
 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А  Б Л А Г О Е В Г Р А Д  
 
 

 

2700, Благоевград, пл. “Г. Измирлиев”N 1, тел: 073/884416, 073/884417, факс: 073/884451 

 

ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

За отваряне на ценови оферти (чл. 69а, ал. 3 от ЗОП) 

 

I. На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви информирам, че ценовите оферти на 

допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във 

връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – ІІ – ри 

етап“, по обособени позиции: 

 Обособена позиция №1 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. 

Б, с административен адрес ж. к. „Струмско”, ул. „Струма“ №2; 

 Обособена позиция №2 “Многофамилна жилищна сграда - с 

административен адрес ул. „Цар Иван Шишман“ №20“; 

Обособена позиция №3 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 41, вх. „А“, „Б“ 

и „В“, с административен адрес ж. к. „Ален мак”; 

Обособена позиция №4 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 27, вх. „А“, вх. 

„Б“ и вх. „В“, с административен адрес ул. „Марица“; 

Обособена позиция №5 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А“, вх. 

„Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж. к. „Еленово”; 

Обособена позиция №6 “Многофамилна жилищна сграда – блок №21, блок 

№22, вх. „А“ и вх. „Б“, блок №23, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. 

„Еленово”; 

Обособена позиция №7 “Многофамилна жилищна сграда – блок №207, вх. 

„А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж. к. „Еленово” 

Обособена позиция №8 “Многофамилна жилищна сграда – блок №63, вх. А, 

вх. Б, вх. „В“ и вх. „Г“, с административен адрес ж. к. „Ален мак”; 

Обособена позиция №9 “Многофамилна жилищна сграда – блок №3, вх. „А“ и 

вх. „Б“, с административен адрес ул. „Иван Михайлов“ №57; 

Обособена позиция №10 “Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. 

„А“, вх. „Б“, вх. „В“ и вх. „Г“, с административен адрес ж. к. „Ален мак“; 

Обособена позиция №11 “Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. 

„А“, вх. „Б“, вх. „В“ и вх. „Г“, с административен адрес ж. к. „Еленово“; 

Обособена позиция №12 “Многофамилна жилищна сграда – блок №209, вх. 

„А“, вх. „Б“, вх. „В“, вх. „Г“ и вх. „Д“, с административен адрес ж. к. „Еленово“; 

Обособена позиция №13 “Многофамилна жилищна сграда – блок №6, вх. „А“ 

и вх. „Б“, №7, вх. „А“, и вх. „Б“, №8, с административен адрес ж. к. „Еленово“; 



 

 

Обособена позиция №14 “Многофамилна жилищна сграда – блок №10, №11, 

вх. „А“ и вх. „Б“, №12, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Струмско 

център“; 

Обособена позиция №15 “Многофамилна жилищна сграда – блок №1, 2, вх. 

„А“ и вх. „Б“, №3, вх. „А“ и вх. „Б“, №4, с административен адрес ж. к. „Струмско 

център“; 

Обособена позиция №16 “Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А“ 

и вх. „Б“, с административен адрес, ж. к. „Струмско“, ул. „Огражден“; 

Обособена позиция №17 “Многофамилна жилищна сграда – блок №13, №14, 

вх. „А“ и вх. „Б“, №15, вх. „А“ и вх. „Б“ и №16, с административен адрес ж. к. 

„Ален мак“; 

Обособена позиция №18 “Многофамилна жилищна сграда – блок №13, №14, 

вх. „А“ и вх. „Б“, №15, вх. „А“ и вх. „Б“, №16, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен 

адрес ж. к. „Струмско център“; 

Обособена позиция №19 “Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, 

№166, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж .к. „Еленово“; 

Обособена позиция №20 “Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. 

„А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ж. к. „Струмско“, ул. „Броди“ №21; 

Обособена позиция №21 “Многофамилна жилищна сграда – блок №212, вх. 

„А“, вх. „Б“, вх. „В“ и вх. „Г“, с административен адрес ж. к. „Еленово“; 

Обособена позиция №22 “Многофамилна жилищна сграда – блок №46, блок 

№47, вх. „А“ и вх. „Б“, №48 и №49, с административен адрес ж. к. „Еленово“; 

Обособена позиция №23 “Многофамилна жилищна сграда – блок №41, с 

административен адрес ж. к. „Еленово“; 

Обособена позиция №24 “Многофамилна жилищна сграда – блок №21, №22, 

вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Ален мак“; 

Обособена позиция №25 “Многофамилна жилищна сграда – блок №23, вх. „А“ 

и вх. „Б“, с административен адрес ж.к. „Ален мак“, открита с Решение №РП-

36/30.12.2015 г. на Кмета на Община Благоевград, ще бъдат отворени на 05.04.2016 г. 

