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                                                                                              ИНЖ. БОРИС НИКОЛОВ 

Кмет на община Белоградчик 

                                                                                                      Дата: 15.11.2018 г. 

(Налице са положени подпис и печат, 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)                           

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 

“Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни 

работи) на обект: „Реконструкция и рехабилитация на бул. Съединение в гр. 

Белоградчик от о.т. 28 до о.т. 37”,  открита с Решение № 693 от 20.08.2018 г. и обявена в 

регистъра на обществени поръчки на АОП под  № 00287-2018-0013, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

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

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

поръчки“ в Община Белоградчик; 

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

община Белоградчик; 

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

икономическо развитие” в община Белоградчик; 

 

Резервни членове: 

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

община Белоградчик; 

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

устойчиво развитие”. 

 

На 20.09.2018 г. в 10:00 часа  в Заседателната зала на община Белоградчик се проведе 

първото публично заседание на комисията за отваряне на получените оферти в 

процедурата. На публичното заседание присъства упълномощен представител на 

участника „ПСТ Видин”, гр. Видин – Светослав Митков Илиев, видно от списъка на 

присъстващите участници при отваряне на предложения за участие в настоящата 

обществена поръчка. 

 

 

 



 

 

Председателят на комисията обяви участниците от които са получени оферти за участие в 

процедурата, съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП. 

До крайния срок за подаване на оферти – 17:00 ч. на 18.09.2018 г. в деловодството на 

община Белоградчик са постъпили 3 (три) оферти от следните участници: 

 

№ 

по 

ред 
Наименование на участника подал оферта 

 

Вх. № и дата и час на подаване 

 

 

1. 

“Техно Строй България” ООД, гр. София, 

бул. „Витоша” № 188,ет. 5, тел. 02/ 953 27 90 
№ 4573/18.09.2018 г. в 11:12 ч. 

 

2. 

„ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин, бул. 

„Панония” № 1Б, тел. 094/605 270 
№ 4575/18.09.2018 г. в 11:36 ч. 

 

3. 

„Гарант – 90 – Цонев и Сие” ООД, гр. Враца, 

ул. „28-ми октомври” № 32, тел. 092/661 545 

 

№ 4591/18.09.2018 г. в 16:14 ч. 

 

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: 

Участник № 1 “Техно Строй България” ООД, гр. София: 

Участникът 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”. 

В съответствие с чл. 54, ал. 5 о т ППЗОП председателят на комисията предложи на 

представителя на участника „ПСТ Видин” ЕООД да подпише техническото предложение 

и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Представителят на участника „ПСТ 

Видин” ЕООД отказа да подпише техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

Участник № 2 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин: 

Участникът 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”. 

Участник № 3 „Гарант – 90 – Цонев и Сие” ООД, гр. Враца: 

Участникът 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”. 

В съответствие с чл. 54, ал. 5 от ППЗОП председателят на комисията предложи на 

представителя на участника „ПСТ Видин” ЕООД да подпише техническото предложение 

и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Представителят на участника „ПСТ 

Видин” ЕООД отказа да подпише техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. 

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 “Техно Строй България” ООД: 

Участникът е представил в офертата си цифрово подписан електронен ЕЕДОП, като е  

декларирал обстоятелствата, 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. Комисията установи, че участникът е декларирал в еЕЕДОП 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. 

Участник № 2 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин: 

При проверка на представените документи относно изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор, комисията констатира следните непълноти и 

несъответствия:  

1. В представеният цифрово подписан електронен ЕЕДОП за „ПСТ Видин” ЕООД, в 

Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово 

състояние”, т.5 участникът е декларирал, че за посоченият за проектант по част 

„Геодезия” инж. Асен Димитров Цанков застрахователната сума по 

застрахователна полица „Професионална отговорност” за „Проектант” е 50 000 

лева. Същото обстоятелство е посочено и в представеният цифрово подписан 

електронен ЕЕДОП за лицето инж. Асен Димитров, на чиито капацитет се позовава 

участникът. Съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за 

участие минималната застрахователната сума за „Проектант” е съгласно чл. 5, ал. 

1, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в 

проектирането и строителството, за строежи трета категория, съгласно чл. 137, ал. 

1, т. 3 ЗУТ, а именно - 100 000 лв.; 

Участникът следва да представи: 

- Нов цифрово подписан електронен ЕЕДОП за „ПСТ Видин” ЕООД, в който да 

отстрани липсите и несъответствия в Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б 

„Икономическо и финансово състояние”, т.5. 

- Нов цифрово подписан електронен ЕЕДОП за инж. Асен Димитров Цанков в който 

да отстрани установеното несъответствие в Част IV „Критерии за подбор”, 

раздел Б „Икономическо и финансово състояние”, т.5.; 

Участник № 3 „Гарант – 90 – Цонев и Сие” ООД, гр. Враца: 

При проверка на представените документи относно изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор, комисията констатира следните непълноти и 

несъответствия:  

 

 



 

 

1. В представеният цифрово подписан електронен ЕЕДОП за „Гарант 90 – Цонев и 

Сие” ООД  в Част III „Основания за изключване”, раздел Г „Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата 

членка”, поле 1 участникът не е декларирал обстоятелства, относно извършени 

престъпления  по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1, или 3, чл. 63, ал .1 или 2, чл. 118, чл. 

118, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от 

Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения. 

2. В представеният цифрово подписан електронен ЕЕДОП за инж. Янко Милков 

Миленков в Част III „Основания за изключване”, раздел Г „Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата 

членка”, поле 1 участникът не е декларирал основанията за изключване, съгласно 

изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. 

3. В представеният цифрово подписан електронен ЕЕДОП за инж. Янко Милков 

Миленков В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел Б: „Икономическо и 

финансово състояние”, поле 5 участникът е декларирал, че притежава валидна 

застраховка „Професионална отговорност” за геодезия, картография и кадастър, 

като е посочил застрахователна сума от 30 000 лева за едно събитие и 60 000 лева 

за всички събития.  Съгласно изискванията на възложителя, посочени в 

документацията за участие минималната застрахователната сума за „Проектант” е 

съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за задължителното 

застраховане в проектирането и строителството, за строежи трета категория, 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ, а именно - 100 000 лв. 

4. В представеният цифрово подписан електронен ЕЕДОП за „Гарант 90 – Цонев и 

Сие” ООД  в Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел, В „Технически и 

професионални способности”, т.6, участникът не е посочил информация за инж. 

Симона Йорданова Раданова,  предложена за Ръковидтел на екипа, дали притежава 

пълна проектантска правоспособност или еквивалент, съгласно изискването на 

Възложителя. 

Участникът следва да представи: 

- Нов цифрово подписан електронен ЕЕДОП за „Гарант 90 – Цонев и Сие” ООД , в 

който да декларира липсващата информация в Част III „Основания за 

изключване”, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държавата членка”, поле 1; 

- Нов цифрово подписан електронен ЕЕДОП за „Гарант 90 – Цонев и Сие” ООД , в 

който да декларира липсващата информация в Част IV: „Критерии за подбор”, 

Раздел, В „Технически и професионални способности”, т.6; 

- Нов цифрово подписан електронен ЕЕДОП за инж. Янко Милков Миленков в 

който да декларира липсващата информация в Част III „Основания за 

изключване”, раздел Г „Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държавата членка”, поле 1; Част IV: „Критерии за подбор”, 

Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние”, и Част IV: „Критерии за 

подбор”, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние”, поле 5. 

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

протокола, участниците за които са установени липси и несъответствия следва да 

представят  нов еЕЕДОП (образец 2) с отстранените липси и несъответствия. 

 

 



 

 

 

На 15.10.2018 г. в 11:00. Комисията проведе закрито заседание за разглеждане на 

допълнително представените документи и техническите предложения на участниците. 

 

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

Комисията са постъпили  допълнителни документи от следните участници: 

1. „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин, с вх. № 4575-/2/ от 08.10.2018 г. в 14:02 ч.; 

2. „Гарант – 90 – Цонев и Сие” ООД, гр. Враца с вх. № 4591-2 от 10.10.2018 г. в 15:06.ч.  

