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П Р О Т О К О Л  № 2 

за разглеждане на техническите предложения 

 

На 28.04.2017 г. в 10:00 часа комисията за провеждане на публично състезание с предмет 

„Осъществяване на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-

монтажни работи) за енергийна ефективност на седем многофамилни жилищни 

сгради в гр. Белоградчик, по ОПРР 2014-2020”,  по три обособени позиции: 

Обособена позиция 1: “Многофамилни жилищни сгради на ул. Хр. Смирненски № 5, ул. 

Васил Левски № 1 и бул. Съединение № 11”; Обособена позиция 2: “Многофамилни 

жилищни сгради на бул. Съединение № 7 и бул. Съединение № 9“; Обособена позиция 3: 

“Многофамилни жилищни сгради на ул. Стара планина № 1 и ул. Стара планина № 4”, 

открита с Решение № 164 от 27.02.2017 г. и пубикувано в регистъра на обществените 

поръчки обявление  № 774196, назначена със Решение № 250/31.03.2017 год. на Кмета на 

община Белоградчик, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Иван Еремиев Каменов – главен инженер; 

2. Анелия Eмилова Кирилова – началник отдел „Програми, проекти и обществени 

поръчки” към община Белоградчик  

3. Ангелина Иванова Георгиева – главен експерт „Обществени поръчки и 

икономическо развитие”; 

4. Милена Артинова Иванова – гл. експерт „Програми, проекти и евроинтеграция”; с 

професионална квалификация магистър „Бизнес администрация”; 

 

Резервни членове: 

1. Венцислав Веселинов Вътов – строителен техник и инвеститорски контрол; 

 2.Жанета Василева Петрова – сп.организация управление временна заетост. 

 

Протокол № 1 е изпратен и получен от всички участници, като в срока, определен от 

Комисията са постъпили  допълнителни документи от следният участник: 

1.”Сила Строй 77” ЕООД, гр. Видин с вх. № 1655-/2/ от 25.04.2017 г. в 14:33 ч.. 

 

Комисията пристъпи към преглед на допълнително представените от участника документи 

за съответствието на документите на участника в процедурата с изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за 

участие и на Закона за обществени поръчки.  

 

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в 

определения срок и пристъпи към прегледа им. В хода на проверката комисията установи, 

че участника е представил следните документи: 

 

 

 

 

 



 

 

1.  Нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), попълнен 

коректно в частите, описани в Протокол № 1/19.04.2017 г., а именно: ЕЕДОП (образец 1) в 

част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности, 

т.6 за изпълнението на проектирането и авторския надзор като част от предмета на 

настоящата обществена поръчка участникът е посочил екип от експерти с посочване на 

образователна степен, професионална квалификация и професионален опит, съгласно 

изискванията на възложителя и част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и 

професионални способности, т. 2 за изпълнение на строителството като част от 

инженеринга, по съответната обособена позиция, участникът е посочил  технически лица, 

както и с лица, които отговарят за контрола на качеството, с определена професионална 

компетентност, съгласно изискванията на възложителя. 

Комисията установи, че участникът ”Сила Строй” ЕООД, гр. Видин отговаря на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 

допуска участника до разглеждане на Техническото предложение. 

Критерий за възлагане е  „оптимално съотношение качество/цена“. 

Съгласно методиката за определяне на комплексна оценка на офертите показателите за 

оценяване са следните: 

1.Концепция за изпълнение на поръчката (КИП) – предложението за изпълнение на 

поръчката – тегловен коефициент: 50 %; 

2. Показател Срок за изготвяне на работен проект (ПСП) - представлява предложен 

срок за проектиране - тегловен коефициент – 5 % и се изчислява по следната формула: 

ПСП = (Пmin / Пi) х  100 = ...... ( брой точки ) 

Пmin - представлява минималният (най-кратък) предложен срок за изработване на 

работен проект   

Пi – представлява срока за изработване на работен проект, предложен от i-тия  

участник . 

 

3. Показател Срок за изпълнение на строителство (ПСИС ЕСМ) - представлява срок за 

изпълнение на СМР за ЕСМ - тегловен коефициент – 5 % и се изчислява по следната 

формула:  

ПСИС ЕСМ = (Сmin/Сi )  х  100  =   ...... (брой точки), където 
Сmin е срокът от Техническото предложение на участника, предложил най-кратък срок за 

изпълнение на СМР; 

Сi е срокът за изпълнение на СМР в календарни дни, съгласно Техническото предложение 

на съответния участник; 

 

4. Финансов показател (ФП) – предложена от участника цена за изпълнение на 

поръчката – тегловен коефициент: 40 %. 

