
Г-ЖА СТИНАХИТРОВА 
ГЛАВЕН СЕКРЕТ АР НА КОМИСИЯТА ЗА 
РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

ПРОТОКОЛ 

от 05 ноември 2018 г. 

Във връзка с публикувана обява за участие в поръчка по реда-на чл. 187 
от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с оглед сключване ·на договор с 
предмет: ,,Профилактика на обекти на Комисията за регулиране на съобщенията 
по следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Обект „Благоевград"; 
Позиция 11: Обект „Тодорова"; Позиция III: Обект „Пловдив"; Позиция IV: 
Обект „Черногорово"; Позиция V: Обект „Сталева"; Позиция VI: Обект „Варна"; 
Позиция VII: Обект „Разград", комисия, назначена със Заповед № РД-07-570/ 
22.10.2018 г. на Главния секретар на КРС в състав: 

Председател: Тинка Капитанова - главен директор на Главна дирекция 
,,Контрол на съобщенията"; 

Членове: 
1. Красимир Бошкилов -държавен експерт в Главна дирекция „Контрол

на съобщенията"; 
2. Кирилка Мечкарска - старши експерт в Главна дирекция „Контрол на

съобщенията"; 
3. Мария Бончева-началник отдел в дирекция „Правна";
4. Стефка Добрева - главен юрисконсулт в дирекция „Правна"

проведе свое публично заседание на 22:10.2018 г., от 14:00 ч. в сградата 
на КРС, находяща се в гр. София, ул. ,,Гурко" № 6. След получаване на офертите 
членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал 2 от ЗОП, съгласно 
изискванията на чл. 51, ал. 8 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП). 
Отварянето на офертите бе извършено при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, 
като на заседанието не присъстваха упълномощени представители на 
участниците в поръчката. 

Резултати от работата на комисията: 

След преглед на представения от отдел ;,Стопански дейности" списък на 
постъпилите оферти комисията констатира, че участие в поръчката са заявили 
следните 5 (пет) дружества: 

1. ,,АС-ДС" ООД - оферта с вх. № 20-00-59/19 .10.2018 г.;
2. ,,ЛИМЕС-Б" ООД - оферта с вх. № 20-00-60/19.10.2018 г.;
3. ,,ТЕЛЕБИЛД" ООД- оферта с вх. № 20-00-61/19.10.2018 г.
4. ,,ИТА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД - оферта с вх. № 20-00-62/19 .10.2018 г.;
5. ,,ТРАНССИГНАЛ" ЕООД-оферта с вх. № 20-00-63/19.10.2018 г.
Участниците са заявили участие по позиции, както следва:



По Позиция 1: Обект „Благоевград": 

1. ,,ЛИМЕС-Б" ООД;
2. ,,ТЕЛЕБИЛД" ООД;
3. ,,ИТА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД.

По Позиция 2: Обект „Тодорово": 

1. ,,АС-ДС" ООД;
2. ,,ЛИМЕС-Б" ООД;
3. ,,ТЕЛЕБИЛД" ООД;
4. ,,ИТА ИНЖЕНЕРИНГ'' ООД;
5. ,,ТРАНССИГНАЛ" ЕООД.

По Позиция 3: Обект „Пловдив" : 

1. ,,ЛИМЕС-Б" ООД;
2. ,,ТЕЛЕБИЛД" ООД;
3. ,,ИТА ИНЖЕНЕРИНГ'' ООД.

По Позиция 4: Обект „Черногорово": 

1. ,,ЛИМЕС-Б" ООД;
2. ,,ТЕЛЕБИЛД" ООД;
3. ,,ИТ А ИНЖЕНЕРИНГ' ООД;
4. ,,ТРАНССИГНАЛ" ЕООД.

По Позиция 5: Обект „Сталево": 

1. ,,ЛИМЕС-Б" ООД;
2. ,,ТЕЛЕБИЛД" ООД;
3. ,,ИТА ИНЖЕНЕРИНГ' ООД.