В хода на проверката за съответствие с изискванията на ЗОП и минималните изисквания 

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

установи следното: 

За Участник  „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин 

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в 

определения срок и пристъпи към прегледа им. В хода на проверката на допълнително 

представените документи за отстраняване на констатирани липси и несъответствия в 

Протокол № 1 от работата на комисията за съответствие с изискванията на ЗОП и 

минималните изисквания за подбор на Възложителя в документацията за участие в 

процедурата, Комисията установи, че участника е представил следните документи: 

1. Нов цифрово подписан електронен ЕЕДОП за „ПСТ Видин” ЕООД като в Част IV 

„Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”, т.5 

участникът е декларирал, че посоченият за проектант по част „Геодезия” инж. Асен 

Димитров Цанков притежава застрахователна полица „Професионална 

отговорност” за „Проектант” със застрахователната сума в размер на 100 000 лева, 

съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ. 

 2. Нов цифрово подписан електронен ЕЕДОП за посоченият за проектант по част 

„Геодезия”  инж. Асен Димитров в който в Част IV „Критерии за подбор”, раздел 

Б „Икономическо и финансово състояние”, т.5 участникът е декларирал, че 

притежава застрахователна полица „Професионална отговорност” за „Проектант” 

със застрахователната сума в размер на 100 000 лева, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 

ЗУТ. 

Комисията установи, че участникът „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин отговаря на 

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

поради което допуска участника до разглеждане на Техническото предложение. 

 

За Участник „Гарант – 90 – Цонев и Сие” ООД, гр. Враца 

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в 

определения срок и пристъпи към прегледа им. В хода на проверката на допълнително 

представените документи за отстраняване на констатирани липси и несъответствия в 

Протокол № 1 от работата на комисията за съответствие с изискванията на ЗОП и 

минималните изисквания за подбор на Възложителя в документацията за участие в 

процедурата, Комисията установи, че участника е представил нов цифрово подписан 

електронен ЕЕДОП, в който е попълнил липсващата информация, а именно: 

1.В представеният цифрово подписан електронен ЕЕДОП за „Гарант 90 – Цонев и 

Сие” ООД  в Част III „Основания за изключване”, раздел Г „Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство 

на възлагащия орган или възложителя на държавата членка”, поле 1 участникът е 

декларирал липсата на обстоятелства, относно  

 

 



 

 

 

2. извършени престъпления  по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1, или 3, чл. 63, ал .1 или 2, чл. 

118, чл. 118, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 

1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични 

задължения. 

3. В представеният цифрово подписан електронен ЕЕДОП за „Гарант 90 – Цонев и 

Сие” ООД  в Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел, В „Технически и 

професионални способности”, т.6, участникът е посочил, че инж. Симона 

Йорданова Раданова,  предложена за Ръководител на екипа, притежава пълна 

проектантска правоспособност, съгласно изискването на Възложителя. 

4. В представеният цифрово подписан електронен ЕЕДОП за инж. Янко Милков 

Миленков в Част III „Основания за изключване”, раздел Г „Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното 

законодателство на възлагащия орган или възложителя на държавата 

членка”, поле 1 участникът е декларирал липсата на основанията за изключване, 

съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. 

5. В представеният цифрово подписан електронен ЕЕДОП за инж. Янко Милков 

Миленков В Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел Б: „Икономическо и 

финансово състояние”, поле 5 участникът е декларирал, че притежава валидна 

застраховка „Професионална отговорност” за геодезия, картография и кадастър, 

със застрахователна сума от 100 000 лева, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ. 

 

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

Съгласно методиката за определяне на комплексна оценка на офертите показателите за 

оценяване са следните: 

К1 – Предложена цена – максимална оценка – 50 точки; 

К2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката – 50 точки. 

 

По отношение на показател К2 – Организация за качествено изпълнение на поръчката - в 

техническото си предложение участникът трябва да посочи организацията за 

изпълнение на проектирането и строителството съгласно Техническата 

спецификация. Оценява се посочената организация на работа. 
 

