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ЦАРИЦА ЙОАННА 

ИСУЛ 

Утвърдил: 
Изпълнителен директор: 

ПРОТОКОЛ № 3 

За работата на комисията за провеждане на открита процедура с предмет "Основен 
ремонт на Клиника по лъчелечение на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД", обявен 
с Решение №-РД-03-66/02.09.2014 г., назначена със Заповед №-РД- 02-460/03.10.2014 г. 

На 08.12.2014 г. от 09.30 ч. се проведе заседанието на комисията, на което бяха отворени 
пликовете с ценовите предложения на допуснатите участници. С писмо Изх. № 1292 
/03.12.2014 г. участниците бяха надлежно уведомени за времето и мястото на отваряне на 
Пликове №№ 3, както и за резултатите от оценяване на техническото предложение от 
офертите на допуснатите участници. 

На заседанието на комисията присъстваха надлежно упълномощените представители на: 
"Радми - 90" ЕООД - г-жа Елена Кръстева, "ГБМ Инженеринг" ЕООД - г-н Александър 
Адамов, ЕТ"Васил Костов" - г-н Емил Шиваров и „РИ - СОФ" ООД - г-жа Катя Чакова. 

Комисията подписа и отвори пликовете с ценовите предложения на допуснатите 
участници. Бяха оповестени ценовите предложения без ДДС на участниците. 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

Ценовите предложения на участниците са както следва: 

1. „КНД - Консулт" ООД: 

Предложена цена - 394 000.22 без ДДС; 
Предложена стойност за авансово плащане - 0%; 
Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР както следва: 

• Средна часова ставка - 2.85 лв./ч/час; 
• Допълнително разходи за труд - 100 %; 
• Допълнително разходи за транспорт и механизация - 30 %; 
• Доставно-складови разходи за материали - 9 % ; 
• Печалба - 8 %. 

2.„РИ - СОФ"ООД: 

Предложена цена - 572 848.03 без ДДС; 
Предложена стойност за авансово плащане - 0%; 
Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР както следва: 
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• Средна часова ставка - 3.20 лв./ч/час; 
• Допълнително разходи за труд - 90 %; 
• Допълнително разходи за транспорт и механизация - 30 %; 
• Доставно-складови разходи за материали - 8 %; 
• Печалба - 8 %. 

3. „Строймакс"ООД: 

Предложена цена - 398 950.97 без ДДС; 
Предложена стойност за авансово плащане - 0%; 
Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР както следва: 

• Средна часова ставка - 3.00 лв./ч/час; 
• Допълнително разходи за труд - 90 %; 
• Допълнително разходи за транспорт и механизация - 20 %; 
• Доставно-складови разходи за материали - 8 %; 
• Печалба - 10 %. 

4. „Красстрой"ООД: 

Предложена цена - 399 838.19 без ДДС; 
Предложена стойност за авансово плащане - 0%; 
Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР както следва: 

• Средна часова ставка - 2.51 лв./ч/час; 
• Допълнително разходи за труд - 75 %; 
• Допълнително разходи за транспорт и механизация - 1 %; 
• Доставно-складови разходи за материали - 1 %; 
• Печалба - 1 %. 

5. „Стройкомерс"ЕООД: 

Предложена цена - 399 005.46 без ДДС; 
Предложена стойност за авансово плащане - 0%; 
Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР както следва: 

• Средна часова ставка - 3.00 лв./ч/час; 
• Допълнително разходи за труд - 95 %; 
• Допълнително разходи за транспорт и механизация - 20 %; 
• Доставно-складови разходи за материали - 10 %; 
• Печалба - 10 %. 

6.„Сънником"ЕООД: 

Предложена цена - 376339.13 без ДДС; 
Предложена стойност за авансово плащане - 0%; 
Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР както следва: 

• Средна часова ставка - 2.55 лв./ч/час; 
• Допълнително разходи за труд - 55 %; 
• Допълнително разходи за транспорт и механизация - 1 %; 
• Доставно-складови разходи за материали - 1 %; 
• Печалба - 1 %. 

