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П Р О Т О К О Л  № 3 

за разглеждане на ценовите предложения 

На 20.07.2016 г. в 10:45 часа комисията, назначена със Заповед № 304/16.05.2018 год. на 

Кмета на община Белоградчик за провеждане на обществена поръчка чрез публично 

състезание с предмет: „Ремонт и рехабилитация на общински пътища на територията 

на община Белоградчик и полагане на тръби за оптичен кабел по четири обособени 

позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на участък от клон VID 1013 на път 

/III-1401, Белоградчик/ от км 0+000 до км 1+263.469 и полагане на тръби за оптичен 

кабел“; Обособена позиция № 2: „Реконструкция на участък от клон VID 1003 на път 

/III-102, Бела-Белоградчик/- граница общ. Белоградчик - Димово/ - Орешец - Медовница - 

/I-1/ от км 0+860 до км 1+860”; Обособена позиция № 3: „Реконструкция на участък от 

клон VID 3011 на път /III-1401 Вещица – Белоградчик/ - Дъбравка от км 0+000 до км 

1+149.690 и полагане на тръби за оптичен кабел”; Обособена позиция № 4: 

„Реконструкция на участък от клон VID 3006 на път / VID 1004 Чифлик - Стакевци/ - 

Праужда от км 1+150 до км 1+545.421 и полагане на тръби за оптичен кабел”, открита с 

Решение № 217 от 16.04.2018 г. и обявена в регистъра на обществените поръчки на АОП 

под № 00287-2018-0004, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Марияна Маринова Маринова – началник отдел „ФСД” и гл. счетоводител в 

община Белоградчик; 

2. инж. Иван Еремиев Каменов – гл. инженер и началник отдел „ТСУ и УОС”; 

3. Анелия Емилова Кирилова - началник отдел „Програми, проекти и обществени 

поръчки“ в Община Белоградчик; 

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

община Белоградчик. 

Резервни членове: 

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

икономическо развитие”; 

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

устойчиво развитие”. 

 

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

На заседанието не присъстваха участници или техни упълномощени представители, видно 

от списък 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 “Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница, за 

Обособена позиция № 1  обща цена е в размер на 792 495,63 лева без ДДС, от които: 

- Цена за реконструкция на участъка – 741 916,53 лева без ДДС; 

- Цена за полагане на оптичен кабел – 50 579,10 лева без ДДС. 

 

 

 



 

 

 

2. Предложената от участник № 1 Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница, за 

Обособена позиция № 2 обща цена е в размер на  673 016,25 лева без ДДС; 

 

3. Предложената от участник № 1 Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница за Обособена 

позиция № 3 обща цена е 543 269,07 лева без ДДС, от които: 

- Цена за реконструкция на участъка – 514 148,07 лева без ДДС; 

- Цена за полагане на оптичен кабел – 29 121,00 лева без ДДС. 

 

4. Предложената от участник № 1 Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница за Обособена 

позиция № 4 обща цена е 188 945,68 лева без ДДС от които: 

- Цена за реконструкция на участъка – 177 889,63 лева без ДДС; 

- Цена за полагане на оптичен кабел – 11 056,05 лева без ДДС. 

 

5. Предложената от участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” гр. София за Обособена 

позиция № 1 обща цена е в размер на 796 527,87 лева без ДДС от които: 

- Цена за реконструкция на участъка – 745 910,16 лева без ДДС; 

- Цена за полагане на оптичен кабел – 50 617,71 лева без ДДС.  

 

6. Предложената от участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018”, гр. София за Обособена 

позиция № 2 обща цена е в размер на 674 939,51 лева без ДДС; 

 

7. Предложената от участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” гр. София за Обособена 

позиция № 3 обща цена е в размер на  544 524,62 лева без ДДС, от които: 

- Цена за реконструкция на участъка – 515 346,52 лева без ДДС; 

- Цена за полагане на оптичен кабел – 29 178,10 лева без ДДС. 

 

8. Предложената от участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” гр. София за Обособена 

позиция № 4 цена е в размер на 188 910,55 лева без ДДС от които: 

- Цена за реконструкция на участъка – 177 878,20 лева без ДДС; 

- Цена за полагане на оптичен кабел – 11 032,35 лева без ДДС. 

