
П Р О Т О К О Л 
(съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП) 

от дейността на комисия, назначена от възложителя за разглеждане и класиране на офертите при 
възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: 

„ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Изграждане на пожароизвестителни инсталации в ОУ „Пенчо 
Славейков” и ОУ „Алеко Константинов” в Димитровград” и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

„Инвестиционно проектиране и изграждане на пожароизвестителни инсталации в ОДЗ № 4 
(„Пролет”), ОДЗ № 3 (Марийно, Черноконево), ОДЗ № 1 („Йорданка Чанкова” и „Звънче”), 
ОДЗ „Райна Княгиня” филиал Детска ясла, Детска градина и Детска ясла „Слънце” и ОДЗ 

„Лилия”, в гр. Димитровград.” 
 
 Днес, 09.07.2014 г. в 14:00 часа, в изпълнение на Заповед № РД-06-1052/03.07.2014 г., 
издадена от Кмета на община Димитровград, длъжностни лица в състав: 
 1. Светослав Атанасов Стойков – заместник-кмет на Община Димитровград; 
 2. Клавдия Тончева Йовчева - началник на отдел „ИДОСВ”, Община Димитровград. 
 3. Стефка Ангелова Римпопова - ст.юрисконсулт, отдел „ПНО”, Община Димитровград. 
 
 се събраха, за да разгледат, оценят и класират постъпилите оферти с цел възлагане чрез 
публична покана на строителство с предмет: „ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Изграждане на 
пожароизвестителни инсталации в ОУ „Пенчо Славейков” и ОУ „Алеко Константинов” в 
Димитровград” и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Инвестиционно проектиране и изграждане на 
пожароизвестителни инсталации в ОДЗ № 4 („Пролет”), ОДЗ № 3 (Марийно, Черноконево), 
ОДЗ № 1 („Йорданка Чанкова” и „Звънче”), ОДЗ „Райна Княгиня” филиал Детска ясла, 
Детска градина и Детска ясла „Слънце” и ОДЗ „Лилия”, в гр. Димитровград.” 
 
 1. На длъжностните лица бяха представени Входящият регистър и Списък с участниците и 
подадените оферти, съдържащи информация за участниците и представените оферти по реда на 
подаването им, както следва: 
 

№ Наименование 
на участника 

Регистрационен 
номер 

на офертата 

Дата на 
получаване 
на офертата 

Час на 
получаване 
на офертата 

Обособена 
позиция 

1. 
Респромкомплект”АД,  
гр.София 

№ 1 08.07.2014 г. 09:30 часа ОП1 и ОП2 

2. 
„АНДИ БГ” ООД, с.Труд,  
област Пловдив 

№ 2 08.07.2014 г. 11:05 часа ОП2 

3. 
„РВЦ” ООД, 
гр. Шумен 

№ 3 08.07.2014 г. 12:10 часа ОП1 и ОП2 

4. 
„РИКУЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД, гр. София 

№ 4 08.07.2014 г. 15:04 часа ОП1 и ОП2 

5. 
„Файертех инженеринг” 
ЕООД, гр. София 

№ 5 08.07.2014 г. 15:30 часа ОП1 и ОП2 

 
 2. На заседанието не присъстваха други лица. 
 3. Съгласно чл. 35 от ЗОП, всички длъжностни лица подписаха декларация за 
безпристрастност и поверителност. 
 4. Длъжностните лица започнаха своето заседание в 14:00 часа и констатираха следното: 
 
 4.1. Разгледани бяха подробно документите в плика на участника „Респромкомплект” АД, 
гр. София, ЕИК 121078829, представлявано от Веселин Георгиев Димитров-изпълнителен директор, 
представени с оферта № 1/08.07.2014 г. Длъжностните лица установиха, че участникът е представил 
оферта и за двете обособени позиции. 
 4.1.1. Проверено беше съответствието с критериите за подбор на документите, представени 
от участника за Обособена позиция № 1: „Изграждане на пожароизвестителни инсталации в ОУ 
„Пенчо Славейков” и ОУ „Алеко Константинов” в Димитровград”. Участникът e представил 
оферта, която отговаря на предварително обявените от възложителя условия и съдържа ценово 
предложение за строителството, предмет на процедурата, с Количествено – стойностна сметка, CD – 
1 брой и Анализи.  Участникът предлага да изпълни строителството при следните условия: 



