триста и три лева
и осемдесет и пет стотинки) без ДДС.
- обособена позиция № 6 в размер на 160 594,93 лева (сто и шестдесет хиляди петстотин деветдесет и
четири лева и деветдесет и три стотинки) без ДДС.
Ценовите предложения на участника са придружени от Количествено – стойностни сметка (КСС).
„СОЛЕЙ 06” ООД
Участникът предлага цена за изпълнение на:
- обособена позиция № 1 в размер на 289 070,66 лева (двеста осемдесет и девет хиляди и седемдесет лева и
шестдесет и шест стотинки) без ДДС.
- обособена позиция № 4 в размер на 153 966,55 лева (сто петдесет и три хиляди деветстотин шестдесет и
шест лева и петдесет и пет стотинки) без ДДС.
Ценовите предложения на участника са придружени от Количествено – стойностни сметка (КСС).
„ГАЛАКСИ СТРОЙ” ЕООД
Участникът предлага цена за изпълнение на:
- обособена позиция № 2 в размер на 157 413,00 лева (сто петдесет и седем хиляди четиристотин и
тринадесет лева) без ДДС.
- обособена позиция № 3 в размер на 160 293,00лева (сто и шестдесет хиляди двеста деветдесет и три лева)
без ДДС.
Ценовите предложения на участника са придружени от Количествено – стойностни сметка (КСС).
С това приключи публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи своята работа на закрити заседания за разглеждане на ценовите предложения за
съответствие с изискванията на възложителя и направи следните констатации:
Ценовото предложение на участника „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД за обособена позиция № 5, не отговаря на
предварително заложените изискванията на възложителя. Приложената Количествено – стойностна сметка,
отразяваща образуването на общата цена за изпълнение без включен ДДС е съобразена с посочените
количества и обем от възложителя, но аритметичния сбор, не съответства на предлаганата цена за
изпълнение на договора посочена в ценовото предложение.
Комисията счита, че не би могла да предостави възможност на участника на основание чл. 104, ал. 5, изр.
второ от ЗОП, да представи разяснение или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата – в
случая ценовото предложение, тъй като с отстраняването на несъответствието ще се стигне до ситуация, при
която ще се промени ценовото предложение или в частта на стойностите по отделните дейности чрез
промяна стойността на единичната им цена или крайното ценово предложение чрез промяна на общата
стойност за изпълнение, т.к посочените цени участват при формирането на крайната цена, респ. съставляват
част от ценовото предложение на участника и като такива за тях е в сила ограничението предвидено в чл.
104, ал. 5, изр. последно от ЗОП.
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Комисията не допуска участника „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД до оценка на финансовия показател, съгласно
предварително определения критерий за обособена позиция № 5 и предлага на основание чл. 107, т. 2, буква
„а” от ЗОП в частта за обособена позиция № 5 участника да бъде отстранен от процедурата, т.к представя
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Ценовите предложения на участниците „СЕТАТЕХ” ЕООД, „НЕКСТ БИЛД” ЕООД, „ПАРСЕК ГРУП”
ЕООД (за ободобени позиции №№1; 2; 3; 4 и 6), „КИЛТЕКС” ЕООД, ДЗЗД НПЕЕ СИЛИСТРА, „ВОДНО
СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА” АД, „ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, „СОЛЕЙ 06” ООД и
„ГАЛАКСИ СТРОЙ” ЕООД отговарят на предварително заложените изискванията на възложителя –
приложените Количествено – стойностни сметки, отразяваща образуването на общата цена за изпълнение
без включен ДДС са съобразно посочените количества и обем от възложителя. Не са откри аритметични
несъответствия. Предложените цени за изпълнение на поръчката са в рамките на максимално допустимия
финансов ресурс, определен предварително от Възложителя по обособени позиции. Ценовите предложения
са в съответствие с предварително обявените условия, както и с правила и изисквания, свързани с опазване
на околната среда, социалното и трудовото право. Комисията допуска участниците до оценка на
финансовия показател, съгласно предварително определения критерий.
Предвид обявения критерий за оценка и условието заложено на основание чл. 46, ал. 5 от ЗОП в Обявлението
на поръчката – раздел II.2.14) и раздел I, т. 4 от Документацията за участие в процедурата: «…Възложителят
ще възложи на един изпълнител максимум 2 (две) обособени позиции» и предварително въведените правила
за определяне на изпълнител когато участник е спечелил по – голям от максимално допустимия брой
обособени позиции (раздел I, т. 4 от Документацията за участие в процедурата), Комисията оцени и класира
участниците, както следва:
Обособена позиция № 1- Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен
адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 4“:
Предложение на участника по
Показател –П3 – Предлагана
цена в лв. без ДДС

Резултат в точки по Показател
–П3

„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД

269 949,00

41,67

„ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

249 975,57

45

„СОЛЕЙ 06” ООД

289 070,66

38,91

Наименование на Участника

Обособена позиция № 2- Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен
адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 6:

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

4

Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра”, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Силистра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган ОПРР 2014-2020 г.