7. „ГБМ Инженеринг" ЕООД: 

Предложена цена - 391 650.26 без ДДС; 
Предложена стойност за авансово плащане - 0%; 



Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР както следва: 

• Средна часова ставка - 3.35 лв./ч/час; 
• Допълнително разходи за труд - 90 %; 
• Допълнително разходи за транспорт и механизация - 15 %; 
• Доставно-складови разходи за материали - 6 %; 
• Печалба - 10 %. 

8. ЕТ"Васил Иванов Костов": 

Предложена цена - 382 802.30 без ДДС; 
Предложена стойност за авансово плащане - 0%; 
Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР както следва: 

• Средна часова ставка - 3.10лв./ч/час; 
• Допълнително разходи за труд - 72 %; 
• Допълнително разходи за транспорт и механизация - 1 0 %; 
• Доставно-складови разходи за материали - 3 %; 
• Печалба - 5 %. 

9. „Радми-90"ЕООД: 

Предложена цена - 373 686.04 без ДДС; 
Предложена стойност за авансово плащане - 0%; 
Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР както следва: 

• Средна часова ставка - 2.40лв./ч/час; 
• Допълнително разходи за труд - 150 %; 
• Допълнително разходи за транспорт и механизация - 0.0001 %; 
• Доставно-складови разходи за материали - 0.0001 %; 
• Печалба - 0.0001 %. 

10. „Р.С.Инженеринг"ЕООД: 

Предложена цена - 396 ООО.ООбез ДДС; 
Предложена стойност за авансово плащане - 0.1%; 
Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР както следва: 

• Средна часова ставка - 2.90лв./ч/час; 
• Допълнително разходи за труд - 90 %; 
• Допълнително разходи за транспорт и механизация - 20 %; 
• Доставно-складови разходи за материали - 9 %; 
• Печалба - 7 %. 

Предложената цена от участника „РИ - СОФ"ООД надвишава заложената като 
прогнозна стойност на обществената поръчка и комисията единодушно 

РЕШИ: 

Не допуска до участие в класирането участника „РИ - СОФ"ООД На основание чл. 69, 
ал.1, т.З от ЗОП, предлага на възложителя участника „РИ - СОФ"ООД да бъде отстранен 
от участие в процедурата. 

С Писма Изх. № 1321 1+6 / 10.12.2014 г. на основание чл.70 ал.1 от ЗОП беше поискана 
писмена обосновка за формирането на посочените в офертите цени и на основание чл.68 
ал.11 т.2 буква "а" от ЗОП разяснение на заявени от участниците данни, както следва: 

1.„Красстрой"ООД на основание чл.70 ал.1 от ЗОП. 



Показател ПЗ - "Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР" 
ТПЗ.З - Допълнителни разходи за транспорт и механизация; 
ТП3.4 - Доставно-складови разходи за материали; 
ТП3.5 - Печалба. 

2. „Сънником"ЕООД: 

- на основание чл.70 ал.1 от ЗОП. 
Показател ПЗ - "Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР" 
ТП3.2 - Допълнителни разходи за труд 
ТПЗ.З - Допълнителни разходи за транспорт и механизация; 
ТП3.4 - Доставно-складови разходи за материали; 
ТП3.5 - Печалба. 
- на основание чл.68 ал.11 т.2 буква "а" от ЗОП относно начина на ценообразуване по 
УСН анализи и показатели за позиции № 16, 18, 36, 48, 49, 87 от ценовата оферта. 

3.„Радми-90"ЕООД: 

- на основание чл.70 ал.1 от ЗОП 
Показател ПЗ - "Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР" 
ТПЗ.З - Допълнителни разходи за транспорт и механизация; 
ТП3.4 - Доставно-складови разходи за материали; 
ТП3.5 - Печалба. 
- на основание чл.68 ал.11 т.2 буква "а" от ЗОП относно начина на ценообразуване по 
УСН анализи и показатели за позиции № 16, 18, 36, 48, 49, 87 от ценовата оферта. 

4. ЕТ"Васил Иванов Костов": 

- на основание чл.70 ал.1 от ЗОП по Показател ПЗ - "Ценообразуващи показатели за 
непредвидени СМР" подпоказател ТП3.4 - Доставно-складови разходи за материали. 
- на основание чл.68 ал.11 т.2 буква "а" от ЗОП относно начина на ценообразуване по 
УСН анализи и показатели за позиции № 16, 18, 36, 48, 49, 87 от ценовата оферта. 