/вторник/ от 09:00 ч. в Зала 101 в сградата на Общинска администрация-

Благоевград. 

ІІ. Резултати от оценка на техническите показатели на допуснатите до оценяване 

участници: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - БЛ. 11, ВХ. А И ВХ. 

Б, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС Ж.К. „СТРУМСКО”, УЛ. „СТРУМА“ №2 

№ 

Участник Срок за 

изпълнение 

на 

строителство 

Точки Срок за 

проектира

не 

Точки Гаранцио

нен срок 

СМР 

Точки 

1. 
Обединение/Консорциум 

“Благоевград 21”  
30 кал. дни 100 т. 15 кал. дни 100 т. 10 г. 100 т. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. „ЦАР ИВАН ШИШМАН“ №20“ 

 

Участник Срок за 

изпълнение 

на 

строителство 

Точки Срок за 

проектира

не 

Точки Гаранцио

нен срок 

СМР 

Точки 

1. „ТЕХНО-ЕНЕРДЖИ” 30 кал. дни 100 т. 15 кал. дни 100 т. 10,12 г. 100 т. 



 

 

ООД –  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - БЛ. 41, ВХ. „А“, „Б“ 

И „В“, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС Ж.К. „АЛЕН МАК” 

 

Участник Срок за 

изпълнение 

на 

строителство 

Точки Срок за 

проектира

не 

Точки Гаранцио

нен срок 

СМР 

Точки 

1. Консорциум „ЕСБ – 23”  30 кал. дни 100 т. 15 кал. дни 100 т. 10 г. 100 т. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - БЛ. 27, ВХ. „А“, ВХ. 

„Б“ И ВХ. „В“, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. „МАРИЦА“ 

 

Участник Срок за 

изпълнение 

на 

строителство 

Точки Срок за 

проектира

не 

Точки Гаранцио

нен срок 

СМР 

Точки 

1. 
„ТИМ Технолоджи” 

ЕООД 
40 кал. дни 

100 т. 
15 кал. дни 

100 т. 
10.21 г. 

100 т. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6: “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК №21, БЛОК 

№22, ВХ. „А“ И ВХ. „Б“, БЛОК №23, ВХ. „А“ И ВХ. „Б“, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС Ж.К. 

„ЕЛЕНОВО”; 

 

Участник Срок за 

изпълнение 

на 

строителство 

Точки Срок за 

проектира

не 

Точки Гаранцио

нен срок 

СМР 

Точки 

1. „ПСГ” АД  30 кал. дни 100 т. 15 кал. дни 100 т. 10.02 г. 99.21 т. 

2. “Динатстрой” ООД  30 кал. дни 100 т. 15 кал. дни 100 т. 10.10 г. 100 т. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7: “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК №207, ВХ. 

„А“, ВХ. „Б“ И ВХ. „В“, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС Ж.К. „ЕЛЕНОВО” 

 

Участник Срок за 

изпълнение 

на 

строителство 

Точки Срок за 

проектира

не 

Точки Гаранцио

нен срок 

СМР 

Точки 

1. 
Сдружение “Еленово ОП 

7”  
30 кал. дни 

100 т. 
15 кал. дни 

100 т. 
10.251 г. 

100 т. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №9: “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК №3, ВХ. „А“ 

И ВХ. „Б“, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. „ИВАН МИХАЙЛОВ“ №57; 

 

Участник Срок за 

изпълнение 

на 

строителство 

Точки Срок за 

проектира

не 

Точки Гаранцио

нен срок 

СМР 

Точки 

1. 

“Монолитстрой – 

Чорбаджийски, 

Байкушев” ООД  

30 кал. дни 

 

100 т. 15 кал. дни 

 

100 т. 10.19 г. 

 

100 т. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №10: “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК №38, ВХ. 

„А“, ВХ. „Б“, ВХ. „В“ И ВХ. „Г“, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС Ж.К. „АЛЕН МАК“ 

 

Участник Срок за 

изпълнение 

на 

строителство 

Точки Срок за 

проектира

не 

Точки Гаранцио

нен срок 

СМР 

Точки 

1. “Менкаура” ЕООД  30 кал. дни 100 т. 15 кал. дни 100 т. 10.07 г. 100 т. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №11: “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК №201, ВХ. 

„А“, ВХ. „Б“, ВХ. „В“ И ВХ. „Г“, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС Ж.К. „ЕЛЕНОВО“ 



 

 

 

Участник Срок за 

изпълнение 

на 

строителство 

Точки Срок за 

проектира

не 

Точки Гаранцио

нен срок 

СМР 

Точки 

1. „ЖПС БИЛД” ЕООД 30 кал. дни 100 т. 15 кал. дни 100 т. 10.12 г. 98.26 т. 