По Позиция 6: Обект „Варна": 

1. ,,ЛИМЕС-Б" ООД;
2. ,,ТЕЛЕБИЛД" ООД;
3. ,,ИТА ИНЖЕНЕРИНГ' ООД

По Позиция 7: Обект „Разград": 

1. ,,ЛИМЕС-Б" ООД;
2. ,,ТЕЛЕБИЛД" ООД;
3. ,,ИТА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД;
4. ,,ТРАНССИГНАЛ" ЕООД.

Членовете на комисията се увериха, че пликовете с офертите не са 
отваряни, запечатани са трайно, непрозрачни са и върху тях са отбелязани 
входящ номер, дата и час на постъпване, фирма на кандидата и предмет на 
поръчката. 

Офертите бяха отворени по реда на тяхното постъпване, съгласно списъка 
на подалите документи участници, като комисията по ЗОП извърши формален 
преглед на постъпилите оферти и обяви ценовите предложения на участниците. 

Първа беше отворена офертата на „АС-ДС" ООД. Офертата 

съдържаше следните документи: 
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. Посочен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
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3. Декларация за неразгласяване на информацията, предоставена във връзка с
извършен оглед на обекта;

4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП
- попълнени по образец и подписани от управителите на дружеството;

5. Декларации по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от
участник/подизпълнител - попълнени по образец;

6. Декларация, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари -
попълнена по образец;

7. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на
строителя към Строителната камара придружено с валиден към датата на
подаване на офертата талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване
и водене на Централния професионален регистър на строителя;

8. Списък на персонала, който ще участва при изпълнение на поръчката;
9. Удостоверения за правоспособност на лицата, които ще участват в дейностите

при изпълнение на поръчката;
1 О. Техническо предложение за изпълнение на поръчката- по образец; 
11. Ценово предложение:

Предложената цена за изпълнение на поръчката по позиция 2 „Обект 
Тодорово" е в размер на 5 592, 15 лв. без ,ДЦС. 

Втора беше отворена офертата на „JШМЕС-Б" ООД. Офертата 

съдържаше следните документи: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
1. Удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията с 

№ 20181010152718/10.10.2018г.;
2. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на

строителя към Строителната камара придружено с валиден към датата на
подаване на офертата талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване
и водене на Централния професионален регистър на строителя;

3. Удостоверения за правоспособност на лицата, които ще участват в дейности
свързани с изпълнението на поръчката;

4. Застрахователна полица за имуществена отговорност;
5. Декларация за спазване изисквания на Наредба № 2/22.03.2004 г. за

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи;

6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от
ЗОП;

7. Декларация, удостоверяваща, че всички материали и продукти, които ще
бъдат вложени при изпълнение на поръчката ще бъдат придружени със
съответните сертификати за произход и качество, инструкция за начин на
употреба, инструкция за монтаж, както и декларация за съответствието на
всеки един от вложените електрически и строителни материали със
съществените изисквания към строежите, съгласно Закона за техническите
изисквания към продуктите;

8. Декларация за липса на свързаност с възложителя - свободен текст;
9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
от участник/подизпълнител - по образец;
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1 О. Декларация, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари - по 
образец; 

11. Декларация за конфиденциалност, съгласно чл. 102 от ЗОП;
12. Декларация за неразгласяване на информация;
13. Технически предложения за изпълнение на поръчката-попълнени по образец;
14. Ценови предложения.

Предложените цени за изпълнение на поръчката по позиции са както 
следва: 

- по позиция 1: Обект „Благоевград"- в размер на 3 646, 20 лв. без
ДДС и 4375, 44 лв. с ДДС;

- по Позиция 2: Обект „Тодорово"- в размер на 5 404, 20 лв. без ДДС и
6484, 80 лв. с ДДС;

- по Позиция 3: Обект „Пловдив"-в размер на 3248, 00 лв. без ДЦС и
3897, 60 лв. с ДДС;

- по Позиция 4: Обект „Черногорово" - в размер на 7952,-00 лв. без
ДДС и 9 722, 40 лв. с ДДС;

- по Позиция 5: Обект „Сталево" - в размер на 5040, 00 лв. без ДДС и
6048, 00 'лв. с ДДС;

- по Позиция 6: Обект „Варна"- в размер на 5032, 00 лв. без ДДС и
6038, 40 лв. с ДДС.