5.„Р.С.Инженеринг"ЕООД на основание чл.70 ал.1 от ЗОП по Показател ПЗ -
"Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР" подпоказател ТП3.5 - Печалба 

6. „ГБМ Инженеринг" ЕООД на основание чл.68 ал.11 т.2 буква "а" от ЗОП относно 
начина на ценообразуване по УСН анализи и показатели за позиции № 16, 18, 36, 48, 49, 87 
от ценовата оферта. 

Участниците представиха исканата обосновка преди изтичане на крайния срок. 

1 .„Красстрой"ООД: 

Комисията счита предоставените подробни обосновки от участника „Красстрой"ООД по 
Показател ПЗ - "Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР" подпоказатели 
ТПЗ.З, ТП3.4 и ТП3.5 за обективни поради наличие на благоприятни условия даващи 
допълнителна разлика в цените чрез поддръжка на делови контакти с производителите на 
материали в строителния сектор и закупуването им на фабричко-заводски цени, добра 
организация на строителните процеси и гъвкавост при планиране на състава на работните 
звена. 

Мотивирана от горното комисията 
РЕШИ: 

Приема предоставените писменни обосновки на участника „Красстрой"ООД и предлага на 
възложителя участникът да бъде допуснат от участие в процедурата. 



2.„Сънником"ЕООД: 

Комисията счита предоставените подробни обосновки от участника „Сънником"ЕООД -
Показател ПЗ - "Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР" подпоказатели 
ТП3.2, ТПЗ.З, ТП3.4 и ТП3.5" за обективни. 

Комисията разгледа предоставените анализи на начина на формиране на цените за 
извършване на дейности 16, 18, 36, 48, 49, 87 от ценовата оферта. В предоставения анализ на 
фирмиране на цената за дейност 16 - "Пренос на легла, пружини, мебели, дървени 
катедри на разстояние над 100 м" общата цена от 20.00 лв., е формирана за 4.8650 ч.ч., 
при заложена в КСС единична цена за 1ч.д., което представлява 0.5856 ч.д., което прави 
общата стойност за тази дейност некоректна. 

Мотивирана от горното комисията 
РЕШИ: 

Не приема предоставения анализ на формиране на ценовото предложение за дейност 16 -
"Пренос на легла, пружини, мебели, дървени катедри на разстояние над 100 м". На 
основание чл. 69, ал.1, т.З от ЗОП, предлага на възложителя участника „Сънником"ЕООД 
да бъде отстранен от участие в процедурата. 

3.„Радми-90"ЕООД: 

Комисията счита предоставените подробни обосновки от участника „Радми-90"ЕООД -
Показател ПЗ - "Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР" подпоказатели 
ТПЗ.З, ТП3.4 и ТП3.5" за обективни. 

Комисията разгледа предоставените анализи на начина на формиране на цените за 
извършване на дейности 16, 18, 36, 48, 49, 87 от ценовата оферта. 
Предоставените анализи за дейности 16, 18, 49, 87 съответстват на заложените в 
"Предложение за изпълнение на поръчката" материали за изпълнение на съответните 
дейности. 
В предоставения анализ на формиране на цената за дейност 36 общата цена от 24.00 лв., е 
формирана с влагане на следните материали за полагане на 1.00 кв.м. - 46 бр. плочки 
фаянсови и 1.45 кг лепило "Теракол". В "Предложение за изпълнение на поръчката" 
участника е заложил за изпълнението на този вид дейност да бъдат използвани фаянсови 
плочки производство на "Хан Аспарух" АД - гр. Исперих с размери 20/25 или 20/30 (БДС -
EN 159), лепила и фугираща смес на фирма "Боро - Богомил Дачев" ЕООД. 
В предоставения анализ на фирмиране на цената за дейност 48 общата цена от 24.91 лв., е 
формирана с влагане на следните материали за полагане на 1.00 кв.м. - 44 бр. плочки 
керамични 150/150 - неглазирани (граниторгес), 0.031 куб.м пясък и 11.6 кг. цимент. В 
"Предложение за изпълнение на поръчката" участника е заложил за изпълнението на този 
вид дейност да бъдат използвани гранитогрес производство на "Хан Аспарух" АД - гр. 
Исперих, лепила и фугираща смес на фирма "Боро - Богомил Дачев" ЕООД. 
В предоставените анализи на фирмиране на цените за дейности 36 и 48 несъответстват на 
заложените в "Предложение за изпълнение на поръчката" материали за изпълнение на 
съответните дейности. 