 

9. Предложената от участник №  4 Обединение „АС Перфект”,  гр. София за Обособена 

позиция № 1 обща цена е в размер на 685 630,21 лева без ДДС от които: 

- Цена за реконструкция на участъка – 655 359,97 лева без ДДС; 

- Цена за полагане на оптичен кабел – 30 270,24 лева без ДДС. 

 

10. Предложената от участник № 4 Обединение „АС Перфект”,  гр. София за Обособена 

позиция № 2 обща цена е в размер на 650 588,04 лeва без ДДС; 

 

11. Предложената от участник № 4 Обединение „АС Перфект”,  гр. София за Обособена 

позиция № 3 обща цена е в размер на 614 428,75 лева без ДДС от които: 

- Цена за реконструкция на участъка – 587 568,91 лева без ДДС; 

- Цена за полагане на оптичен кабел – 26 859,84 лева без ДДС. 

 

12. Предложената от участник № 4 Обединение „АС Перфект”,  гр. София за Обособена 

позиция № 4 обща цена е в размер на 366 227,70 лева без ДДС от които: 

- Цена за реконструкция на участъка – 356 937,30 лева без ДДС; 

- Цена за полагане на оптичен кабел – 9 290,40 лева без ДДС. 

 

13. Предложената от участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин за Обособена 

позиция № 1 обща цена е в размер на 638 534,81 лева без ДДС от които: 

- Цена за реконструкция на участъка – 590 915,81 лева без ДДС; 

- Цена за полагане на оптичен кабел – 47 619,00 лева без ДДС. 

 

 

 



 

 

 

 

 

14. Предложената от участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин за Обособена 

позиция № 2 обща цена е в размер на 553 132,71 лева без ДДС; 

 

15. Предложената от участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин за Обособена 

позиция № 3 обща цена е в размер на 521 050,43 лева без ДДС от които: 

- Цена за реконструкция на участъка – 493 642,43 лева без ДДС; 

- Цена за полагане на оптичен кабел – 27 408,00 лева без ДДС. 

 

16. Предложената от участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин за Обособена 

позиция № 4 обща цена е в размер на 184 986,40 лева без ДДС от които: 

- Цена за реконструкция на участъка – 174 716,40 лева без ДДС; 

- Цена за полагане на оптичен кабел – 10 270,00 лева без ДДС. 

 

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

закрито заседание. 

 

Комисията установи, че ценовите предложения на участник Обединение „АС Перфект”  

по Обособена позиция № 3 и Обособена позиция № 4 надвишават прогнозната стойност 

на обществената поръчка за обособена позиция № 3 и обособена позиция № 4. Съгласно 

документацията за участие в обществената поръчка „От участие в процедурата ще се 

отстранява участник, предложил цена за изпълнение на съответната обособена 

позиция по-висока от определената максимална прогнозна стойност за извършване 

на строителните дейности за съответната обособена позиция (реконструкция на 

съответния участък и полагане на тръби за оптичен кабел, където е налично).” 

На основание чл. 107, т. 2, буква „а” и изложеното по-горе комисията предлага на 

Възложителя, офертата на участник Обединение „АС Перфект” по Обособена позиция № 

3 и Обособена позиция № 4 да бъде отстранена от процедурата, тъй като не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. 

 

Комисията извърши проверка на хипотезата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за наличие на ценови 

предложения с 20% по-благоприятни стойности от средната стойност на останалите 

участници по същия показател и установи, че няма наличие на ценови предложения с 20% 

по-благоприятни стойности от средната стойност на останалите участници. 

 

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

ФП = (Цmin / Цi) х 50, където: 

Цmin е най-ниската предложена от Участник цена за изпълнение на поръчката; 

Цi е предложената от Участник(i) цена за изпълнение. 