 1. Общата стойност за изпълнение на СМР: 19 969,00 лева (деветнадесет хиляди деветстотин 
шестдесет и девет лева.) без ДДС или 23 962,80 лева (двадесет и три хиляди деветстотин шестдесет 
и два лева и 80 ст.) с включен ДДС, съгласно приложена количествено-стойностни сметки, 
разпределена по обекти, както следва: 

 

Обект: 
Максимална допустима 

стойност за обекта в лева без 
ДДС 

Предлагана цена 
в лева без ДДС 

ОУ „Пенчо Славейков” 12 500.00 8 475,55 
ОУ „Алеко Константинов” 12 500.00 11 493,45 

 
 2. Единични показатели за ценообразуване на видове СMР съгласно КСС са, както следва: 
 2.1. Часова ставка      3,50 лв/час 
 2.2. Допълнителни разходи за труд    70  
 2.3. Допълнителни разходи за механизация   50 % 
 2.4. Доставно – складови разходи    3 % 
 2.5. Печалба       5 % 
  
 3. Срок за изпълнение на СМР – до 15.09.2014 г. 
 4. Гаранционен срок – 5 години 
 5. Срокът на валидност на офертата е 90 календарни дни, след крайния срок за получаване на 
офертите. 
 
 4.1.2. Проверено беше съответствието с критериите за подбор на документите, представени 
от участника за Обособена позиция № 2: „Инвестиционно проектиране и изграждане на 
пожароизвестителни инсталации в ОДЗ № 4 („Пролет”), ОДЗ № 3 (Марийно, Черноконево), 
ОДЗ № 1 („Йорданка Чанкова” и „Звънче”), ОДЗ „Райна Княгиня” филиал Детска ясла, 
Детска градина и Детска ясла „Слънце” и ОДЗ „Лилия”, в гр. Димитровград.” Участникът e 
представил оферта, която отговаря на предварително обявените от възложителя условия и съдържа 
ценово предложение за строителството, предмет на процедурата, с Количествено – стойностна 
сметка, CD – 1 брой и Анализи. Участникът предлага да изпълни строителството при следните 
условия: 
 1. Общата стойност за изпълнение на СМР: 33 669,00 лева (тридесет и три хиляди 
шестстотин шестдесет и девет лева без ДДС или 40 402,80 лева (четиридесет хиляди четиристотин и 
два лева и 80 ст.) с включен ДДС, съгласно приложена количествено-стойностни сметки, 
разпределена по обекти както следва: 

 

Обект: 
Максимална допустима 
стойност за обекта в 

лева без ДДС 

Предлагана цена 
в лева без ДДС 

ОДЗ № 4 („Пролет”),  7 050.00 3 849,95 
ОДЗ № 3 (Марийно, Черноконево) 14 100.00 4 708,40 
ОДЗ № 1 („Йорданка Чанкова” и 
„Звънче”) 

16 600.00 7 538,50 

ОДЗ „Райна Княгиня” филиал Детска 
ясла 

7 050.00 3 992,25 

Детска градина и Детска ясла „Слънце” 12 500.00 9 638,30 
ОДЗ „Лилия” 6 600.00 3 941,60 

 
 2. Единични показатели за ценообразуване на видове СMР съгласно КСС са, както следва: 
 2.1. Часова ставка      3,50 лв/час 
 2.2. Допълнителни разходи за труд    70 % 
 2.3. Допълнителни разходи за механизация   50 % 
 2.4. Доставно – складови разходи    3 % 
 2.5. Печалба       5 % 
 
 3.Срок за изпълнение на СМР: 



 3.1. за дейности за инвестиционно проектиране – до 20 работни дни, считано от датата на 
подписване на договора; 
 3.2. за дейности по изграждане - до 15.09.2014 г. 
 4.Гаранционен срок – 5 години 
 5. Срокът на валидност на офертата е 90 календарни дни, след крайния срок за получаване на 
офертите. 
 