Мотивирана от горното комисията 
РЕШИ: 

Не приема предоставения анализ на формиране на ценовото предложение за дейности 36 -
"Фаянсова облицовка по стени зад мивки кабинети и зали на лепило "Теракол"." и 48 
- "Настилка по под на тераса с мразоустойчив граниотогрес, включително перваз при 
пода с h = 15 см". На основание чл. 69, ал.1, т.З от ЗОП, предлага на възложителя 
участника „Радми-90"ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата. 



4. ЕТ"Васил Иванов Костов": 

Комисията счита предоставената подробна обосновка от участника ЕТ"Васил Иванов 
Костов"- Показател ПЗ - "Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР" 
подпоказател ТП3.4 за обективна. 
Комисията разгледа предоставените анализи на начина на формиране на цените за 
извършване на дейности 16, 18, 36, 48, 49, 87 от ценовата оферта. Предоставените анализи 
съответстват на заложените в "Предложение за изпълнение на поръчката" материали за 
изпълнение на съответните дейности. 

Мотивирана от горното комисията 

РЕШИ: 

Приема предоставените писменна обосновка и анализи на начина на формиране на цените 
за извършване на дейности 16, 18, 36, 48, 49, 87 от ценовата оферта на участника ЕТ"Васил 
Иванов Костов" и предлага на възложителя участникът да бъде допуснат от участие в 
процедурата. 

5.„Р.С.Инженеринг"ЕООД 

Комисията счита предоставената подробна обосновка от участника „Р.С. Инженеринг" 
ЕООД по Показател ПЗ - "Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР" 
подпоказател ТП3.5 за обективни. 

Мотивирана от горното комисията 
РЕШИ: 

Приема предоставената писмена обосновка на участника „Р.С.Инженеринг"ЕООД и 
предлага на възложителя участникът да бъде допуснат от участие в процедурата. 

6. „ГБМ Инженеринг" ЕООД 

Комисията разгледа предоставените анализи на начина на формиране на цените за 
извършване на дейности 16, 18, 36, 48, 49, 87 от ценовата оферта. Предоставените анализи 
съответстват на заложените в "Предложение за изпълнение на поръчката" материали за 
изпълнение на съответните дейности. 

Мотивирана от горното комисията 

РЕШИ: 

Приема предоставените писменна обосновка и анализи на начина на формиране на цените 
за извършване на дейности 16, 18, 36, 48, 49, 87 от ценовата оферта на участника „ГБМ 
Инженеринг" ЕООД и предлага на възложителя участникът да бъде допуснат от участие в 
процедурата. 

За всяко предложение, отговарящо на изискванията на ЗОП и условията на възложителя, 
комисията изготвя комплексна оценка за икономически най-изгодна оферта, допусната до 
участие и класиране. 

За всяка отделна оферта, отговаряща на изискванията на ЗОП и условията на настоящата 
документация, комисията изготвя комплексна оценка за икономически най-изгодна 
оферта (К компл) на базата на следните показатели: 



Показател Ш - „Предложена цена" - до 50т - изразява се с цифра, представляваща 
съотношението между най-ниската цена предложена от всички участници към 
предложената цена на участника, умножено по коефициент 50: 

П1 = предложена най-ниска цена (лв.) х 50 
предложена цена в офертата на участника (лв.) 

Показател П2 - „Предложена стойност за авансово плащане" - до 10т - изразява се с 
цифра, представляваща съотношението между най-ниската стойност за Авансово плащане 
предложена от всички участници към предложената стойност на участника, умножено по 
коефициент 10: 

П2 = предложена най-ниска стойност за авансово плащане % х 10 
предложена стойност в офертата на участника % 

* При отказ от авансово плащане участникът записва във финансовото си предложение си 
„0 /нула/", и получава максималния брой точки -10; 

* За целите на математическото пресмятане на оценката по този показател за „предложена 
най-ниска стойност за авансово плащане % „ се присъжда стойността 0,1. 
* Предвидено максимално авансово плащане - 30%!!! 

