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П Р О Т О К О Л  № 2 

за разглеждане на техническите предложения 

На 22.08.2017 г. в 10:00 часа  комисията за провеждане на 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”, публикувано в регистъра на обществените поръчки обявление  № 00287-

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

събра 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; 

 

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

постъпили  допълнителни документи от следните участници: 

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

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.                                                                           

Настоящият протокол е съставен на  22.08.2017  г. Ценовите предложения на участниците ще 

бъдат оповестени на 28.08.2017 г. в 09:00 часа в Заседателната зала на община Белоградчик, ул. 

„Княз Борис І” № 6, етаж 2. На отварянето могат да присъстват лицата посочени в чл.54, ал.2 от 

ЗОП 

Приложения: Оценъчни листове, изготвени от членовете на комисията. 

 

 

Председател: …………………….. 

                       (Р. Длъгнекова) 

 

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

                  (М. Иванова)                                              (Ан. Георгиева) 

 

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

            (Н. Димитров)                                             (инж. Иван Каменов) 

 

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

от Закона за обществените поръчки във връзка с чл.2 и чл.23 от Закона за защита на 

личните данни/ 