- по Позиция 7: Обект „Разград" - в размер на 4 724, 00 лв. без ДДС и
5788, 80 лв. с ДДС

Трета беше отворена офертата на · ,,ТЕЛЕБИЛД" ООД. Офертата 
съдържаше следните документи: 
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. Удостоверение, издадено от Агенцията по 

№ 20181017112400/17.10.2018г.; 
вписванията с 

3. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на
строителя към Строителната камара придружено с валиден към датата на
подаване на офертата талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване
и водене на Централния професионален регистър на строителя;

4. Удостоверения за правоспособност на лицата, които ще участват в дейности
свързани с изпълнението на поръчката;

5. Застрахователна полица за имуществена отговорност;
6. Декларация за спазване изисквания на Наредба № 2/22.03.2004 г. за

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи;

7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от
ЗОП;

8. Декларация, удостоверяваща, че всички материали и продукти, които ще
бъдат вложени при изпълнение на поръчката ще бъдат придружени със
съответните сертификати за произход и качество, инструкция за начин на
употреба, инструкция за монтаж, както и декларация за съответствието на
всеки един от вложените електрически и строителни материали със
съществените изисквания към строежите, съгласно Закона за техническите
изисквания към продуктите;

9. Декларация за липса на свързаност с възложителя - свободен текст;
1 О. Декларация по чл. · 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
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данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
от участник/подизпълнител - по образец; 

11. Декларация, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари -по
образец;

12. Декларация за конфиденциалност, съгласно чл. 102 от ЗОП;
13. Технически предложения за изпълнение на поръчката;
14. Ценови предложения.

Предложените цени за изпълнение на поръчката по позиции са както 
следва: 

по Позиция 1: Обект „Благоевград" - в размер на 3 855,00 лв. без 
ДЦС и 4626,00 лв. с ДЦС; 
по Позиция 2: Обект „Тодорово" - в размер на 5548,20 лв. без ДЦС и 
6657,84 лв. с ДЦС; 
по Позиция 3: Обект „Пловдив" - в размер на 3356,20 лв. без ДЦС и 

4027,44 лв. с ДЦС; 

по Позиция 4: Обект „Черногорово" - в размер на 8-:379,50 лв. без 
ДЦС и 10055,40 лв. с ДЦС; 
по Позиция 5: Обект „Сталево" - в размер на 4017,00 лв. без ДЦС и 
4 820,40 лв. с ДЦС; 
по Позиция 6: Обект „Варна"- в размер на 4911,00 лв. без ДЦС и 
5893,20 лв. с ДЦС; 
по Позиция 7: Обект „Разград" - в размер на 4075,00 лв. без ДЦС и 
4890,00 лв. с ДЦС. 

Четвърта беше отворена офертата на „ИТА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД. 

Офертата съдържаше следните документи: 
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
1. Удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията с 

№ 20181015131704/15.10.2018 г.;

2. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на
строителя към Строителната камара придружено с валиден към датата на
подаване на офертата талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване

и водене на Централния професионален регистър на строителя;
3. Удостоверение за правоспособност на лицата, които ще участват в дейности

свързани с изпълнението на поръчката;
4. Застрахователна полица за имуществена отговорност;
5. Декларация за спазване изисквания на Наредба № 2/22.03.2004 г. за

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи;

6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от
ЗОП;

7. Декларация, удостоверяваща, че всички материали и продукти, които ще
бъдат вложени при изпълнение на поръчката ще бъдат придружени със
съответните сертификати за произход и качество, инструкция за начин на
употреба, инструкция за монтаж, както и декларация за съответствието на
всеки един от вложените електрически и строителни материали със
съществените изисквания към строежите, съгласно Закона за техническите
изисквания към продуктите;

8. Декларация за липса на свързаност с възложителя - в свободен текст;
9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за иконОмиqеските и финансовите

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
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данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
от участник/подизпълнител - по образец; 

1 О. Декларация, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари - по 

образец; 
11. Технически предложения за изпълнение на поръчката;
12. Ценови предложения.