Показател ПЗ - "Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР"- до 10т. -
изразява се с цифра , която представлява сума от „Технически подпоказатели - ТП": 

ПЗ =ТП3.1+ТП3.2 + ТПЗ.З + ТП3.4+ТП3.5 

Техническите под показатели (ТПЗ) отчитат размера на ценообразуващите фактори, както 
следва; 

• ТП3.1 - Средна часова ставка 
• ТП3.2 - Допълнителни разходи за труд 
• ТПЗ.З - Допълнителни разходи за транспорт и механизация 
• ТП3.4 - Доставно-складови разходи за материали 
• ТП3.5 - Печалба 

ТП3.1 - Средна часова ставка - до 2т - изразява се с цифра, представляваща 
съотношението между най-ниската часова ставка предложена от всички участници към 
предложената цена на участника, умножено по коефициент 2: 

ТП3.1 = предложена най- ниска часова ставка (лв./ч.ч) х 2 
часова ставка в офертата на участника (лв./ч.ч) 

ТП3.2 - Допълнителни разходи за труд - до 2т - изразява се с цифра, представляваща 
съотношението между най-ниския процент от стойността за Допълнителни разходи за 
труд, предложена от всички участници към предложената цена на участника, умножено по 
коефициент 2: 

ТПЗ.2 = предложен най- нисък процент за доп. р-ди труд (%) х 2 
процент за доп. р-ди труд в офертата на участника (%) 

ТПЗ.З - Допълнителни разходи за транспорт и механизация - до 2т - изразява се с 
цифра, представляваща съотношението между най-ниския процент от стойността за 
Допълнителни разходи за транспорт и механизация, предложен от всички участници към 
предложената цена на участника, умножено по коефициент 2: 



ТПЗ.З = предложен най- нисък процент за доп. р-ди механизация (%) х 2 
процент за доп. р-ди механизация в офертата на участника (%) 

ТП3.4 - Доставно-складови разходи за материали - до 2т - изразява се с цифра, 
представляваща съотношението между най-ниския процент от стойността за Доставно-
складови разходи за материали, предложен от всички участници към предложената цена на 
участника, умножено по коефициент 2: 

ТП3.4= предложен най-нисък процент за дост-складови р-ди материали (%) х 2 
процент дост. -складови р-ди материали в офертата на участника (%) 

ТП3.5 - Печалба- до 2т - изразява се с цифра, представляваща съотношението между най-

ниския процент от стойността за Печалба, предложен от всички участници към 

предложената цена на участника, умножено по коефициент 2: 

7775.5 = предложен най-нисък процент за печалба (%) х 2 
процент за печалба в офертата на участника (%) 

Комплексната оценка се определя по формулата 

Щкомпл.) = П1+П2+ ПЗ+П4+ П5+ П6 

Оценките по П4, П5 и П6 са отразени в Протокол № 2 от 01.12.2014 г. 

При класирането по низходящ ред участникът с най-голям брой точки се класира 
на първо място. 

За всяка оферта на допуснатите участници, отговаряща на изискванията на ЗОП и 
условията на настоящата документация, комисията изготви комплексна оценка за 
икономически най-изгодна оферта (К компл) както следва: 

1 „КНД-Консулт"ООД: 

Показател П1 - 47.42 
Показател П 2 - 10.00 
Показател ПЗ = ТП3.1 + ТП3.2 + ТПЗ.З + ТП3.4 + ТП3.5 = 2.78 
ТП3.1 - 1.68 
ТП3.2- 1.10 
ТПЗ.З-0.00 
ТП3.4 - 0.00 
ТП3.5 - 0.00 
Показател П 4 - 6 . 6 7 
Показател П5 - 10.00 
Показател П6- 10.00 
Щкомпл.) = П1+П2+ ПЗ+П4+ П5+ П6 = 86.87 

2.„Строймакс"ООД: 

Показател П1 - 47.91 
Показател П2 - 10.00 
Показател ПЗ = ТП3.1 + ТП3.2 + ТПЗ.З + ТП3.4 + ТП3.5 = 2.82 
ТП3.1 - 1.6 
ТП3.2- 1.22 
ТПЗ.З-0.00 