2. “Сетатех” ЕООД 30 кал. дни 100 т. 15 кал. дни 100 т. 10.2994 г. 100 т. 

3. „ВЕЛ – КАМ” ЕООД 30 кал. дни 100 т. 15 кал. дни 100 т. 10.11 г. 98.16 т. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №12: “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК №209, ВХ. 

„А“, ВХ. „Б“, ВХ. „В“, ВХ. „Г“ И ВХ. „Д“, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС Ж.К. „ЕЛЕНОВО“ 

 

Участник Срок за 

изпълнение 

на 

строителство 

Точки Срок за 

проектира

не 

Точки Гаранцио

нен срок 

СМР 

Точки 

1. 
ОБЕДИНЕНИЕ „КАРИ 

СТИЛ” ДЗЗД 
30 кал. дни 

100 т. 
15 кал. дни 

100 т. 
10.11 г. 

100 т. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №14: “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК №10, №11, 

ВХ. „А“ И ВХ. „Б“, №12, ВХ. „А“ И ВХ. „Б“, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС Ж.К. 

„СТРУМСКО ЦЕНТЪР“ 

 

Участник Срок за 

изпълнение 

на 

строителство 

Точки Срок за 

проектира

не 

Точки Гаранцио

нен срок 

СМР 

Точки 

1. “Ивелинстрой” ЕООД  

 

30 кал. дни 

 

 

100 т. 15 кал. дни 

 

100 т. 10.16 г 

 

100 т. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №15: “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК №1, „2, ВХ. 

„А“ И ВХ. „Б“, №3, ВХ. „А“ И ВХ. „Б“, №4, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС Ж.К. „СТРУМСКО 

ЦЕНТЪР“ 

 

Участник Срок за 

изпълнение 

на 

строителство 

Точки Срок за 

проектира

не 

Точки Гаранцио

нен срок 

СМР 

Точки 

1. “СТИЛСТРОЙ-М” ООД  30 кал. дни 100 т. 15 кал. дни 100 т. 10.02 г. 100 т. 

2. “РАСТЕР ЮГ” ООД  30 кал. дни 100 т. 15 кал. дни 100 т. 10.02 г. 100 т. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №16: “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК №17, ВХ. 

„А“ И ВХ. „Б“, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС, Ж.К. „СТРУМСКО“, УЛ. „ОГРАЖДЕН“ 

 

Участник Срок за 

изпълнение 

на 

строителство 

Точки Срок за 

проектира

не 

Точки Гаранцио

нен срок 

СМР 

Точки 

1. ДЗЗД „СТИНИРЕ” 30 кал. дни 100 т. 15 кал. дни 100 т. 10.12 г. 100 т. 

2. „МАРМЕТ” ООД  30 кал. дни 100 т. 15 кал. дни 100 т. 10.09 г. 99.70 т. 

3. „СТИВО Х” ЕООД  30 кал. дни 100 т. 15 кал. дни 100 т. 10.08 г. 99.60 т. 

4. “ДИМЕЛ” ЕООД”  43 кал. дни 69.77 т. 15 кал. дни 100 т. 10.07 г. 99.51 т. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №17: “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК №13, №14, 

ВХ. „А“ И ВХ. „Б“, №15, ВХ. „А4 И ВХ. „Б“ И №16, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС Ж.К. 

„АЛЕН МАК“ 

 

Участник Срок за 

изпълнение 

на 

строителство 

Точки Срок за 

проектира

не 

Точки Гаранцио

нен срок 

СМР 

Точки 



 

 

1. “САНИРАНЕ 2016” ДЗЗД  30 кал. дни 100 т. 15 кал. дни 100 т. 10,12 г. 100 т. 

2. “СТАТУС – Н” ООД  30 кал. дни 100 т. 15 кал. дни 100 т. 10,05 г. 99.31 т. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №18: “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК №13, №14, 

ВХ. „А“ И ВХ. „Б“, №15, ВХ. „А“ И ВХ. „Б“, №16, ВХ. „А“ И ВХ. „Б“, С АДМИНИСТРАТИВЕН 

АДРЕС Ж.К. „СТРУМСКО ЦЕНТЪР“ 

 

Участник Срок за 

изпълнение 

на 

строителство 

Точки Срок за 

проектира

не 

Точки Гаранцио

нен срок 

СМР 

Точки 

1. 
“БГ ЕВРОСТРОЙ И 

АВМ” ЕООД 
31 кал. дни 

 

100 т. 
15 кал. дни 

 

100 т. 
10.05 г. 