Предложение на участника по
Показател –П3 – Предлагана цена в
лв. без ДДС

Резултат в точки по
Показател –П3

„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД

159 995,00

44,27

ДЗЗД НПЕЕ СИЛИСТРА
„ГАЛАКСИ СТРОЙ” ЕООД

161 691,36
157 413,00

43,80
45

Наименование на Участника

Обособена позиция № 3 – Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен
адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 8:
Предложение на участника по
Показател –П3 – Предлагана
цена в лв. без ДДС

Резултат в точки по
Показател –П3

„СЕТАТЕХ” ЕООД

133 312,58

45

„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД

165 742,00

36,19

ДЗЗД НПЕЕ СИЛИСТРА

165 326,91

36,28

„ГАЛАКСИ СТРОЙ” ЕООД

160 293,00

37,42

Наименование на Участника

Обособена позиция № 4 – Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен
адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 15:
Предложение на участника по
Показател –П3 – Предлагана цена в лв.
без ДДС

Резултат в точки по
Показател –П3

„СЕТАТЕХ” ЕООД

126 244,68

45

„НЕКСТ БИЛД” ЕООД

157 500,00

36,06

„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД

152 984,00

37,13

„ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

132 342,76

42,92

„СОЛЕЙ 06” ООД

153 966,55

36,89

Наименование на Участника

Обособена позиция № 5– Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес:гр. Силистра, ул. „Христо Ботев” № 6:
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Предложение на участника по
Показател –П3 – Предлагана
цена в лв. без ДДС

Резултат в точки по
Показател –П3

„НЕКСТ БИЛД” ЕООД

277 995,00

39,54

„КИЛТЕКС” ЕООД

269 100,00

40,85

„ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО СИЛИСТРА” АД

275 864,00

39,85

„ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

244 303,85

45

Наименование на Участника

Обособена позиция № 6 – Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес:гр. Силистра, ул. „Добрич” № 35:
Наименование на
Участника

Предложение на участника по Показател –П3
– Предлагана цена в лв. без ДДС

Резултат в точки по
Показател –П3

„ПАРСЕК ГРУП” ЕООД

169 999,00

42,51

„ДРЪСТЪР
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

160 594,93

45

В резултат от оценяването на техническите и ценови предложения, комисията направи следната комплексна
оценка:
Обособена позиция № 1- Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен
адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 4“:

Наименование на
Участника

Предло
жение
на
участн
ика по
Показа
тел -П1

Резултат в
точки по
Показател П1

Предло
жение
на
участни
ка по
Показат
ел -П2

Резултат
в точки по
Показател
–П2

Предложе
ние на
участника
по
Показател
–П3 –

Резултат в
точки по
Показател
–П3

Комплекс
на оценка

Класира
не

Обособена позиция № 1- Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес:
гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 4“
„ПАРСЕК
ГРУП” ЕООД

60 к.
дни

25т

90 к.
дни

30т

269 949,00

41,67

96,67

II

„ДРЪСТЪР
ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД
„СОЛЕЙ 06”
ООД

60 к.
дни

25т

90 к.
дни

30т

249 975,57

45

100

I

60 к.
дни

25т

90 к.
дни

30т

289 070,66

38,91

93,91

III
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Обособена позиция № 2- Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес:
гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 6
„ПАРСЕК
ГРУП” ЕООД

60 к.
дни

25т

90 к.
дни

30т

159 995,00

44,27

99,27

II

ДЗЗД НПЕЕ
СИЛИСТРА

60 к.
дни

25т

90 к.
дни

30т

161 691,36

43,80

98,80

III

„ГАЛАКСИ
СТРОЙ” ЕООД

60 к.
дни

25т

90 к.
дни

30т

157 413,00

45

100

I

Обособена позиция № 3 – Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес: гр.
Силистра, ул. „Симеон Велики” № 8
„СЕТАТЕХ”
ЕООД

60 к.
дни

25т

90 к.
дни

30т

133 312,58

45

100

I

„ПАРСЕК
ГРУП” ЕООД

60 к.
дни

25т

90 к.
дни

30т

165 742,00

36,19

91,19

IV

ДЗЗД НПЕЕ
СИЛИСТРА

60 к.
дни

25т

90 к.
дни

30т

165 326,91

36,28

91,28

III

„ГАЛАКСИ
СТРОЙ” ЕООД

60 к.
дни

25т

90 к.
дни

30т

160 293,00

37,42

92,42

II

Обособена позиция № 4 – Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен адрес: гр
Силистра, ул. „Симеон Велики” № 15
„СЕТАТЕХ”
ЕООД

