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П Р О Т О К О Л  № 3 

за разглеждане на ценовите предложения 

 

На 28.08.2017 г. в 09:00 часа комисията за провеждане на обществена поръчка чрез 

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 жк.Здравец“, открита с Решение № 599 от 

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

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

състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

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

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

икономическо развитие”; 

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

устойчиво развитие” 

4. инж. Иван Еремиев Каменов – главен инженер; 

 

Резервни членове: 

1. инж. Будьони Кирилов Тородор – Директор дирекция „УС и ОГ”; 

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

 

Проведе второ публично заседание за отваряне на ценовите предложения на участниците. 

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. 

 

Този протокол е съставен на 28.08.2017 г. 

 

Комисия: 

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

                     (Рени Длъгнекова) 

 

 

Членове: 

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

(Милена Иванова)                                            (Ангелина Георгиева)          

 

 

 

3..........(П)........................                                4.........(П)............................ 

(Николай Димитров)                                         (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) 

 



 

 

 