100 т. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №19: “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК №164, 

№165, №166, ВХ. „А“ И ВХ. „Б“, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС Ж.К. „ЕЛЕНОВО“ 

 

Участник Срок за 

изпълнение 

на 

строителство 

Точки Срок за 

проектира

не 

Точки Гаранцио

нен срок 

СМР 

Точки 

1. “Главбулгарстрой” АД  30 кал. дни 100 т. 15 кал. дни 100 т. 9.62 г. 100 т. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №20: “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК №38, ВХ. 

„А“, ВХ. „Б“ И ВХ. „В“, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС Ж.К. „СТРУМСКО“, УЛ. „БРОДИ“ 

№21 

 

Участник Срок за 

изпълнение 

на 

строителство 

Точки Срок за 

проектира

не 

Точки Гаранцио

нен срок 

СМР 

Точки 

1. 
Сдружение “Ремонт 

Струмско 38”     
30 кал. дни 

100 т. 
15 кал. дни 

100 т. 
10.267 г. 

100 т. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №21: “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК №212, ВХ. 

„А“, ВХ. „Б“, ВХ. „В“ И ВХ. „Г“, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС Ж.К. „ЕЛЕНОВО“ 

 

Участник Срок за 

изпълнение 

на 

строителство 

Точки Срок за 

проектира

не 

Точки Гаранцио

нен срок 

СМР 

Точки 

1. 
“МБ ИНЖЕНЕРИНГ 

2001” ЕООД  

30 кал. дни 

 

100 т. 
15 кал. дни 

100 т. 
10.29 г. 

100 т. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №22: “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК №46, БЛОК 

№47, ВХ. „А“ И ВХ. „Б“, №48 И №49, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС Ж.К. „ЕЛЕНОВО“ 

 

Участник Срок за 

изпълнение 

на 

строителство 

Точки Срок за 

проектира

не 

Точки Гаранцио

нен срок 

СМР 

Точки 

1. 
Сдружение “Благоевград 

2016 Инженеринг”   
30 кал. дни 

100 т. 
15 кал. дни 

100 т. 
10, 289 г. 

100 т. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №23: “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК 41, С 

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС Ж.К. „ЕЛЕНОВО“ 

 

Участник Срок за 

изпълнение 

на 

строителство 

Точки Срок за 

проектира

не 

Точки Гаранцио

нен срок 

СМР 

Точки 

1. 
„ЕНЕРДЖИКОРЕКТ” 

ЕООД  
30 кал. дни 

100 т. 
15 кал. дни 

100 т. 
10,10 г. 

98.73 т. 



 

 

2. 
“БИЛДИНГ КОМПАНИ” 

ЕООД  
30 кал. дни 

100 т. 
15 кал. дни 

100 т. 
10,23 г. 

100 т. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №24: “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК №21, №22, 

ВХ. „А“ И ВХ. „Б“, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС Ж.К. „АЛЕН МАК“; 

 

Участник Срок за 

изпълнение 

на 

строителство 

Точки Срок за 

проектира

не 

Точки Гаранцио

нен срок 

СМР 

Точки 

1. 
Обединение “АЛЕН 

МАК”  
30 кал. дни 

100 т. 
15 кал. дни 

100 т. 
10.06 г. 

100 т. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №25: “МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК №23, ВХ. 

„А“ И ВХ. „Б“, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС Ж.К. „АЛЕН МАК“ 

 

Участник Срок за 

изпълнение 

на 

строителство 

Точки Срок за 

проектира

не 

Точки Гаранцио

нен срок 

СМР 

Точки 

1. Обединение “БЛОК 23”  30 кал. дни 100 т. 15 кал. дни 100 т. 10,07 г. 100 т. 

 

 

Забележка: Ценовите оферти по Обособена позиция №13 „Многофамилна 

жилищна сграда – блок №6, вх. „А“ и вх. „Б“, №7, вх. „А“, и вх. „Б“, №8, с 

административен адрес ж. к. „Еленово“ ще бъдат отворени след представяне на 

писмената обосновка от участниците и извършване на оценяване по всички 

технически показатели на допуснатите такива. За датата на отваряне на ценовите 

оферти по Обособена позиция №13 „Многофамилна жилищна сграда – блок №6, вх. 

„А“ и вх. „Б“, №7, вх. „А“, и вх. „Б“, №8, с административен адрес ж. к. „Еленово“, 

участниците ще бъдат уведомени съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП. 

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 

участници и/или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на изискванията 

за достъп до сградата. 

 

Община Благоевград 

31.03.2016 г. 