Предложените цена за изпълнение на поръчката по позиции са както 
следва: 

по Позиция 1: Обект „Благоевград"- в размер на 3 694, 74 лв. без 
ДДС и 4 433,69 лв. с ДДС; 

по Позиция 2: Обект „Тодорово"- в размер на 5 316, 00 лв. без ДДС 
и 6 379,20 лв. с ДДС; 

по Позиция 3: Обект „Пловдив"-в размер на 3 461,10 лв. без ДДС и 
4 153,32 лв. с ДДС; 

по Позиция 4: Обект „Черногорово" - в размер на 7 907,80 лв. без 
ДДС и 9 489,36 лв. с ДДС; 

по Поз�ция 5: Обект „Сталево" - в размер на 5 204, 75 лв. без ДДС и 
6 245, 70 лв. с ДДС; 

по Позиция 6: Обект „Варна"- в размер на 5 219, 15 лв. без ДДС и 
6 262,98 лв. с ДДС; 

по Позиция 7: Обект „Разград" - в размер на 4 914,00 лв. без ДДС и 
5 896,80 лв. с ДДС. 

Пета беше отворена офертата на „ТРАНССИГНАЛ" ЕООД. 

Офертата съдържаше следните документи: 
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;

2. Посочен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

3. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на

строителя към Строителната камара придружено с валиден към датата на
подаване на офертата талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване

и водене на Централния професионален регистър на строителя;

4. Удостоверение за правоспособност на лицата, които ще участват в дейности

свързани с изпълнението на поръчката;

5. Застрахователна полица за имуществена отговорност;

6. Декларация за спазва�е изисквания на Наредба № 2/22.03.2004 г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи;

7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от

ЗОП;

8. Декларация, удостоверяваща, че всички материали и продукти, които ще

бъдат вложени при изпълнение на поръчката ще бъдат придружени със

съответните сертификати за произход и качество, инструкция за начин на

употреба, инструкция за монтаж, както и декларация за съответствието на

всеки един от вложените електрически и строителни материали със

съществените изисквания към строежите, съгласно Закона за техническите

изисквания към продуктите;

9. Декларация за липса на свързаност с възложителя - свободен текст;

1 О. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
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данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
от участник/подизпълнител - по образец; 

11. Декларация, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари - по
образец;

12. Декларация за конфиденциалност, съгласно чл. 102 от ЗОП;
13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за Позиция 4;
14. Ценови предложения.

Предложените цени за изпълнение на поръчката по позиции са както 
следва: 

по Позиция 2: Обект „Тодорово"- в размер на 4 925,00 лв. без ДДС и 
5910,00 лв. с ДДС; 
по Позиция 4: Обект „Черноrорово" - в размер на 7400,00 лв. без 
ДДС и 8880,00 лв. с ДДС; 
по Позиция 7: Обект „Разrрад" - в размер на 3220,00 лв. без ДДС и 
3864,00 с ДДС. 

На свои заседания комисията извърши детайлна проверка за съответствие 
на офертите на участниците с предварително обявените от Възложителя условия. 
При прегледа на документите комисията по ЗОП констатира следното: 

По отношение на офертата на „ИТА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД: офертата 
отговаря на изискванията на Възложителя; 

По отношение на офертата на „ТРАНССИГНАЛ" ЕООД: 
1. В подадената от дружеството оферта за позиции 2, 4 и 7 е приложено

попълнено по образец Техническо предложение за Позиция 4 "Обект

Черногорово" от поръчката. Към офертата не са приложени
технически предложения за позиции 2 „Обект Тодорово" и позиция 7
„Обект Разград". Предвид изложеното комисията прие, че офертата на
участника по позиции 2 и 7 не отговаря на техническите изисквания
на Възложителя, заложени в документацията и в тази връзка не
класира участника „ТРАНССИГНАЛ" ЕООД по позиции 2 и 7 в
процедурата.

