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П Р О Т О К О Л  № 3 

за разглеждане на ценовите предложения 

На 14.11.2018 г. в 13:30 часа комисията, назначена със Заповед № 817 /20.09.2018 год. на 

Кмета на община Белоградчик за провеждане на публично състезание с предмет 

“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” в 

община Белоградчик; 

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

устойчиво развитие; 

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

община Белоградчик. 

 

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. 

 

Този протокол е съставен на 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) 

 