Комисията пристъпи към разглеждане на технически предложения на участниците. 

Участник № 1 “Техно Строй България” ООД, гр. София 

Участникът е представил Образец №3 - Предложение за изпълнение на поръчката. 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката както следва: 

1. Предложен срок за изготвяне на технически проект  -  60 (шестдесет) календарни дни; 

2. Предложен срок за изпълнение на строително-монтажните работи – 180 (сто и 

осемдесет) календарни дни; 

3. Предложен срок за упражняване на авторски надзор – през целия период на изпълнение 

на строително-монтажните работи; 

 

Предложени гаранционни срокове за изпълнените  строителни и монтажни работи: 

1. За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

включително и за земната основа под тях - 10 години; 

2. За преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата 

инфраструктура - 8 години; 

 

 



 

3. За автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при 

основни ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - две 

години, а при основни ремонти - една година; 

4. За съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново 

строителство - 10 години; при основен ремонт и рехабилитация - 4 години. 

 

Предложените срокове от участника съответстват на изискванията на Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи. 

 

Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил 

следните приложения: 

 

 Приложение 1 – Обяснителна записка за организация за качествено 

изпълнение на поръчката  

 Приложение 2 – Линеен календарен график 

Комисията оцени техническото предложение на участника по Показател К2 – 

Организация за качествено изпълнение на поръчката с 50 (петдесет) точки, като мотивите 

за оценката са описани в оценителен лист, изготвен от членовете на комисията, 

неразделна част от настоящият протокол. 

 

Участник № 2 „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин: 

Участникът е представил Образец №3 - Предложение за изпълнение на поръчката. 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката както следва: 

 

1. Предложен срок за изготвяне на технически проект  -  60 (шестдесет) календарни дни; 

2. Предложен срок за изпълнение на строително-монтажните работи – 133 (сто тридесет и 

три) календарни дни; 

3. Предложен срок за упражняване на авторски надзор – през целия период на изпълнение 

на строително-монтажните работи; 

Предложени гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи: 

 1. За улици от общинската пътна мрежа – 2 (две) години; 

2. За преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръженията към тях на 

техническата инфраструкутра – 8 (осем) години. 

 

Предложените срокове от участника съответстват на изискванията на Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи. 

 

Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил 

следните приложения: 

 Приложение 1 – Обяснителна записка за организация за качествено 

изпълнение на поръчката  

 Приложение 2 – Линеен календарен график 

На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП,  съобразно изискванията на 

предоставената от Възложителя документация към обществената поръчка 

комисията предлага на Възложителя, участникът „ПСТ Видин” ЕООД да бъде 

отстранен от процедурата, тъй като не отговаря на минималните изисквания на 

Възложителя, относно съдържанието на офертата си. Конкретни аргуметни и 

мотивите на комисията са описани в оценителен лист, изготвен от членовете на 

комисията, неразделна част от настоящият протокол. 

 

 

 



 

 

Участник № 3 „Гарант – 90 – Цонев и Сие” ООД, гр. Враца  
Участникът е представил Образец №3 - Предложение за изпълнение на поръчката. 

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката както следва: 

1. Предложен срок за изготвяне на технически проект  -  60 (шестдесет) календарни дни; 

2. Предложен срок за изпълнение на строително-монтажните работи – 180 (сто и 

осемдесет) календарни дни; 

3. Предложен срок за упражняване на авторски надзор – през целия период на изпълнение 

на строително-монтажните работи; 

Предложени гаранционни срокове за изпълнените  строителни и монтажни работи: 

1. Съгласно Наредба № 2 от 31.07. 2003 г. чл. 20, ал. 4, т. 8 –  1 (една) година; 

2. Съгласно Наредба № 2 от 31.07. 2003 г. чл. 20, ал. 4, т. 9 – 4 (четири) години. 

 

Предложените срокове от участника съответстват на изискванията на Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи. 