 

Комисията извърши оценка на ценовите предложения на участниците, съгласно 

методиката, както следва: 

 

Обособена позиция № 1: „Реконструкция на участък от клон VID 1013 на път /III-1401, 

Белоградчик/ от км 0+000 до км 1+263.469 и полагане на тръби за оптичен кабел“  

 

Участник № 1 “Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница с предложена обща цена 

792 495,63 лева без ДДС: 

ФП = (638 534,81 / 792 495,63) х 50 = 0,81 х  50 = 40,50 точки 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” гр. София с предложена обща цена 796 527,87 

лева без ДДС: 

ФП = (638 534,81 / 796 527,87) х 50 =  0,80 х 50 = 40,00 точки 

 

Участник № 4 Обединение „АС Перфект”, гр. София с предложена обща цена 

685 630,21 лева без ДДС: 

ФП = (638 534,81 / 685 630,21) х 50 = 0,93 х 50 = 46,50 точки 

 

Участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин с предложена обща цена 638 534,81 лева 

без ДДС: 

ФП = (638 534,81 /638 534,81) х 50 = 1 х 50 = 50,00 точки 

Обособена позиция № 2: „Реконструкция на участък от клон VID 1003 на път /III-102, 

Бела-Белоградчик/- граница общ. Белоградчик - Димово/ - Орешец - Медовница - /I-1/ от 

км 0+860 до км 1+860 

Участник № 1 “Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница с предложена обща цена 

673 016,25 лева без ДДС: 

ФП = (553 132,71 / 673 016,25) х 50 = 0,82 х 50 = 41,00 точки 

 

Участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” гр. София с предложена обща цена 674 939,51 

лева без ДДС:  

ФП = (553 132,71 / 674 939,51) х 50 = 0,82 х 50 = 41,00 точки 

 

Участник № 4 Обединение „АС Перфект”, гр. София с предложена обща цена 

650 588,04 лева без ДДС: 

ФП = (553 132,71 / 650 588,04) х 50 = 0,85 х 50 = 42,50 точки 

 

Участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин с предложена обща цена 553 132,71 лева 

без ДДС: 

ФП = (553 132,71 /553 132,71) х 50 = 1 х 50 = 50,00 точки 

 

Обособена позиция № 3: „Реконструкция на участък от клон VID 3011 на път /III-1401 

Вещица – Белоградчик/ - Дъбравка от км 0+000 до км 1+149.690 и полагане на тръби за 

оптичен кабел”; 

Участник № 1 “Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница с предложена обща цена 

543 269,07 лева без ДДС: 

ФП = (521 050,43 / 543 269,07) х 50 = 0,96 х 50 = 48,00 точки 

 

Участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” гр. София с предложена обща цена 544 524,62 

лева без ДДС:  

 

 

 



 

 

ФП = (521 050,43 / 544 524,62) х 50 = 0,96 х 50 = 48,00 точки 

 

Участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин с предложена обща цена 521 050,43 лева 

без ДДС: 

ФП = (521 050,43 /521 050,43) х 50 = 1 х 50 = 50,00 точки 

 

 

Обособена позиция № 4: „Реконструкция на участък от клон VID 3006 на път / VID 1004 

Чифлик - Стакевци/ - Праужда от км 1+150 до км 1+545.421 и полагане на тръби за 

оптичен кабел”, 

 

Участник № 1 “Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница с предложена обща цена 

188 945,68 лева без ДДС: 

ФП = (184 986,40 / 188 945,68) х 50 = 0,98 х 50 = 49,00 точки 

 

Участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” гр. София с предложена обща цена 188 910,55 

лева без ДДС:  

ФП = (184 986,40 / 188 910,55) х 50 = 0,98 х 50 = 49,00 точки 

 

Участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин с предложена обща цена 184 986,40 лева 

без ДДС: 

ФП = (184 986,40 /184 986,40) х 50 = 1 х 50 = 50,00 точки 

 

 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участник се изчислява по следната формула: 

КО = ТП + ФП 

 

Комисията извърши комплексна оценка на допуснатите участници: 

 

Обособена позиция № 1: „Реконструкция на участък от клон VID 1013 на път /III-

1401, Белоградчик/ от км 0+000 до км 1+263.469 и полагане на тръби за оптичен 

кабел“  

 

Участник № 1 “Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница  

КО = 30 + 40,50 = 70,50 точки 

 

Участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” гр. София  

КО = 50 + 40,00  =  90,00 точки 

 

Участник № 4 Обединение „АС Перфект”, гр. София  

КО = 30 + 46,50 = 76,50 точки 

 

 

 

 

 



 

 

Участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин  

КО = 30 + 50,00 = 80,00 точки 

 

Обособена позиция № 2: „Реконструкция на участък от клон VID 1003 на път /III-102, 