 4.2. Разгледани бяха подробно документите в плика на участника „АНДИ БГ” ООД, с.Труд, 
област Пловдив, ЕИК 115820126, представлявано от Николай Петков Хасковлиев-управител и 
Ангел Иванов Куртев-управител, заедно и поотделно, представени с оферта № 2/08.07.2014 г. 
Длъжностните лица установиха, че участникът е представил оферта за обособена позиция № 2. 
 4.2.1. Проверено беше съответствието с критериите за подбор на документите, представени 
от участника за Обособена позиция № 2: „Инвестиционно проектиране и изграждане на 
пожароизвестителни инсталации в ОДЗ № 4 („Пролет”), ОДЗ № 3 (Марийно, Черноконево), 
ОДЗ № 1 („Йорданка Чанкова” и „Звънче”), ОДЗ „Райна Княгиня” филиал Детска ясла, 
Детска градина и Детска ясла „Слънце” и ОДЗ „Лилия”, в гр. Димитровград.” Участникът e 
представил оферта, която отговаря на предварително обявените от възложителя условия и съдържа 
ценово предложение за строителството, предмет на процедурата, с Количествено – стойностна 
сметка, CD – 1 брой и Анализи.  Участникът предлага да изпълни строителството при следните 
условия: 
 1. Общата стойност за изпълнение на СМР: 63 823,06 лева (шестдесет и три хиляди 
осемстотин двадесет и три лева и 6 ст.) без ДДС или 76 587,85 лева (седемдесет и шест хиляди 
петстотин осемдесет и седем лева и 85 ст.) с включен ДДС, съгласно приложена количествено-
стойностни сметки, разпределена по обекти, както следва: 

 

Обект: 
Максимална допустима 
стойност за обекта в лева 

без ДДС 

Предлагана цена 
в лева без ДДС 

ОДЗ № 4 („Пролет”),  7 050.00 7 036,63 
ОДЗ № 3 (Марийно, Черноконево) 14 100.00 14 082,68 
ОДЗ № 1 („Йорданка Чанкова” и 
„Звънче”) 

16 600.00 16 582,51 

ОДЗ „Райна Княгиня” филиал Детска ясла 7 050.00 7 044,93 
Детска градина и Детска ясла „Слънце” 12 500.00 12 498,40 
ОДЗ „Лилия” 6 600.00 6 578,06 

 
 2. Единични показатели за ценообразуване на видове СMР съгласно КСС са, както следва: 
 2.1. Часова ставка      3,50 лв/час 
 2.2. Допълнителни разходи за труд    90 % 
 2.3. Допълнителни разходи за механизация   0 % 
 2.4. Доставно – складови разходи    10 % 
 2.5. Печалба       0 % 
 
 3. Срок за изпълнение на СМР: 
 3.1. за дейности за инвестиционно проектиране – 20 работни дни, считано от датата на 
подписване на договора; 
 3.2. за дейности по изграждане - до 15.09.2014 г. 
 4. Гаранционен срок – 5 години. 
 5. Срокът на валидност на офертата е 90 календарни дни, след крайния срок за получаване на 
офертите. 
 4.3. Разгледани бяха подробно документите в плика на участника „РВЦ” АД, гр. Шумен,  
ЕИК 837037253, представлявано от Ина Руменова Цветкова - управител, представени с оферта № 
3/08.07.2014 г. Длъжностните лица установиха, че участникът е представил оферта и за двете 
обособени позиции. 
 4.3.1. Проверено беше съответствието с критериите за подбор на документите, представени 
от участника за Обособена позиция № 1: „Изграждане на пожароизвестителни инсталации в ОУ 
„Пенчо Славейков” и ОУ „Алеко Константинов” в Димитровград”. Участникът e представил 
оферта, която отговаря на предварително обявените от възложителя условия и съдържа ценово 



