
    
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

Процедура BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ 

 

Проект №: BG06RDNP001-7.006-0055 „Обновяване на площад Възраждане, град Белоградчик" 

АДПБФП №: BG06RDNP001-7.006-0055-C01/04.06.2019г. 

1 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 3 

за разглеждане на ценовите предложения 

 

 

На 21.02.2020 г. в 09:00 часа, комисията, назначена със Заповед № № 77 /07.01.2020год.  на 

Кмета на община Белоградчик за провеждане на публично състезание, с предмет 

„Изпълнение на СМР за обект „Обновяване на площад "Възраждане, гр. Белоградчик“, 

открита с Решение № 953 от 06.12.2019 г. и обявена в регистъра на обществени поръчки на 

АОП под  № 00287-2019-0009, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Иван Каменов – главен инженер; 

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

поръчки“;  

3. Ангелина Иванова Георгиева – главен експерт „Обществени поръчки и икономическо 

развитие”; 

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

Резервни членове: 

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

устойчиво развитие”; 

2. Жанета Николова Николова – гл. експерт „Бюджет и финансов контрол”.  

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

Поради отсъствие на редовния член на комисията Анелия Емилова Кирилова – н-к отдел 

„Програми, проекти и обществени поръчки, участие в откритото заседание на комисията взе 

резервния член Николай Светланов Димитров - гл. експерт „Регионално развитие, планиране 

и устойчиво развитие”. 
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На заседанието присъства представител на участника „АВ Билд” ЕООД в качеството му на 

Управител, 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 № 2 ДЗЗД „ЦЕРБ ЕАД-ЦЕРБ БИЛД ЕООД“  на основание чл. 107, т. 1 от 

ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, тъй като същият не отговаря на поставените от 

Възложителя критерии за подбор. 

2. Участник № 3 ДЗЗД „Белоградчик 2020“ на основание  чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП, и във 

връзка с  чл. 101, ал. 5 от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 

3. Участник № 4 „ИНФРАКЪНСТРАКШЪН” ЕАД на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП във 

вр. с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, тъй като същият е подал оферта, която не отговаря на условията за 

представяне, включително за форма, начин, срок и валидност, с оглед липсата на валиден 

електронен подпис на Изпълнителния директор на дружеството Антон Христов на 

допълнително представеният ЕЕДОП от участника. 

 

4. Участник № 5 „АВ Билд“ ЕООД на основание  чл. 107, т. 2, б. “а“  от ЗОП, и във връзка с  

чл. 101, ал. 5 от ЗОП, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 

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 № 1 „Техно Строй България” ООД, гр. София с предложена обща цена за 

изпълнение на поръчката  в размер на 721 134,23 (седемстотин двадесет и една хиляди сто 

тридесет и четири лева и двадесет и три ст.) лева без ДДС и/или 865 361,08 (осемстотин 

шестдесет и пет хиляди триста шестдесет и един лева и осем ст.) лева с ДДС. 
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С което бе закрита публичната част на заседанието и комисията продължи своята работа в 

закрито заседание. 

 

Показателят К1 - Предложена цена  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: 

К1 = (721 134,23 / 721 134,23)*50 = 1* 50 = 50 точки  

 

Комплексната оценка - КО на офертата се изчислява по формулата: 

КО = К1 + К2  

 

Комисията извърши комплексна оценка на допуснатите участници: 

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

КО = 50 + 50 = 100 точки 

 

Комисията пристъпи към класиране участниците: 

Първо място: Участник № 1 „Техно Строй България” ООД, гр. София с предложена обща 

цена за изпълнение на поръчката  в размер на 721 134,23 (седемстотин двадесет и една 

хиляди сто тридесет и четири лева и двадесет и три ст.) лева без ДДС и/или 865 361,08 

(осемстотин шестдесет и пет хиляди триста шестдесет и един лева и осем ст.) лева с ДДС. 
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Настоящият протокол е съставен и подписан от членовете на комисията на 21.02.2020 г. в 

14:00 часа. 

 

Комисия: 

Председател: ……(П)……………….. 

                       (Р. Длъгнекова) 

 

Членове: 1.……(П)…………..                                 2. …(П)………………………. 

                  (инж. Ив. Каменов)                                     (Н. Димитров) 

 

 

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

            (Ан. Георгиева)                                                     (М. Иванова) 

 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание 36а, ал. 3 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) 

 