2. В приложените към офертата декларации по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 и по т.
1, 2 и 7 от ЗОП не е посочено кое е вярното обстоятелство, което се
декларира от участника.

По отношение на офертата на „ТЕЛЕБИЛД" ООД: 
В т. 2 от образците на технически предложения за участие по всички 

позиции участникът е декларирал „гаранционен срок за изпълнение на 
дейностите - 36 месеца от издаване на извършената профилактика". 

В Раздел III. ,,Гаранционни изисквания", точка 1 от документацията на 
Възложителя е посочено следното: ,,.Гаранционният срок за строително -
монтажните дейности и вложените материали е минимум 5 (пет) години, 
считано от датата на приемане на извършените дейности (датата на подписване 
на приемо-предавателния протокол)". Идентичен е и текста, заложен в проекта на 
договор, приложен към документацията (участникът е декларирал, че е съгласен 
с клаузите му). В чл. 11, ал. 1 от Раздел VIII. ,,Гаранционни срокове" е посочено, 
че гаранционният срок за извършените СМР се определя съгласно Наредба 2 от 
31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България -
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5 (пет) години, за извършените строителни и монтажни работи от датата на 
подписване на двустранен приемо-предавателен протокол по чл. 3. 

Предвид изложеното комисията прие, че офертата на участника по всички 
позиции не отговаря на техническите изисквания на Възложителя, заложени в 
документацията и в тази връзка не класира в процедурата „ТЕ.JШБИЛД" ООД. 

По отношение на офертата на "ЛИМЕС-Б" ООД: 
1. От страна на дружеството не са представени декларации за

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП.
2. В попълнените образци на ценови предложения за Позиции 4: Обект

„че·рногорово" и Позиция 7: Обект „Разград " е налице неяснота в
посочената крайна обща цена и цените по видове дейности за
изпълнение на поръчката.

По отношение на офертата на „АС-ДС" ООД: 
Към офертата не са приложени следните документи: 
1. Застрахователна полица за имуществена отговорност;
2. Декларация за спазване изисквания на Наредба № 2/22.03.2004 г. за

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи;

3. Декларация, удостоверяваща, че всички материали и продукти, които
ще бъдат вложени при изпълнение на поръчката ще бъдат придружени
със съотnетните сертификати за произход и качество, инструкция за
начин на употреба, инструкция за монтаж, както и декларация за
съответствието на всеки един от вложените електрически и строителни
материали със съществените изисквания към строежите, съгласно
Закона за техническите изисквания към продуктите;

Във връзка с гореизложеното, комисията по ЗОП изпрати писма с изх. 
№ 12-01-3167/29.10.2018 г. до участниците „ТРАНССИГНАЛ" ЕООД, "ЛИМЕС
Б" ООД и „АС-ДС" ООД с указан краен срок за предоставяне на липсващите 
документи и информация до 02.11.2018 г., 17:30 часа. С писма с вх. № № 12-ОО-
3167/31.10.2018 г. и 12-ОО-3167/01.11.2018 г. (2 бр.) участниците предоставиха 
исканата информация в указания срок. След преглед на постъпилите 
допълнителни документи, комисията установи,-че констатираните нередовности, 
посочени в писмата до участниците, са отстранени. 

След извършената отстранена неяснота между цените с ДЦС и без ДЦС в 
ценовите предложения на участника "ЛИМЕС-Б" ООД за Позиция 4 „Обект 
Черногорово" (с обявена първоначална в размер на 7 952,00 лв .. без ДЦС и 
9 722,40 лв. с ДЦС) и за позиция 7 „Обект Разград" ( с обявена първоначална 
цена в размер на 4 724,00 лв. без ДДС и 5 788,80 лв. с ДДС), предложените цени 
за изпълнение на поръчката по тези позиции са, както следва: 

по Позиция 4: Обект „Черногорово" : 8 102,00 лв. без ДДС и 
9 722,40 лв. с ДДС; 

по Позиция 7: Обект „Разград" : 4 724,00 лв. без ДДС и 5 668,80 лв. 
сДДС. 