60 к.
дни

25т

90 к.
дни

30т

126 244,68

45

100

I

„НЕКСТ БИЛД”
ЕООД

60 к.
дни

25т

90 к.
дни

30т

157 500,00

36,06

91,06

V

„ПАРСЕК
ГРУП” ЕООД

60 к.
дни

25т

90 к.
дни

30т

152 984,00

37,13

92,13

III

„ДРЪСТЪР
ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД
„СОЛЕЙ 06”
ООД

60 к.
дни

25т

90 к.
дни

30т

132 342,76

42,92

97,92

II

60 к.
дни

25т

90 к.
дни

30т

153 966,55

36,89

91,89

IV

Обособена позиция № 5– Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен
адрес:гр. Силистра, ул. „Христо Ботев” № 6
„НЕКСТ БИЛД”
ЕООД

60 к.
дни

25т

90 к.
дни

30т

277 995,00

39,54

94,54

III

„КИЛТЕКС”
ЕООД

60 к.
дни

25т

90 к.
дни

30т

269 100,00

40,85

95,85

I

„ВОДНО
СТРОИТЕЛСТВ
О - СИЛИСТРА”
АД

60 к.
дни

25т

90 к.
дни

30т

275 864,00

39,85

94,85

II
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„ДРЪСТЪР
ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД

60 к.
дни

25т

90 к.
дни

30т

244 303,85

45

100

във
връзка с
чл.46,
ал.5 и
ал. 6 от
ЗОП,
участни
кът не
се
класира
Обособена позиция № 6 – Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с административен
адрес:гр. Силистра, ул. „Добрич” № 35:
„ПАРСЕК
ГРУП” ЕООД

