
 

 

 

 

Избран е изпълнител за изпълнение на мерки за енергийна ефективност  

в сградата на ДП “Пристанищна инфраструктура” в София 

 

ДП „Пристанищна инфраструктура” проведе обществена поръчка с предмет: 
”Извършване на СМР като средства за изпълнение на мерките, предложени за 

повишаване на енергийната ефективност на сградата на бул.”Шипченски проход” № 

69, гр.София (топлинно изолиране на покрива на сградата, подмяна на 

съществуващата дограма на стълбищната клетка с PVC двоен стъклопакет и 

ремонт на стълбищната клетка)”. Поръчката е проведена чрез обща публична покана 
по чл. 8, ал. 6 от ЗОП между ДП „Пристанищна инфраструктура”, Агенция за ядрено 

регулиране, Съвет за електронни медии и Комисия за регулиране на съобщенията. 

 Класирането на участниците е следното:  

I-во място: Участник № 2 “ЕЛЕКТРА ТИМ” ООД, гр. София  с ценова оферта 

на стойност 104 237, 56 лв. (сто и четири хиляди двеста тридесет и седем лева и 56 

стотинки) без ДДС и получени общо 80,58 точки съгласно методиката за оценка. 

 

II-ро място:  Участник № 4 “Седстрой” ЕООД, гр. Самоков с ценова оферта на 
стойност 80 159, 43 лв. (осемдесет хиляди сто петдесет и девет лева и 43 стотинки) без 
ДДС и получени общо 77,50  точки. 

 

III-то място:  Участник № 5 ЕТ “Шипков – Йовко Куманов Шипков”, гр. София с 
ценова оферта на стойност 92 719, 26 лв. (деветдесет и две хиляди седемстотин и 

деветнадесет лева и 26 стотинки) без ДДС и получени общо 77, 08  точки. 

IV-то място: Участник № 3 „Калистратов Груп” ООД, гр. София с ценова 
оферта на стойност 106 108, 62 лв. (сто и шест хиляди сто и осем лева и 62 стотинки) 

без ДДС и получени общо 69,51 точки.  

 

V-то място: Участник № 1 „Неострой” ЕООД, гр. София с ценова оферта на 
стойност 99 558, 93 лв. (деветдесет и девет хиляди петстотин петдесет и осем хиляди 

лева и 93 стотинки) без ДДС и получени 66,36 точки. 

 

 

Участникът “ЕЛЕКТРА ТИМ” ООД, гр. София е избран за изпълнител на 
обществената поръчка и на основание чл. 101е, ал. 1 от ЗОП е сключен Договор № 

35/05.08.2014 г. за възлагане на изпълнението й. 

 

06.08.2014 г. 


