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П Р О Т О К О Л  № 2 

за разглеждане на ценовите предложения 

 

На 07.10.2020 г. в 10:00 часа, комисията, назначена със Заповед 610 /20.07.2020 год. на 

Кмета на община Белоградчик за провеждане на открита процедура с предмет 

„Извършване на строително-монтажи работи за обект: „Закриване и рекултивация на 

съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община 

Белоградчик“, открита с Решение № 527 от 12.06.2020 г., се събра в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Иван Каменов – гл. инженер; 

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

поръчки“;  

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

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

устойчиво развитие”; 

 

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

На заседанието присъства представител на участника “Белоградчик 2020” ДЗЗД, гр. Видин 

видно от списък на присъстващите участници при отваряне на ценови предложения, 

неразделна част от настоящият протокол. 

Във основа на декларираните обстоятелствата за лично състояние и минималните 

изисквания за икономическо и финансово състояние и технически възможности на 

участниците и разглеждане на техническите предложения на участниците, комисията 

предлага от участие в процедурата да бъдат отстранени следните участници: 

1. Участник № 1 “Белоградчик 2020” ДЗЗД, гр. Видин на основание чл. 107, т. 1 от 

ЗОП, тъй като представената оферта не отговаря на предварително обявените изисквания 

и условия на възложителя от документацията за участие. 

Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” от 

офертата на допуснатия участник и оповести предложената от него цена за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

Участник № 2 „Вейл Конструкции” ЕООД,  гр. София с предложена обща цена за 

изпълнение на поръчката  в размер на 787 340,10 (седемстотин осемдесет и седем 

хиляди триста и четиридесет лева и десет ст.) лева без ДДС и/или 944 808,12 

(деветстотин четиридесет и четири хиляди осемстотин и осем лева и дванадесет ст.) лева с 

ДДС, формирана както следва: 
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1. Обща цена за изпълнение на Техническа рекултивация в размер на 764 105,26 

(седемстотин шестдесет и четири хиляди сто и пет лева и двадесет и шест ст.) лева 

без ДДС или 916 926,31 (деветстотин и шестнадесет хиляди деветстотин двадесет и шест 

лева и тридесет и една ст.) лева с ДДС, в това число: 

 

а) Подготвителни дейности в размер на 379 653,01 ( триста седемдесет и девет хиляди 

шестстотин петдесет и три лева и една ст.) лева без ДДС или 455 583,61 (четиристотин 

петдесет и пет хиляди петстотин осемдесет и три лева и шестдесет и една ст.) лева с ДДС; 

 

б) Техническа рекултивация в размер на 378 518,02 (триста седемдесет и осем хиляди 

петстотин и осемнадесет лева и две ст.) лева без ДДС или 454 221,62 (четиристотин 

петдесет и четири хиляди двеста двадесет и един лева и шестдесет и две ст.) лева с ДДС; 

 

в) Мониторинг в размер на 5 934,23 (пет хиляди деветстотин тридесет и четири лева 

и двадесет и три ст.) лева без ДДС или 7 121,08 (седем хиляди сто двадесет и един лева и 

осем ст.) лева с ДДС. 

 

2. Обща цена за изпълнение на Биологична рекултивация в размер на 23 234,84 

(двадесет и три хиляди двеста тридесет и четири лева и осемдесет и четири ст.) лева 

без ДДС или 27 881,81 (двадесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и един лева и 

осемдесет и една ст.) лева с ДДС. 

 

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

закрито заседание. 

 

Съгласно одобрената методика за оценка на офертите Финансов показател (ФП) – 

Предложената обща цена за изпълнение на поръчката се изчислява по следната 

формула: 

ФП = (Цmin / Цi) х 40, където: 

 

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

формирана от сборът на предложените цени за изпълнение на отделните СМР; 

Цi е предложената от Участник(i) цена за изпълнение на поръчката, формирана от сборът 

на предложените цени за изпълнение на отделните СМР. 

 

Комисията извърши оценка на ценовото предложение на участника „Вейл Конструкции” 

ЕООД, съгласно методиката, както следва: 

ФП = (787 340,10 /787 340,10) х 40 = 1 х 40 = 40 точки 

 

Комплексната оценка - КО на офертата се изчислява по формулата: 

КО = ТП + ФП 

 

Комисията извърши комплексна оценка на допуснатите участници: 

Участник № 2 „Вейл Конструкции” ЕООД, гр. София: 

КО = 60 + 40 = 100 точки 
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Комисията пристъпи към класиране участниците: 

Първо място: Участник № 2 „Вейл Конструкции” ЕООД, гр. София с предложена обща 

цена за изпълнение на поръчката  в размер на 787 340,10 (седемстотин осемдесет и седем 

хиляди триста и четиридесет лева и десет ст.) лева без ДДС и/или 944 808,12 

(деветстотин четиридесет и четири хиляди осемстотин и осем лева и дванадесет ст.) лева с 

ДДС. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на 08.10.2020 г. в 

14:00 часа. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

………………………(П)…………….Рени Христова Длъгнекова  

ЧЛЕНОВЕ: 

………………………(П)…………………… инж. Иван Каменов 

 

………………………(П)………………………  Анелия Емилова Кирилова  

 

………………………(П)………………………..Милена Артинова Иванова  

 

………………………(П)……………………….. Николай Светланов Димитров  

 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 37 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) 

 

 


