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Д О К Л А Д 

ПО ЧЛ. 60, АЛ. 1 ОТ ППЗОП 

ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 106, АЛ.1 ОТ ЗОП 

 

Настоящият доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 106, ал.1 от ЗОП се изготви 

по повод приключване на работата на комисията по извършване на подбор на кандидатите 

и участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в публично състезание с 

предмет „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. 

Белоградчик по улици „Миджур“, ул. “Освобождение“, ул. “Никола Вапцаров“, ул. 

“Стара планина“ и локална улица в ж.к. “Здравец”,, открита с Решение № 599 от 

06.07.2017 г. публикувано в регистъра на обществените поръчки обявление  № 00287-

2017-0004,, назначена със Заповед № 726/07.08.2017 год. на Кмета на община 

Белоградчик, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова – юридически консултант; 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Милена Артинова Иванова – гл. експерт „Програми, проекти и евроинтеграция“; 

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

икономическо развитие -  към община Белоградчик ; 

3. Николай Светланов Димитров – гл. експерт ” Регионално развитие, планиране и 

устойчиво развитие“; 

4. инж. Иван Еремиев Каменов – гл. инженер община Белоградчик; 

 

Резервни членове: 

1. инж. Будьони Кирилов Тодоров – Директор Дирекция „УС и ОГ“; 

 2.Марияна Маринова Маринова – Началник отдел „Финанси“. 

На 07.08.2017 година в 10:00 в Заседателната зала на община Белоградчик се 

проведе първото публично заседание на комисията за отваряне на получените оферти в 

процедурата. На публичното заседание присъстваха представители на участниците – 

Милена Георгиева Миланова, инженер ССС, представител на „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр. 

Видин и Валери Петров Ванков, упълномощен представител на „ПСТ – ГРУП“ ЕАД, гр. 

София. 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по 

чл. 48, ал. 6 ППЗОП. 

До крайния срок за подаване на оферти – 17:00 часа на 04.08.2017 година в 

деловодството на община Белоградчик са постъпили 2 (две) оферти от следните 

участници: 

 



 

№ 

по 

ред 

Наименование на участника 

подал оферта 

 

Вх. № и дата 

Час на подаване 

 

 

1. 

„ПСТ – ГРУП“ ЕАД, гр. 

София 

№ 4060/04.08.2017 

година. 

 

14:10 часа. 

2. „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр. 

Видин 

№ 4066 /04.08.2017 

година. 

16:15 часа. 

 

Преди да пристъпят към отваряне на постъпилите оферти членовете на комисията и 

председателят подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповести тяхното съдържание както следва: 

 

               1.Участникът „ПСТ – ГРУП“ ЕАД, гр. София е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бе подписан и от инж. Милена 

Георгиева Миланова – представител на „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр. Видин. 

 

              2.Участникът „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр. Видин е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри”.  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията 

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” бе подписан и от Валери Петров Ванков 

– представител на „ПСТ – ГРУП“ ЕАД, гр. София. 

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната част 

на заседанието.  

Комисията продължи своята работа на закрито заседание. Председателят запозна 

членовете на комисията с правилата на работа, съхранение и ползване на документацията 

по процедурата. Комисията реши пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” да 

се съхраняват в каса в сградата на общинска администрация Белоградчик. 

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира 

следното: 

Участник № 1:  „ПСТ – ГРУП“ ЕАД, гр. София. 

               Участникът е представил в офертата документи и e декларирал в ЕЕДОП 

обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на 

участниците и критериите за подбор, посочен в Обявлението за обществената поръчка и 

посочени в Документацията за участие в публичното състезание. Комисията установи, че 

участникът е  представил всички изискуеми документи, съгласно изискванията на 

Възложителя. 

 

 

 

 



               Комисията установи, че е представената декларация за съгласие за участие на 

подизпълнителя  „ПСТ Видин“ ЕООД, гр.Видин, като същата не е по предмета на 

настоящата обществена поръчка. 