Комисията пристъпи към разглеждане на технически предложения на участниците. 

Обособена позиция № 1: “Многофамилни жилищни сгради на ул. Хр. Смирненски № 

5, ул. Васил Левски № 1 и бул. Съединение № 11”  

1.Описание на техническото предложение на участник № 3 „НСК София”, гр. София: 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и съдържа всички посочени от възложителя документи и 

отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, като офертата 

съдържа следното: 

 

 



 

 

1. Концепция за изпълнение на поръчката, оценката на която е мотивирана в оценъчен 

лист, изготвен от членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол; 

2. Срок за изготвяне на работен проект: 40 календарни дни; 

3. Срок за изпълнение на строителство: 210 календарни дни; 

Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и поради, тази причина Комисията допуска участника до оценяване на 

техническото предложение.  

Оценка на техническото предложение: 

1.Концепция за изпълнение на поръчката: 72 точки 

2. Показател срок на проектиране:  

ПСП  = (40/ 40) х 100 = 100 точки 

3.Показател Срок за изпълнение на строителство: 

ПСИС ЕСМ = (210/ 210) х 100 = 100 точки 

 

2. Описание на техническото предложение на участник №7 ДЗЗД „ВМ Строй”, гр. 

София: 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и съдържа всички посочени от възложителя документи и 

отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, като офертата 

съдържа следното: 

1. Концепция за изпълнение на поръчката, оценката на която е мотивирана в оценъчен 

лист, изготвен от членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол; 

2. Срок за изготвяне на работен проект: 40 календарни дни; 

3. Срок за изпълнение на строителство: 210 календарни дни; 

Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и поради, тази причина Комисията допуска участника до оценяване на 

техническото предложение.  

Оценка на техническото предложение: 

1.Концепция за изпълнение на поръчката: 44  точки 

2. Показател срок на проектиране:  

ПСП  = (40/ 40) х 100 = 100 точки 

3.Показател Срок за изпълнение на строителство: 

ПСИС ЕСМ = (210/ 210) х 100 = 100 точки 

 

 

 

 



 

Обособена позиция № 2: “Многофамилни жилищни сгради на бул. Съединение № 7 и 

бул. Съединение № 9“ 

1.Описание на техническото предложение на участник № 4 „Сила Строй 77”, гр. 

Видин:  

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и съдържа всички посочени от възложителя документи и 

отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, като офертата 

съдържа следното: 

1. Концепция за изпълнение на поръчката, оценката на която е мотивирана в оценъчен 

лист, изготвен от членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол; 

1.Концепция за изпълнение на поръчката; 

2. Срок за изготвяне на работен проект: 40 календарни дни; 

3. Срок за изпълнение на строителство: 210 календарни дни; 

Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и поради, тази причина Комисията допуска участника до оценяване на 

техническото предложение.  

Оценка на техническото предложение: 

1.Концепция за изпълнение на поръчката: 48 точки 

2. Показател срок на проектиране: 

ПСП  = (40/ 40) х 100 = 100 точки 

3.Показател Срок за изпълнение на строителство: 

ПСИС ЕСМ = (210/ 210) х 100 = 100 точки 

 

2. Описание на техническото предложение на участник №5 ДЗЗД „Мултистрой 

Плюс”, гр. Видин: 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и съдържа всички посочени от възложителя документи и 

отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, като офертата 

съдържа следното: 

1. Концепция за изпълнение на поръчката, оценката на която е мотивирана в оценъчен 

лист, изготвен от членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол; 

2. Срок за изготвяне на работен проект: 40 календарни дни; 

3. Срок за изпълнение на строителство: 210 календарни дни; 

Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и поради, тази причина Комисията допуска участника до оценяване на 

техническото предложение.  

 

 

 



 

Оценка на техническото предложение: 

1.Концепция за изпълнение на поръчката: 40 точки 

2. Показател срок на проектиране: 

ПСП  = (40/ 40) х 100 = 100 точки 

3.Показател Срок за изпълнение на строителство: 

ПСИС ЕСМ = (210/ 210) х 100 = 100 точки 

 

3. Описание на техническото предложение на участник № 6 „Перфетострой” ЕООД, 

гр. Видин: 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и съдържа всички посочени от възложителя документи и 

отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, като офертата 

съдържа следното: 

1. Концепция за изпълнение на поръчката, оценката на която е мотивирана в оценъчен 

лист, изготвен от членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол; 

2. Срок за изготвяне на работен проект: 40 календарни дни; 

3. Срок за изпълнение на строителство: 210 календарни дни; 

Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и поради, тази причина Комисията допуска участника до оценяване на 

техническото предложение.  