предложение за строителството, предмет на процедурата, с Количествено – стойностна сметка, CD – 
1 брой и Анализи. Участникът предлага да изпълни строителството при следните условия: 
 1. Общата стойност за изпълнение на СМР: 24 314,68 лева (двадесет и четири хиляди триста 
и четиринадесет лева и 68 ст..) без ДДС или 29 177,62 лева (двадесет и девет хиляди сто седемдесет 
и седем лева и 62 ст.) с включен ДДС, съгласно приложена количествено-стойностни сметки, 
разпределена по обекти, както следва: 

 

Обект: 
Максимална допустима 

стойност за обекта в лева без 
ДДС 

Предлагана цена 
в лева без ДДС 

ОУ „Пенчо Славейков” 12 500.00 12 010,08 
ОУ „Алеко Константинов” 12 500.00 12 304,60 

 
 2. Единични показатели за ценообразуване на видове СMР съгласно КСС са, както следва: 
 2.1. Часова ставка      2,82 лв/час 
 2.2. Допълнителни разходи за труд    100 % 
 2.3. Допълнителни разходи за механизация   5 % 
 2.4. Доставно – складови разходи    8 % 
 2.5. Печалба       10 % 
 
 3. Срок за изпълнение на СМР – до 14.09.2014 г. 
 4. Гаранционен срок – 5 години 
 5. Срокът на валидност на офертата е 90 календарни дни, след крайния срок за получаване на 
офертите. 
 
 4.3.2. Проверено беше съответствието с критериите за подбор на документите, представени 
от участника за Обособена позиция № 2: „Инвестиционно проектиране и изграждане на 
пожароизвестителни инсталации в ОДЗ № 4 („Пролет”), ОДЗ № 3 (Марийно, Черноконево), 
ОДЗ № 1 („Йорданка Чанкова” и „Звънче”), ОДЗ „Райна Княгиня” филиал Детска ясла, 
Детска градина и Детска ясла „Слънце” и ОДЗ „Лилия”, в гр. Димитровград.” Участникът e 
представил оферта, която отговаря на предварително обявените от възложителя условия и съдържа 
ценово предложение за строителството, предмет на процедурата, с Количествено – стойностна 
сметка, CD – 1 брой и Анализи. Участникът предлага да изпълни строителството при следните 
условия: 
 1. Общата стойност за изпълнение на СМР: 62 496,68 лева (шестдесет и две хиляди 
четиристотин деветдесет и шест лева и 68 ст.) без ДДС или 74 996,02 лева (седемдесет и четири 
хиляди деветстотин деветдесет и шест лева и 2 ст.) с включен ДДС, съгласно приложена 
количествено-стойностни сметки, разпределена по обекти, както следва: 
 

Обект: 
Максимална допустима 
стойност за обекта в лева 

без ДДС 

Предлагана цена 
в лева без ДДС 

ОДЗ № 4 („Пролет”),  7 050.00 6 973,78 
ОДЗ № 3 (Марийно, Черноконево) 14 100.00 13 624,62 
ОДЗ № 1 („Йорданка Чанкова” и 
„Звънче”) 

16 600.00 
16 162,56 

ОДЗ „Райна Княгиня” филиал Детска ясла 7 050.00 6 958,68 
Детска градина и Детска ясла „Слънце” 12 500.00 12 278,36 
ОДЗ „Лилия” 6 600.00 6 498,68 

 
 2. Единични показатели за ценообразуване на видове СMР съгласно КСС са, както следва: 
 2.1. Часова ставка      2,82 лв/час 
 2.2. Допълнителни разходи за труд    100 % 
 2.3. Допълнителни разходи за механизация   5 % 
 2.4. Доставно – складови разходи    8 % 
 2.5. Печалба       10 % 
 3.Срок за изпълнение на СМР: 



 3.1. за дейности за инвестиционно проектиране – 20 работни дни, считано от датата на 
подписване на договора; 
 3.2. за дейности по изграждане - до 14.09.2014 г. 
 4.Гаранционен срок – 5 години; 
 5. Срокът на валидност на офертата е 90 календарни дни, след крайния срок за получаване на 
офертите. 
 