Участник № 2: „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр. Видин 

                Участникът е представил в офертата документи и декларираните в ЕЕДОП 

обстоятелства, съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на 

участниците и критериите за подбор, посочен в Обявлението за обществената поръчка и 

изискванията към участниците, посочени в Документацията за участие в публичното 

състезание. 

Комисията установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и 

е представил всички изискани образци на документи от документацията за настоящата 

обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия. 

Поради изложеното, Комисията допуска участника до разглеждане на 

Техническото предложение. 

         На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на 

протокола,  участник №1 „ПСТ ГРУП“ ЕАД, гр. София, за който са установени  

несъответствия в документацията следва да представи нова декларация за  съгласие от 

подизпълнителя. 

На 22.08.2017 г. в 10:00 часа се проведе второ заседание на комисията за разглеждане на 

допълнително представените документи от участниците. 

Комисията установи, че Протокол № 1 е получен от двамата участници, като в срока, 

определен от Комисията са постъпили  допълнителни документи от  следният участник: 

 

1. „ПСТ – ГРУП“ ЕАД, гр. София с Вх. № 4324 от 17.08.2017 г. 

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, Комисията започна своята работа за разглеждане 

на допълнително представените документи за съответствието на документите на всеки 

участник в процедурата с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя в документацията за участие и на Закона за обществени 

поръчки.  

В хода на проверката за съответствие с изискванията за лично състояние и минималните 

изисквания за подбор на Възложителя в документацията за участие в процедурата, 

комисията установи следното: 

1.  За участника „ПСТ – ГРУП“ ЕАД, гр. София,  Комисията констатира, че 

допълнителните документи от участника са постъпили в определения срок и пристъпи 

към прегледа им. Комисията установи, че участника е представил следните документи: 

Представена е декларация за съгласие за участие като подизпълнител на „ПСТ Видин” 

ЕООД, съгласно предмета на обществената поръчка 

Комисията установи, че участникът „ПСТ – ГРУП“ ЕАД, гр. София отговаря на 

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

допуска участника до разглеждане на Техническото предложение. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложение на допуснатите 

участници. 

Съгласно методиката за комплексна оценка на офертите, показателите за оценяване на 

техническото предложение на  участниците са следните: 

 Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката – с 

тежест 36 точки 

 

 

 

 



 Срок за изпълнение – с тежест 14 точки 

1. Описание на техническото предложение на участник „ПСТ – ГРУП“ ЕАД, гр. 

София Техническото предложение е попълнено 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. Участникът е 

предложил изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и 

организация на персонала,на който е възложено изпълнението на поръчката съгласно 

изискванията на възложителя, оценката на които е мотивирана в Оценителни листове, 

изготвени от членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол. 

Офертата е оценена, както следва: 

Показател ТО 1 - „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката” – 13,20 т.  

Показател ТО 2 – Срок за изпълнение  - 14,00 т. 

Обща техническа оценка на участника „ПСТ – ГРУП”ЕАД, ГР.СОФИЯ – 27,20 т.  

Комисията прецени, че техническото предложение е изготвено в съответствие с 

изискванията, заложени в Техническата спецификация на Възложителя, в тази 

документацията и в проекта на договор  и допуска участника до отваряне на ценовото 

предложение.                                                                           

2. Описание на техническото предложение на участник „КИД ПЛЮС” ЕООД, 

Гр.Видин Техническото предложение е попълнено 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. Участникът е 

предложил изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и 

организация на персонала,на който е възложено изпълнението на поръчката съгласно 

изискванията на възложителя, оценката на които е мотивирана в Оценителни листове, 

изготвени от членовете на комисията, неразделна част от настоящият протокол. 

Офертата е оценена, както следва: 

Показател ТО 1 - „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката” – 35,20 т.  

Показател ТО 2 – Срок за изпълнение  - 14,00 т. 