ТПЗ.4 - 0.00 
ТПЗ.5 - 0.00 
Показател П4 - 6.67 
Показател П5 - 10.00 
Показател П 6 - 10.00 
Щкомпл.) = П1+П2+ ПЗ+П4+ П5+ П6 = 87.40 

3.„Красстрой"ООД: 

Показател П1 - 46.73 
Показател П 2 - 10.00 
Показател ПЗ = ТП3.1 + ТП3.2 + ТПЗ.З + ТП3.4 + ТП3.5 = 3.38 
ТПЗ.1 - 1 . 9 1 
ТПЗ.2 - 1.47 
ТПЗ.З - 0.00 
ТПЗ.4 - 0.00 
ТПЗ.5 - 0.00 
Показател П 4 - 6 . 6 7 
Показател П5 - 10.00 
Показател П 6 - 10.00 
Щкомпл.) = П1+П2+ ПЗ+П4+ П5+ П6 = 86.78 

4.„Стройкомерс"ЕООД: 

Показател П1 - 46.83 
Показател П2 - 10.00 
Показател ПЗ = ТП3.1 + ТПЗ.2 + ТПЗ.З + ТПЗ.4 + ТПЗ.5 = 3.66 
ТПЗ.1-1.60 
ТП3.2- 1.16 
ТПЗ.З-0.00 
ТПЗ .4 - 0.00 
ТПЗ.5 - 0.00 
Показател П4 - 6.67 
Показател П5 - 10.00 
Показател П 6 - 1 0 . 0 0 
Щкомпл.) = П1+П2+ ПЗ+П4+ П5+ П6 = 87.15 

5.„ГБМ Инженеринг" ЕООД: 

Показател П1 - 47.71 
Показател П2 - 10.00 
Показател ПЗ = ТП3.1 + ТП3.2 + ТПЗ.З + ТП3.4 + ТП3.5 = 2.66 
ТП3.1 - 1.43 
ТПЗ.2- 1.22 
ТПЗ.З-0.00 
ТПЗ.4 - 0.00 
ТПЗ.5 - 0.00 
Показател П4 - 10.00 
Показател П5 - 10.00 
Показател П 6 - 10.00 
Щкомпл.) = П1+П2+ ПЗ+П4+ П5+ П6 = 90.36 

6._ЕТ"Васил Иванов Костов": 

Показател П1 -48 .81 
Показател П2 - 10.00 
Показател ПЗ - ТП3.1 + ТП3.2 + ТПЗ.З + ТП3.4 + ТПЗ.5 = 3.08 



ТП3.1 - 1.55 
ТП3.2 - 1.53 
ТПЗ.З-0.00 
ТП3.4 - 0.00 
ТП3.5 - 0.00 
Показател П4 - 10.00 
Показател П5 - 10.00 
Показател П 6 - 10.00 
Щкомпл.) = П1+П2+ ПЗ+П4+ П5+ П6 = 91.89 

7.„Р.С.Инженеринг"ЕООД: 

Показател П1 -47 .18 
Показател П2 - 10.00 
Показател ПЗ = ТП3.1 + ТП3.2 + ТПЗ.З + ТП3.4 + ТП3.5 = 2.88 
ТП3.1 - 1.66 
ТП3.2 - 1.22 
ТПЗ.З-0.00 
ТП3.4 - 0.00 
ТП3.5 - 0.00 
Показател П4 - 6.67 
Показател П5 - 10.00 
Показател П6-10 .00 

Щкомпл.) = П1+П2+ ПЗ+П4+ 775+ П6 = 86.73 

Класирането е както следва: 

I-во място ЕТ"Васил Иванов Костов" - 91.89 т. 
II-ро място „ГБМ Инженеринг" ЕООД - 90.36 т. 
Ш-то място „Строймакс"ООД - 87.40 т. 
IV-то място „Стройкомерс"ЕООД" - 87.15 т. 
V-то място КНД-Консулт"ООД - 86.87 т. 
VI-то място „Красстрой"ООД - 86.78 т. 
VII-мо място „Р.С.Инженеринг"ЕООД - 86.73 т. 

С това Комисията приключи работата си в предвидения за това срок и на основание чл. 
72, ал.2 от ЗОП, предава протоколите от работата си ведно с цялата документация на 
Възложителя на постановяване на решение по чл.73 от ЗОП. 

Комисия: 