 4.4. Разгледани бяха подробно документите в плика на участника „Рикуест Инженеринг” 
ООД, гр. София, ЕИК 200106030, представлявано от Илия Стоянов Илиев-управител, представени с 
оферта № 4/08.07.2014 г. Длъжностните лица установиха, че участникът е представил оферта и за 
двете обособени позиции. 
 4.4.1. Проверено беше съответствието с критериите за подбор на документите, представени 
от участника за Обособена позиция № 1: „Изграждане на пожароизвестителни инсталации в ОУ 
„Пенчо Славейков” и ОУ „Алеко Константинов” в Димитровград”. Участникът e представил 
оферта, която отговаря на предварително обявените от възложителя условия и съдържа ценово 
предложение за строителството, предмет на процедурата, с Количествено – стойностна сметка, CD – 
1 брой и Анализи.  Участникът предлага да изпълни строителството при следните условия: 
 1. Общата стойност за изпълнение на СМР: 24 307,85 лева (двадесет и четири хиляди триста 
и седем лева и 85 ст.) без ДДС или 29 169,42 лева (двадесет и девет хиляди сто шестдесет и девет 
лева и 42 ст.) с включен ДДС, съгласно приложена количествено-стойностни сметки, разпределена 
по обекти, както следва: 

 

Обект: 
Максимална допустима 

стойност за обекта в лева без 
ДДС 

Предлагана цена 
в лева без ДДС 

ОУ „Пенчо Славейков” 12 500.00                      11 808,02 
ОУ „Алеко Константинов” 12 500.00                      12 499,83 

 
 2. Единични показатели за ценообразуване на видове СMР съгласно КСС са, както следва: 
 2.1. Часова ставка      2,50 лв/час 
 2.2. Допълнителни разходи за труд    90 % 
 2.3. Допълнителни разходи за механизация   30 % 
 2.4. Доставно – складови разходи      8 % 
 2.5. Печалба       10 % 
 3. Срок за изпълнение на СМР – до 10.09.2014 г. 
 4. Гаранционен срок – 5 години 
 5. Срокът на валидност на офертата е 90 календарни дни, след крайния срок за получаване на 
офертите. 
  
 4.4.2. Проверено беше съответствието с критериите за подбор на документите, представени 
от участника за Обособена позиция № 2: „Инвестиционно проектиране и изграждане на 
пожароизвестителни инсталации в ОДЗ № 4 („Пролет”), ОДЗ № 3 (Марийно, Черноконево), 
ОДЗ № 1 („Йорданка Чанкова” и „Звънче”), ОДЗ „Райна Княгиня” филиал Детска ясла, 
Детска градина и Детска ясла „Слънце” и ОДЗ „Лилия”, в гр. Димитровград.” Участникът e 
представил оферта, която отговаря на предварително обявените от възложителя условия и съдържа 
ценово предложение за строителството, предмет на процедурата, с Количествено – стойностна 
сметка, CD – 1 брой и Анализи.  Участникът предлага да изпълни строителството при следните 
условия: 
 1. Общата стойност за изпълнение на СМР: 33 665,90 лева (тридесет и три хиляди 
шестстотин шестдесет и пет лева и 90 ст.) без ДДС или 40 399,08 лева (четиридесет хиляди триста 
деветдесет и девет лева и 8 ст.) с включен ДДС, съгласно приложена количествено-стойностни 
сметки разпределена по обекти, както следва: 