Разглеждането, оценката и класирането на офертите бе извършено при 

спазване на разпоредбите на глава двадесет и шеста от ЗОП и глава девета от 
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ППЗОП, съобразно изискванията на Възложителя и предвид посочения в обявата 
критерий за оценка на офертите „най-ниска цена". 

Предвид избрания критерий за оценка на офертите, а именно - ,,най-ниска 

цена", комисията изготви следното класиране на участниците по позиции: 

По позиция 1: Обект „Благоевград": 

1. ,,ЛИМЕС-Б" ООД - в размер на 3 646,20 лв. без ДДС и 4 375,44 лв. с
ДДС; 

2. ,,ИТА ИНЖЕНЕРИIП'" ООД - в размер на 3 694,74 лв. без ДДС и
4 433,69 лв. с ДДС. 

По Позиция 2: Обект „Тодорово": 

1. ,,ИТА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД - в размер на 5 316,00 лв. без ДДС и
6 379,20 лв. с ДДС; 

2. ,,ЛИМЕС-Б" ООД - 5 404,20 лв. без ДДС и 6484,80 лв. с ;ЦЦС;
3. "АС-ДС" ООД- 5 592,15 лв. без ДДС и 6710,58 лв. с ДДС.

По Позиция 3: Обект „Пловдив": 

1. ,,ЛИМЕС-Б" ООД - в размер на 3 248,00 лв. без ДДС и 3 897,60 лв. с
ДДС; 

2. ,,ИТА ИНЖЕНЕРИIП'" ООД - размер на 3 461,10 лв. без ДДС и
4 153,32 лв. с ДДС. 

По Позиция 4: Обект „Черногорово": 

1. "ТР АНССИГНАЛ" ЕООД - в размер на 7 400,00 лв. без ДДС и
8 880,00 лв. с ДДС; 

2. ,,ИТА ИНЖЕНЕРИIП'" ООД - в размер на 7 907,80 лв. без ДДС и
9 489,36 лв. с ДДС; 

3. ,,ЛИМЕС-Б" ООД - в размер на 8 102,00 лв. без ДДС и 9 722,40 лв. с
ддс. 

По позиция 5: Обект „Сталево": 

1. ,,ЛИМЕС-Б" ООД - в размер на 5040,00 лв. без ДДС и 6048,00 лв. с
ДДС; 

2. ,,ИТА ИНЖЕНЕРИIП'" ООД - в размер на 5 204, 75 лв. без ДДС и
6 245, 70 лв. с ДДС. 

По позиция 6:Обект „Варна": 

1. ,,ЛИМЕС-Б" ООД- в размер на 5 032,00 лв. без ДДС и 6 038,40 лв. с
ДДС; 

2. ,,ИТА ИНЖЕНЕРИIП'" ООД - в размер на 5 219,15 лв. без ДДС и
6 262,98 лв. с ДДС. 

По позиция 7 „Обект Разград": 
1. ,,ЛИМЕС-Б" ООД - в размер на 4 724,00 лв. без ДДС и 5 668,80 лв. с

ДДС; 
2. ,,ИТА ИНЖЕНЕРИIП'" ООД - в размер на 4 914,00 лв. без ДДС и

5 896,80 лв. с ДДС. 
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Във връзка с гореизложеното комисията по Заповед № РД-07-570/ 

22.10.2018 г. предлага възлагането на изпълнението на поръчката по 

обособени позиции да бъде, както следва: 

По позиция 1: Обект „Благоевгр;щ": на „ЛИМЕС-Б" ООД; 

По Позиция 2: Обект „Тодорово": на „ИТА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД; 

По Позиция 3: Обект „Пловдив": на „ЛИМЕС-Б" ООД; 

По Позиция 4: Обект „Черногорово": на "ТРАНССИГНАЛ" ЕООД; 

По позиция 5: Обект „Сталево": на „ЛИМЕС-Б" ООД; 

По позиция 6: Обект „Варна": на „ЛИМЕС-Б" ООД; 

По позиция 7: Обект „Разград": на ,,ЛИМЕС-Б" ООД. 

Работата на комисията приключи работа на 05.11.2018 г. 

(Кирилка 
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