Оценка на техническото предложение: 

1.Концепция за изпълнение на поръчката: 100 точки 

2. Показател срок на проектиране: 

ПСП  = (40/ 40) х 100 = 100 точки 

3.Показател Срок за изпълнение на строителство: 

ПСИС ЕСМ = (210/ 210) х 100 = 100 точки 

 

Обособена позиция № 3: “Многофамилни жилищни сгради на ул. Стара планина № 1 

и ул. Стара планина № 4”  

 

1.Описание на техническото предложение на участник № 1:„Пътно Строителство” 

АД, гр. Добрич : 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и съдържа всички посочени от възложителя документи и 

отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, като офертата 

съдържа следното: 

 

 

 



 

1. Концепция за изпълнение на поръчката, оценката на която е мотивирана в оценъчен 

лист, изготвен от членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол; 

2. Срок за изготвяне на работен проект: 40 календарни дни; 

3. Срок за изпълнение на строителство: 210 календарни дни; 

Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и поради, тази причина Комисията допуска участника до оценяване на 

техническото предложение.  

Оценка на техническото предложение: 

1.Концепция за изпълнение на поръчката: 40 точки 

2. Показател срок на проектиране: 

ПСП  = (40/ 40) х 100 = 100 точки 

3.Показател Срок за изпълнение на строителство: 

ПСИС ЕСМ = (210/ 210) х 100 = 100 точки 

 

2. Описание на техническото предложение на участник № 2: ДЗЗД „Билдбраво БГ”, 

гр. София:  

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и съдържа всички посочени от възложителя документи и 

отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, като офертата 

съдържа следното: 

1. Концепция за изпълнение на поръчката, оценката на която е мотивирана в оценъчен 

лист, изготвен от членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол; 

2. Срок за изготвяне на работен проект: 40 календарни дни; 

3. Срок за изпълнение на строителство: 210 календарни дни; 

Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и поради, тази причина Комисията допуска участника до оценяване на 

техническото предложение.  

Оценка на техническото предложение: 

1.Концепция за изпълнение на поръчката: 100 точки 

2. Показател срок на проектиране: 

ПСП  = (40/ 40) х 100 = 100 точки 

3.Показател Срок за изпълнение на строителство: 

ПСИС ЕСМ = (210/ 210) х 100 = 100 точки 

 

3.Описание на техническото предложение на участник № 8 „Кид Плюс” ЕООД, гр. 

Видин:  

 

 

 



 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 2) и съдържа всички посочени от възложителя документи и 

отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката, като офертата 

съдържа следното: 

1. Концепция за изпълнение на поръчката, оценката на която е мотивирана в оценъчен 

лист, изготвен от членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол; 

2. Срок за изготвяне на работен проект: 40 календарни дни; 

3. Срок за изпълнение на строителство: 210 календарни дни; 

Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и поради, тази причина Комисията допуска участника до оценяване на 

техническото предложение.  

Оценка на техническото предложение: 

1.Концепция за изпълнение на поръчката: 56 точки 

2. Показател срок на проектиране: 

ПСП  = (40/ 40) х 100 = 100 точки 

3.Показател Срок за изпълнение на строителство: 

ПСИС ЕСМ = (210/ 210) х 100 = 100 точки 

 

Настоящият протокол е съставен на  16.05.2017 г. Ценовите предложения на участниците 

ще бъдат оповестени на 19.05.2017 г. в 09:00 часа в Заседателната зала на община 

Белоградчик, ул. „Княз Борис І” № 6, етаж 2. 

Приложение към настоящият протокол са оценъчни листове, изготвени от членовете на 

комисията. 

 

 

Председател: …………………….. 

                       (Р. Длъгнекова) 

 

 

 

 

Членове: 1.………………..                                  2. …………………………. 

                  (инж. Ив. Каменов)                                  (Ан. Кирилова) 

 

 

3………………………….                                     4. ……………………….. 

                   (Ан. Георгиева)                                           (М. Иванова) 

 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита 

на личните данни (ЗЗЛД) 

 