 

Обект: 
Максимална допустима 
стойност за обекта в лева 

без ДДС 

Предлагана цена 
в лева без ДДС 

ОДЗ № 4 („Пролет”),  7 050.00 3 768,10 
ОДЗ № 3 (Марийно, Черноконево) 14 100.00 5 078,10 



ОДЗ № 1 („Йорданка Чанкова” и 
„Звънче”) 

16 600.00 
7 612,00 

ОДЗ „Райна Княгиня” филиал Детска ясла 7 050.00 4 008,50 
Детска градина и Детска ясла „Слънце” 12 500.00 9 206,70 
ОДЗ „Лилия” 6 600.00 3 992,50 

 
 2. Единични показатели за ценообразуване на видове СMР съгласно КСС са, както следва: 
 2.1. Часова ставка      2,50 лв/час 
 2.2. Допълнителни разходи за труд    90 % 
 2.3. Допълнителни разходи за механизация   30 % 
 2.4. Доставно – складови разходи      8 % 
 2.5. Печалба       10 % 
 3.Срок за изпълнение на СМР: 
 3.1. за дейности за инвестиционно проектиране – 10 работни дни, считано от датата на 
подписване на договора; 
 3.2. за дейности по изграждане - до 15.09.2014 г. 
 4. Гаранционен срок – 5 години 
 5. Срокът на валидност на офертата е 90 календарни дни, след крайния срок за получаване на 
офертите. 
 
 4.5. Разгледани бяха подробно документите в плика на участника „ФайерТех Инженеринг” 
ЕООД, гр. София  ЕИК 200605211, представлявано от Росен Цанев Колев – управител,  
представени с оферта № 5/08.07.2014 г. Длъжностните лица установиха, че участникът е представил 
оферта и за двете обособени позиции. 
 4.5.1. Проверено беше съответствието с критериите за подбор на документите, представени 
от участника за Обособена позиция № 1: „Изграждане на пожароизвестителни инсталации в ОУ 
„Пенчо Славейков” и ОУ „Алеко Константинов” в Димитровград”. Участникът e представил 
оферта, която отговаря на предварително обявените от възложителя условия и съдържа ценово 
предложение за строителството, предмет на процедурата, с Количествено – стойностна сметка, CD – 
1 брой и Анализи.  Участникът предлага да изпълни строителството при следните условия: 
 1. Общата стойност за изпълнение на СМР: 21 597,20 лева (двадесет и една хиляди 
петстотин деветдесет и седем лева и 20 ст.) без ДДС или 25 916,64 лева (двадесет и пет хиляди 
деветстотин и шестнадесет лева и 64 ст.) с включен ДДС, съгласно приложена количествено-
стойностни сметки, разпределена по обекти, както следва: 

 

Обект: 
Максимална допустима 

стойност за обекта в лева без 
ДДС 

Предлагана цена 
в лева без ДДС 

ОУ „Пенчо Славейков” 12 500.00 9 305,00 
ОУ „Алеко Константинов” 12 500.00 12 292,20 

 
 2. Единични показатели за ценообразуване на видове СMР съгласно КСС са, както следва: 
 2.1. Часова ставка      2,35 лв/час 
 2.2. Допълнителни разходи за труд    5 % 
 2.3. Допълнителни разходи за механизация   1 % 
 2.4. Доставно – складови разходи    0,5 % 
 2.5. Печалба       9 % 
 3. Срок за изпълнение на СМР – до 11.08.2014 г. 
 4. Гаранционен срок – 5 години 
 5. Срокът на валидност на офертата е 180 календарни дни, след крайния срок за получаване 
на офертите. 
 