 

Към своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът е представил 

следните приложения: 

 Приложение 1 – Обяснителна записка за организация за качествено 

изпълнение на поръчката  

 Приложение 2 – Линеен календарен график 

На основание чл. 107, т. 2, буква „а” от ЗОП,  съобразно изискванията на 

предоставената от Възложителя документация към обществената поръчка 

комисията предлага на Възложителя, участникът „Гарант – 90 – Цонев и Сие” ООД, 

да бъде отстранен от процедурата, тъй като не отговаря на минималните изисквания 

на Възложителя, относно съдържанието на офертата си. Конкретни аргуметни и 

мотивите на комисията са описани в оценителен лист, изготвен от членовете на 

комисията, неразделна част от настоящият протокол. 

Комисията взе решение ценовите предложения на участниците щда бъдат оповестени на 

14.11.2018 г. в 13:30 часа в Заседателната зала на община Белоградчик, ул. „Княз Борис І” 

№ 6, етаж 2. 

На 14.11.2018 г. в 13:30 часа комисията Проведе второ публично заседание за отваряне на 

ценовите предложения на допуснатите участници. На заседанието присъства Катя 

Иванова Славкова - упълномощен представител на участника „ПСТ Видин” ЕООД, 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 плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на допуснатият 

участник “Техно Строй България” ООД, гр. София и обяви неговото ценовото 

предложение. 

Предложената от участник № 1 “Техно Строй България” ООД, гр. София, обща цена е 

в размер на 413 300,00 (четиристотин и тринадесет хиляди и триста лева) лева без 

ДДС, респективно 495 960,00 (четиристотин деветдесет и пет хиляди деветстотин и 

шестдесет) лева с ДДС, формирана както следва: 

1. Стойност за изготвяне на технически проект – 7 500,00 (седем хиляди и петстотин) 

лева без ДДС, респективно 9 000,00 (девет хиляди) лева  с ДДС; 

2. Стойност за упражняване на авторски надзор – 500,00 (петстотин) лева без ДДС, 

респективно 600,00 (шестстотин) лева  с ДДС; 

3. Стойност за изпълнение на строително-монтажните работи – 405 300,00 (четиристотин 

и пет хиляди и триста) лева без ДДС, респективно  486 360,00 (четиристотин осемдесет 

и шест хиляди триста и шестдесет) лева  с ДДС; 

 

 



 

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

закрито заседание. 

 

К1 – Предложена цена – показателят се изчислява по следната формула: 

К1 = (Цена мин. / Цена участ.)*50 

където 

Цена мин. е най-ниската предложена цена от участник. 

Цена участ. е цената, предложена от даден участник съгласно ценовото му 

предложение. 

 

Комисията извърши оценка на ценовото предложение на участника, съгласно методиката, 

както следва: 

 

Участник № 1 “Техно Строй България” ООД, гр. София с предложена обща цена 

413 300,00  лева без ДДС: 

К1 = (413 300,00  / 413 300,00) х 50 = 50 точки 

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

КО = К1 + К2  

 

Комисията извърши комплексна оценка на допуснатият участник: 

Участник № 1 “Техно Строй България” ООД, гр. София 

КО = 50 + 50 = 100 точки 

 

Комисията предлага за изпълнител на обществената поръчка да бъде определен участника 

“Техно Строй България” ООД, гр. София с комплексна оценка 100 точки. 

 

Приложения: 

1.Протокол № 1/04.10.2018 г.; 

2. Протокол № 2/09.11.2018 г. 

3. Оценителен лист на “Техно Строй България” ООД, гр. София 

4. Оценителен лист на „ПСТ Видин” ЕООД, гр. Видин; 

5. Оценителен лист на „Гарант – 90 – Цонев и Сие” ООД, гр. Враца; 

6. Протокол № 3/ 14.11.2018 г. 

 

 

Комисия: 

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

                     (Рени Длъгнекова) 

 

Членове: 

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

(инж. Иван Каменов)                             (Анелия Кирилова) 

 

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

(Милена Иванова)                                 (Ангелина Георгиева) 

 

(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) 

 

 

 

 