Бела-Белоградчик/- граница общ. Белоградчик - Димово/ - Орешец - Медовница - /I-1/ от 

км 0+860 до км 1+860 

Участник № 1 “Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница  

КО = 30 + 41,00 = 71,00точки 

 

Участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” гр. София  

КО = 50 + 41,00 = 91,00 точки 

 

Участник № 4 Обединение „АС Перфект”, гр. София  

КО = 30 + 42,50 = 72,50точки 

 

Участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин  

КО = 30 + 50,00 = 80,00 точки 

 

Обособена позиция № 3: „Реконструкция на участък от клон VID 3011 на път /III-

1401 Вещица – Белоградчик/ - Дъбравка от км 0+000 до км 1+149.690 и полагане на 

тръби за оптичен кабел” 
 

Участник № 1 “Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница  

КО = 30 + 48,00 = 78,00 точки 

 

Участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” гр. София  

КО = 50 + 48,00 = 98,00 точки 

 

Участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин  

КО = 30 + 50,00 = 80,00 точки 

 

 

Обособена позиция № 4: „Реконструкция на участък от клон VID 3006 на път / VID 

1004 Чифлик - Стакевци/ - Праужда от км 1+150 до км 1+545.421 и полагане на тръби 

за оптичен кабел” 

 

Участник № 1 “Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница  

КО = 30 + 49,00 = 79,00 точки 

 

Участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” гр. София  

КО = 50 + 49,00 = 99,00 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин  

КО = 30 + 50,00 = 80,00 точки 

 

 

Въз основа на комплексната оценка на офертите комисията класира участниците в 

следния ред: 

 

Обособена позиция № 1: „Реконструкция на участък от клон VID 1013 на път /III-

1401, Белоградчик/ от км 0+000 до км 1+263.469 и полагане на тръби за оптичен 

кабел“:  

Първо място: Участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” гр. София с комплексна оценка 

90,00 точки; 

Второ място: Участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин с комплексна оценка 80,00 

точки; 

Трето място: Участник № 4 Обединение „АС Перфект”, гр. София с комплексна оценка 

76,50 точки; 

Четвърто място: Участник № 1 “Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница с комплексна 

оценка 70,50 точки. 

 

Обособена позиция № 2: „Реконструкция на участък от клон VID 1003 на път /III-

102, Бела-Белоградчик/- граница общ. Белоградчик - Димово/ - Орешец - Медовница 

- /I-1/ от км 0+860 до км 1+860: 

 

Първо място: Участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” гр. София с комплексна оценка 

91,00 точки; 

Второ място: Участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин с комплексна оценка 80,00 

точки; 

Трето място: Участник № 4 Обединение „АС Перфект”, гр. София с комплексна оценка 

72,50точки; 

Четвърто място: Участник № 1 “Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница с комплексна 

оценка 71,00точки. 

 

Обособена позиция № 3: „Реконструкция на участък от клон VID 3011 на път /III-

1401 Вещица – Белоградчик/ - Дъбравка от км 0+000 до км 1+149.690 и полагане на 

тръби за оптичен кабел”: 

Първо място: Участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” гр. София с комплексна оценка 

98,00 точки; 

Второ място: Участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин с комплексна оценка 80,00 

точки; 

Трето място: Участник № 1 “Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница с комплексна 

оценка 78,00 точки  

 

Обособена позиция № 4: „Реконструкция на участък от клон VID 3006 на път / VID 

1004 Чифлик - Стакевци/ - Праужда от км 1+150 до км 1+545.421 и полагане на тръби 

за оптичен кабел”: 

Първо място: Участник № 2 ДЗЗД „Белоградчик 2018” гр. София с комплексна оценка 

99,00 точки; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Второ място: Участник № 5 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин с комплексна оценка 80,00 

точки; 

Трето място: Участник № 1 “Мегаинвест - холд” ЕООД, гр. Дупница с комплексна 

оценка 79,00 точки. 

 

Този протокол е съставен на 25.07.2018 г. 

 

 

Комисия: 

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

                     (Рени Длъгнекова) 

 

 

Членове: 

1. ………(П)………………. 

Марияна Маринова 

 

 

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

(инж. Иван Каменов) 

 

 

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

(Анелия Кирилова) 

 

 

3.........(П)....................... 

(Милена 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) 

 

 