 4.5.2. Проверено беше съответствието с критериите за подбор на документите, представени 
от участника за Обособена позиция № 2: „Инвестиционно проектиране и изграждане на 
пожароизвестителни инсталации в ОДЗ № 4 („Пролет”), ОДЗ № 3 (Марийно, Черноконево), 
ОДЗ № 1 („Йорданка Чанкова” и „Звънче”), ОДЗ „Райна Княгиня” филиал Детска ясла, 
Детска градина и Детска ясла „Слънце” и ОДЗ „Лилия”, в гр. Димитровград.” Участникът e 
представил оферта, която отговаря на предварително обявените от възложителя условия и съдържа 



ценово предложение за строителството, предмет на процедурата, с Количествено – стойностна 
сметка, CD – 1 брой и Анализи.  Участникът предлага да изпълни строителството при следните 
условия: 
 1. Общата стойност за изпълнение на СМР: 38 633,30 лева (тридесет и осем хиляди 
шестстотин тридесет и три лева и 30 ст.) без ДДС или 46 359,96 лева (четиридесет и шест хиляди 
триста петдесет и девет лева и 96 ст.) с включен ДДС, съгласно приложена количествено-стойностни 
сметки разпределена по обекти, както следва: 

 

Обект: 
Максимална допустима 
стойност за обекта в лева 

без ДДС 

Предлагана цена 
в лева без ДДС 

ОДЗ № 4 („Пролет”),  7 050.00 4 386,40 
ОДЗ № 3 (Марийно, Черноконево) 14 100.00 5 807,30 
ОДЗ № 1 („Йорданка Чанкова” и 
„Звънче”) 

16 600.00 
8 729,60 

ОДЗ „Райна Княгиня” филиал Детска ясла 7 050.00 4 628,00 
Детска градина и Детска ясла „Слънце” 12 500.00 10 484,00 
ОДЗ „Лилия” 6 600.00 4 598,00 
 
 2. Единични показатели за ценообразуване на видове СMР съгласно КСС са, както следва: 
 2.1. Часова ставка      2,35 лв/час 
 2.2. Допълнителни разходи за труд    5 % 
 2.3. Допълнителни разходи за механизация   1 % 
 2.4. Доставно – складови разходи    0,5 % 
 2.5. Печалба       9 % 
 3.Срок за изпълнение на СМР: 
 3.1. за дейности за инвестиционно проектиране – 15 работни дни, считано от датата на 
подписване на договора; 
 3.2. за дейности по изграждане - до 01.09.2014 г. 
 4.Гаранционен срок – 5 години 
 5. Срокът на валидност на офертата е 180 календарни дни, след крайния срок за получаване 
на офертите. 
 
 5. Длъжностните лица допускат до класиране офертите на следните фирми, съответстващи 
на предварително обявените условия: 
 5.1. За Обособена позиция № 1: „Изграждане на пожароизвестителни инсталации в ОУ 
„Пенчо Славейков” и ОУ „Алеко Константинов” в Димитровград”: 
 - Респромкомплект”АД, гр.София 
 - „РВЦ” ООД, гр. Шумен 
 - „РИКУЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София 
 - „Файертех инженеринг” ЕООД 
 
 5.2. За Обособена позиция № 2: „Инвестиционно проектиране и изграждане на 
пожароизвестителни инсталации в ОДЗ № 4 („Пролет”), ОДЗ № 3 (Марийно, Черноконево), 
ОДЗ № 1 („Йорданка Чанкова” и „Звънче”), ОДЗ „Райна Княгиня” филиал Детска ясла, 
Детска градина и Детска ясла „Слънце” и ОДЗ „Лилия”, в гр. Димитровград.”:  
 - Респромкомплект”АД, гр.София 
 - „АНДИ БГ” ООД, с.Труд, област Пловдив 
 - „РВЦ” ООД, гр. Шумен 
 - „РИКУЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София 
 - „Файертех инженеринг” ЕООД 
 
 6. Длъжностните лица класират участниците при критерий за възлагане „най – ниска цена”, 
както следва 
 6.1. За Обособена позиция № 1: „Изграждане на пожароизвестителни инсталации в ОУ 
„Пенчо Славейков” и ОУ „Алеко Константинов” в Димитровград”: 
 