60 к.
дни

25т

90 к.
дни

30т

169 999,00

42,51

97,51

II

„ДРЪСТЪР
ИНЖЕНЕРИНГ”
ЕООД

60 к.
дни

25т

90 к.
дни

30т

160 594,93

45

100

I

За обособена позиция № 1 Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 4“:
Първо място: „ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с комплексна оценка (КО) от 100 точки (Показател П1:
Срок за изготвяне на инвестиционния работен проект -25 точки; Показател П2: Срок за изпълнение на СМР
на обекта - 30 точки и Показател П 3 - Предлагана цена – 45 точки).
Второ място: „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, с комплексна оценка (КО) от 96,67 точки (Показател П1: Срок за
изготвяне на инвестиционния работен проект -25 точки; Показател П2: Срок за изпълнение на СМР на
обекта - 30 точки и Показател П 3 - Предлагана цена – 41,67 точки).
Трето място: „СОЛЕЙ 06” ООД, с комплексна оценка (КО) от 93,91 точки (Показател П1: Срок за
изготвяне на инвестиционния работен проект -25 точки; Показател П2: Срок за изпълнение на СМР на обекта
- 30 точки и Показател П 3 - Предлагана цена – 38,91точки).
За обособена позиция № 2 Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 6:
Първо място: „ГАЛАКСИ СТРОЙ” ЕООД, с комплексна оценка (КО) от 100 точки (Показател П1: Срок
за изготвяне на инвестиционния работен проект -25 точки; Показател П2: Срок за изпълнение на СМР на
обекта - 30 точки и Показател П 3 - Предлагана цена – 45 точки).
Второ място: „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, с комплексна оценка (КО) от 99,27 точки (Показател П1: Срок за
изготвяне на инвестиционния работен проект -25 точки; Показател П2: Срок за изпълнение на СМР на
обекта - 30 точки и Показател П 3 - Предлагана цена – 44,27 точки).
Трето място: ДЗЗД НПЕЕ СИЛИСТРА, с комплексна оценка (КО) от 98,80 точки (Показател П1: Срок
за изготвяне на инвестиционния работен проект -25 точки; Показател П2: Срок за изпълнение на СМР на
обекта - 30 точки и Показател П 3 - Предлагана цена – 43,80).
За обособена позиция № 3 Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 8:
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Първо място: „СЕТАТЕХ” ЕООД, с комплексна оценка (КО) от 100 точки (Показател П1: Срок за
изготвяне на инвестиционния работен проект -25 точки; Показател П2: Срок за изпълнение на СМР на обекта
- 30 точки и Показател П 3 - Предлагана цена – 45 точки).
Второ място: „ГАЛАКСИ СТРОЙ” ЕООД, с комплексна оценка (КО) от 92,42 точки (Показател П1: Срок
за изготвяне на инвестиционния работен проект -25 точки; Показател П2: Срок за изпълнение на СМР на
обекта - 30 точки и Показател П 3 - Предлагана цена – 37,42 точки).
Трето място: ДЗЗД НПЕЕ СИЛИСТРА, с комплексна оценка (КО) от 91,28 точки (Показател П1: Срок за
изготвяне на инвестиционния работен проект -25 точки; Показател П2: Срок за изпълнение на СМР на обекта
- 30 точки и Показател П 3 - Предлагана цена – 36,28).
Четвърто място: „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, с комплексна оценка (КО) от 91,19 точки (Показател П1: Срок
за изготвяне на инвестиционния работен проект -25 точки; Показател П2: Срок за изпълнение на СМР на
обекта - 30 точки и Показател П 3 - Предлагана цена – 36,19).
За обособена позиция № 4 Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” № 15:
Първо място: „СЕТАТЕХ” ЕООД, с комплексна оценка (КО) от 100 точки (Показател П1: Срок за
изготвяне на инвестиционния работен проект -25 точки; Показател П2: Срок за изпълнение на СМР на обекта
- 30 точки и Показател П 3 - Предлагана цена – 45 точки).
Второ място: „ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с комплексна оценка (КО) от 97,92 точки (Показател
П1: Срок за изготвяне на инвестиционния работен проект -25 точки; Показател П2: Срок за изпълнение на
СМР на обекта - 30 точки и Показател П 3 - Предлагана цена – 42,92 точки).
Трето място: „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, с комплексна оценка (КО) от 92,13 точки (Показател П1: Срок за
изготвяне на инвестиционния работен проект -25 точки; Показател П2: Срок за изпълнение на СМР на
обекта - 30 точки и Показател П 3 - Предлагана цена – 37,13).
Четвърто място: „СОЛЕЙ 06” ООД, с комплексна оценка (КО) от 91,89 точки (Показател П1: Срок за
изготвяне на инвестиционния работен проект -25 точки; Показател П2: Срок за изпълнение на СМР на обекта
- 30 точки и Показател П 3 - Предлагана цена – 36,89).
Пето място: „НЕКСТ БИЛД” ЕООД, с комплексна оценка (КО) от 91,06 точки (Показател П1: Срок за
изготвяне на инвестиционния работен проект -25 точки; Показател П2: Срок за изпълнение на СМР на обекта
- 30 точки и Показател П 3 - Предлагана цена – 36,06).
За обособена позиция № 5 Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес:гр. Силистра, ул. „Христо Ботев” № 6:
Първо място: „КИЛТЕКС” ЕООД, с комплексна оценка (КО) от 95,85 точки (Показател П1: Срок за
изготвяне на инвестиционния работен проект -25 точки; Показател П2: Срок за изпълнение на СМР на обекта
- 30 точки и Показател П 3 - Предлагана цена – 40,85 точки).
Второ място: „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - СИЛИСТРА” АД, с комплексна оценка (КО) от 94,85
точки (Показател П1: Срок за изготвяне на инвестиционния работен проект -25 точки; Показател П2: Срок
за изпълнение на СМР на обекта - 30 точки и Показател П 3 - Предлагана цена – 39,85 точки).
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Трето място: „НЕКСТ БИЛД” ЕООД, с комплексна оценка (КО) от 94,54 точки (Показател П1: Срок за
изготвяне на инвестиционния работен проект -25 точки; Показател П2: Срок за изпълнение на СМР на обекта
- 30 точки и Показател П 3 - Предлагана цена – 39,54).
За обособена позиция № 6 Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на сграда с
административен адрес:гр. Силистра, ул. „Добрич” № 35:
Първо място: „ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с комплексна оценка (КО) от 100 точки (Показател
П1: Срок за изготвяне на инвестиционния работен проект -25 точки; Показател П2: Срок за изпълнение на
СМР на обекта - 30 точки и Показател П 3 - Предлагана цена – 45 точки).
Второ място: „ПАРСЕК ГРУП” ЕООД, с комплексна оценка (КО) от 97,51 точки (Показател П1: Срок
за изготвяне на инвестиционния работен проект -25 точки; Показател П2: Срок за изпълнение на СМР на
обекта - 30 точки и Показател П 3 - Предлагана цена – 42,51 точки).
С това комисията приключи своята работа за разглеждане и оценка на получените за участие оферти и
класиране на участниците в настоящата процедура.
Настоящият протокол е съставен на 20.05.2019г.

Председател: инж. Весела Тодорова

______П_______

Членове:
1. Анелия Василева

______П_______

2. Николай Николов

______П_______

3. Татяна Стоянова

______П_______

4. Пламен Петров

______П_______

Данните са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД!
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