Обща техническа оценка на участника „КИД ПЛЮС” ЕООД, Гр.Видин – 49,20 т.  

Комисията прецени, че техническото предложение е изготвено в съответствие с 

изискванията, заложени в Техническата спецификация на Възложителя, в тази 

документацията и в проекта на договор  и допуска участника до отваряне на ценовото 

предложение.                                                                           

На 28.08.2017 г. в 09:00 часа се проведе второ публично заседание на комисията за 

отваряне на ценовите предложения на участниците в обществената поръчка. 

На заседанието  присъстваха представители на участниците „ПСТ - Груп” ЕАД, гр. София 

и „Кид Плюс” ЕООД, гр. Видин, видно от списъка на присъстващите участници при 

отваряне на ценови предложения, неразделна част от настоящият протокол. 

 

Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели и 

пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” от 

офертата на участниците и обяви предложените от тях цени, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Предложената от участник № 1„ПСТ - Груп” ЕАД, гр. Видин  обща цена е 275 133,18 

лева без ДДС. Участникът е приложил Количествено - стойностна сметка и анализи на 

предложените единични цени. 

 

2. Предложената от участник № 2 „Кид Плюс” ЕООД, гр. Видин обща цена е  314 281,25 

лева без ДДС. Участникът е приложил Количествено - стойностна сметка и анализи на 

предложените единични цени. 

 

С което бе закрита публичната част на заседанието и комисията продължи своята работа в 

закрито заседание. 

 

Оценката по Финансов показател (ФП), се определя по следната формула: 

ФОN = (Цmin / Цi) х 50, където: 

ФОN е финансовата оценка на предложението на участника N; 

Цmin – е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева, без ДДС); 

Цi – е предложената от участника N цена (в лева, без ДДС). 

 

Комисията извърши оценка на ценовите предложения на участниците, съгласно 

методиката, както следва: 

 

Участник № 1 „ПСТ - Груп” ЕАД, гр. Видин: 

ФОN = (275 133,18  / 275 133,18) х 50 = 1 х 50 = 50 точки 

 

Участник № 2 „Кид Плюс” ЕООД, гр. Видин: 

ФОN = (275 133,18 /  314 281,25) х 50 = 0,8754 х 50 = 43,77 точки    

 

Комисията извърши комплексна оценка на допуснатите участници, съгласно методиката 

по следния начин: 

KON = TOn + ФОN 

 

Участник № 1 „ПСТ - Груп” ЕАД, гр. Видин: 

КОN = 27,20 + 50 = 77,20 точки 

 

Участник № 2 „Кид Плюс” ЕООД, гр. Видин: 

КОN = 49,20 + 43,77 = 92,97 точки    

 

 

Въз основа на комплексната оценка на офертите комисията класира участниците в 

следния ред: 

 

Първо място: Участник № 2 „Кид Плюс” ЕООД, гр. Видин с комплексна оценка от 

92,97 точки; 

 

Второ място: Участник № 1 „ПСТ - Груп” ЕАД, гр. Видин с комплексна оценка от 

77,20 точки. 

 

Настоящият доклад се състави и  подписа от всички членове на комисията на 28.08.2017 г. 

На основани чл. 106, ал. 1 от ЗОП настоящият доклад бе предаден на Възложителя за 

утвърждаване.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения към настоящият доклад са следните документи: 

1. Протокол № 1 от 10.08.2017 г.; 

2. Протокол № 2 от 22.08.2017 г.; 

3. Оценителни листове, изготвени от членовете на комисията; 

4. Протокол № 3 от 28.08.2017 г. 

 

Комисия: 

Председател: ........(П).................... 

                     (Рени Длъгнекова) 

 

 

 

Членове: 

1. ...........(П)....................... 

(Милена Иванова) 

 

 

2...........(П)....................... 

(Ангелина Георгиева) 

 

 

3...........(П)........................ 

(Николай Димитров) 

 

 

4........(П)........................ 

(инж. Иван Каменов) 

 

(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) 

 