 



Място в 
класирането Наименование на участника Предложена цена 

с ДДС (лева) 
1 – во „Респромкомплект” АД, гр. София 23 962,80 
2 - ро „Файертех Инженеринг” ЕООД, гр. София 25 916,64 
3 - то „Рикуест Инженеринг” ООД, гр. София 29 169,42 
4 - то „РВЦ” ООД, гр.Шумен 29 177,62 

 
 6.2. За Обособена позиция № 2: „Инвестиционно проектиране и изграждане на 
пожароизвестителни инсталации в ОДЗ № 4 („Пролет”), ОДЗ № 3 (Марийно, Черноконево), ОДЗ № 
1 („Йорданка Чанкова” и „Звънче”), ОДЗ „Райна Княгиня” филиал Детска ясла, Детска градина и 
Детска ясла „Слънце” и ОДЗ „Лилия”, в гр. Димитровград.”: 
 

Място в 
класирането Наименование на участника Предложена цена 

с ДДС (лева) 
1 – во „Рикуест инженеринг” ООД, гр. София 40 399,08 
2 - ро „Респромкомплект” АД, гр. София 40 402,80 
3 - то „Файертех Инженеринг” ЕООД, гр. София 46 359,96 
4 - то „РВЦ” ООД, гр.Шумен 74 996,02 
5 – то „Анди БГ” ООД, с.Труд, област Пловдив 76 587,85 

 
 Въз основа на класирането, комисията предлага за изпълнители на услугата с предмет: 
„ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Изграждане на пожароизвестителни инсталации в ОУ „Пенчо 
Славейков” и ОУ „Алеко Константинов” в Димитровград” и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 
„Инвестиционно проектиране и изграждане на пожароизвестителни инсталации в ОДЗ № 4 
(„Пролет”), ОДЗ № 3 (Марийно, Черноконево), ОДЗ № 1 („Йорданка Чанкова” и „Звънче”), ОДЗ 
„Райна Княгиня” филиал Детска ясла, Детска градина и Детска ясла „Слънце” и ОДЗ „Лилия”, в гр. 
Димитровград.”: 
 - за Обособена позиция № 1: „Изграждане на пожароизвестителни инсталации в ОУ „Пенчо 
Славейков” и ОУ „Алеко Константинов” в Димитровград” участникът „Респромкомплект” АД, гр. 
София, с ценово предложение 23 962,80 лева с ДДС; 
 - за Обособена позиция № 2: „Инвестиционно проектиране и изграждане на 
пожароизвестителни инсталации в ОДЗ № 4 („Пролет”), ОДЗ № 3 (Марийно, Черноконево), ОДЗ № 
1 („Йорданка Чанкова” и „Звънче”), ОДЗ „Райна Княгиня” филиал Детска ясла, Детска градина и 
Детска ясла „Слънце” и ОДЗ „Лилия”, в гр. Димитровград.” участникът „Рикуест Инженеринг” 
ООД, гр. София, с ценово предложение 40 399,08 лева с ДДС. 
 
 Комисията приключи своята работа на 16.07.2014 г., в 11:30 часа. 
 
 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА: 
 
 1. Светослав Атанасов Стойков  –  ……………………………………………. 
        (подпис) 
 
 2. Клавдия Тончева Йовчева  – ………………………………………......... 
         (подпис) 
 
 3. Стефка Ангелова Римпопова  –  …………………………………………..... 
        (подпис) 
 Настоящият протокол, ведно с цялата документация за възлагане чрез публична покана на 
обществена поръчка, е предаден на възложителя на 16.07.2014 г. за утвърждаване. 
 
 
 Получил протокола 
 и документацията към него и утвърдил: 
 
 .............................................................. 
 Иво Тенев Димов, Кмет на Община Димитровград 
 (подпис на възложителя) 


