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ПРОТОКОЛ № 4 
 

 

за отваряне на пликовете с предлагана цена и класиране на офертите, представени от 

допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство 

по реда на Глава V от ЗОП (отм.) – чрез открита процедура с прилагане на опростени 

правила, с предмет: „Избор на изпълнители за изпълнение на проект на община Смолян 

№ 290, одобрено искане за финансиране по правилата на НДЕФ, по обособени позиции, 

както следва: Обособена позиция 1: Изпълнение на СМР на обект: „Прилагане на мерки 

за енергийна ефективност в ЦДГ №10 "Детелина" в гр.Смолян, община Смолян, област 

Смолян“; Обособена позиция 2: Изпълнение на СМР на обект: „Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в ОДЗ №11 "Митко Палаузов" в гр.Смолян, община Смолян, 

област Смолян“, която обществена поръчка е открита с решение № 18 от 14.04.2016 г. на 

кмета на община Смолян, измено с решение за промяна № 20 от 28.04.2016 г. на кмета на 

община Смолян, вписани заедно с одобреното обявление в Регистъра на обществените 

поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 

00092-2016-0011. 

 

 

Днес, 12.10.2016 г. от 13:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на заповед № ОП-28/07.06.2016г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

 

Любомир Петров Равелов – директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване“ в 

община Смолян – правоспособен юрист, магистър. 

инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „Строителство, инфраструктура и 

околна среда“ в община Смолян – строителен инженер, магистър, специалност „промишлено и 

гражданско строителство“. 

инж. Диана Георгиева Калайджиева - главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

– машинен инженер, магистър, специалност „промишлена топлотехника“. 

 

Списък на консултантите: 

Консултант: инж. Михаил Руменов Денков - външен експерт с квалификация в съответствие с 

предмета на поръчката, вписан в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП (отм.), респ. чл.229, ал.1, 

т.17 от ЗОП под уникален номер ВЕ-1222/ 28.07.2015 г.. 

 

 На основание §18 от ПЗР към ЗОП (Обн. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.) възлагането на 

настоящата обществена поръчка се приключва по досегашния ред, тъй като решението за 

откриване на процедурата е взето до влизането в сила на този закон. Приложими са 

процедурните правила на ЗОП (Обн. ДВ. бр. 28 от 06 Април 2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 79 

от 13.10.2015 г., отм. ДВ. бр. 13 от 16.02.2016 г.). 
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 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.69а, ал.3 и 

чл.71, ал.1 и 3 от ЗОП (отм.) за отваряне и разглеждане на плика с предлаганата цена, проверка 

за съответствие с изискванията на възложителя и класиране на офертите на допуснатите 

участници. 

 

1. Комисията направи следните констатации: 

1.1. В изпълнение разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП (отм.) не по-късно от 2 /два/ 

работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията е обявила чрез съобщение 

с изх. № ДЛ007707 / 07.10.2016г. в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето 

им и резултатите по обособени позиции от разглеждането на офертите по отношение на 

формална допустимост и съответствие на представените документите в Плик 1 и Плик 2 с 

изискванията на възложителя. 

1.2. При отварянето на ценовите оферти представители на участниците, средствата за 

масово осведомяване и на други лица не присъстваха. 

 

 2. Комисията пристъпи към отварянето на плик № 3 с предлагана цена на допуснатите 

участници по обособени позиции, които се установи, че отговарят на изискванията за подбор и 

тези, определени от възложителя. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:  

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ В ЦДГ №10 "ДЕТЕЛИНА" В ГР.СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН, 

ОБЛАСТ СМОЛЯН“. 

 

 

1. 

 

 

„НСК СОФИЯ“ ЕООД 

 

А. 

Съдържанието на плик № 3 - „Предлагана цена”, от офертата на участника е, както 

следва: 

 Ценово предложение, изготвено по образец съгласно Приложение № 3. 

 Количествено-стойностна сметка, изготвена съгласно образец № 14.1. 

 Анализ на единичните цени. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 3 „Предлагана 

цена“, не са налице липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и информация 

в плик № 3 „Предлагана цена“ съгласно раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т.23 от раздел VI „Оферта“ от документацията за участие в процедурата, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения.  

Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както на 

ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

 

В.  

Оферта по същество: 

Цена за изпълнение на поръчката: 185 004.50 лева /словом  сто осемдесет и пет хиляди 

четири лева и петдесет стотинки/ без ДДС. 

Ценови показатели: 

 средна часова ставка – 3.10 лева/час;  

 доставно-складови разходи - 10 %; 

 допълнителни разходи върху труда - 100 %;  
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 допълнителни разходи за механизацията - 40 %;  

 печалба - 10 %. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:  

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ В ОДЗ №11 "МИТКО ПАЛАУЗОВ" В ГР.СМОЛЯН, ОБЩИНА 

СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“. 

 

 

1. 

 

 

„СЕТАТЕХ“ ЕООД 

 

А. 

Съдържанието на плик № 3 - „Предлагана цена”, от офертата на участника е, както 

следва: 

 Ценово предложение, изготвено по образец съгласно Приложение № 3. 

 Количествено-стойностна сметка, изготвена съгласно образец № 14.2. 

 Анализ на единичните цени. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 3 „Предлагана 

цена“, не са налице липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и информация 

в плик № 3 „Предлагана цена“ съгласно раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т.23 от раздел VI „Оферта“ от документацията за участие в процедурата, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения.  

Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както на 

ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

 

В.  

Оферта по същество: 

Цена за изпълнение на поръчката: 88 638.95 лева /словом  осемдесет и осем хиляди 

шестстотин тридесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки/ без ДДС. 

Ценови показатели: 

 средна часова ставка – 310 лева/час;  

 доставно-складови разходи - 10 %; 

 допълнителни разходи върху труда - 100 %;  

 допълнителни разходи за механизацията - 40 %;  

 печалба - 10 %. 

 

 

2. 

 

 

„МЕАЦА“ ЕООД 

 

А. 

Съдържанието на плик № 3 - „Предлагана цена”, от офертата на участника е, както 

следва: 

 Ценово предложение, изготвено по образец съгласно Приложение № 3. 

 Количествено-стойностна сметка, изготвена съгласно образец № 14.2. 

 Анализ на единичните цени. 

 

Б. 

Съответствието с изискванията на възложителя е, както следва: 

В документите и информацията на участника, съдържащи се в плик № 3 „Предлагана 

цена“, не са налице липси и несъответствия с изискванията на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи и информация 
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в плик № 3 „Предлагана цена“ съгласно раздел III.2.1. от обявлението за обществената 

поръчка и т.23 от раздел VI „Оферта“ от документацията за участие в процедурата, и 

същите са редовни.  

При изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от 

възложителя условия. 

Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения.  

Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както на 

ЗОП, така и на тези, определени от възложителя. 

 

В.  

Оферта по същество: 

Цена за изпълнение на поръчката: 105 444.63 лева /словом сто и пет хиляди 

четиристотин четиридесет и четири лева и шестдесет и три стотинки/ без ДДС. 

Ценови показатели: 

 средна часова ставка – 2.80 лева/час;  

 доставно-складови разходи – 1.00 %; 

 допълнителни разходи върху труда – 75.00 %;  

 допълнителни разходи за механизацията – 30.00 %;  

 печалба – 5.00 %. 

 

 

2. Определеният консултант - инж. Михаил Руменов Денков - външен експерт с 

квалификация в съответствие с предмета на поръчката, вписан в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от 

ЗОП (отм.), респ. чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП под уникален номер ВЕ-1222/ 28.07.2015 г., изразява 

становище във връзка с работата на комисията, приложено към настоящия протокол, което 

комисията възприема в цялост. 

 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

 

Въз основа на подадените оферти и извършените анализи и констатации, 

комисията единодушно  

 

 

 

Р Е Ш И : 
  

 

 

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: 

„ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ЦДГ №10 

"ДЕТЕЛИНА" В ГР.СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“: 

 

1. Класира участниците, както следва: 

Първо място: „НСК СОФИЯ“ ЕООД, с предложена цена за изпълнение на поръчката: 

185 004.50 лева /словом  сто осемдесет и пет хиляди четири лева и петдесет стотинки/ без ДДС. 

 

2. Предлага на възложителя за изпълнител класирания на първо място участник - „НСК 

СОФИЯ“ ЕООД, като договорът за изпълнение да се сключи при съществените условия, 

обективирани от класирания на първо място участник в предложението му. 
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II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: 

„ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОДЗ №11 "МИТКО 

ПАЛАУЗОВ" В ГР.СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“: 

 

1. Класира участниците, както следва: 

Първо място: „СЕТАТЕХ“ ЕООД, с предложена цена за изпълнение на поръчката: 

88 638.95 лева /словом  осемдесет и осем хиляди шестстотин тридесет и осем лева и деветдесет 

и пет стотинки/ без ДДС. 

Второ място: „МЕАЦА“ ЕООД, с предложена цена за изпълнение на поръчката: 

105 444.63 лева /словом сто и пет хиляди четиристотин четиридесет и четири лева и шестдесет 

и три стотинки/ без ДДС. 

 

2. Предлага на възложителя за изпълнител класирания на първо място участник - 

„СЕТАТЕХ“ ЕООД, като договорът за изпълнение да се сключи при съществените условия, 

обективирани от класирания на първо място участник в предложението му. 

 

 

Неразделна част от настоящия протокол е следното приложение: 

Становищe във връзка с работата на комисията на определеният консултант - инж. 

Михаил Руменов Денков - външен експерт с квалификация в съответствие с предмета на 

поръчката, вписан в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП (отм.), респ. чл.229, ал.1, т.17 от ЗОП под 

уникален номер ВЕ-1222/ 28.07.2015 г.. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 25.10.2016 г. 

 

 

Членове на комисията: 

 

Любомир Равелов 

 

положен подпис 

/……………………………./ 

 

 

инж. Васка Караджова 

 

положен подпис 

/……………………………./ 

 

 

инж. Диана Калайджиева 

 

положен подпис 

/……………………………./ 

 

 

 

Дата на приемане на протоколите от възложителя: 25.10.2016г. 

 

Час на приемане на протоколите от възложителя: 09:00  

 

положен подпис и печат 

Приемане от възложителя на протоколите  .............................................  

от работата на комисията: НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 

 
 

Забележка: Налице са положени подписи и печат от членовете на комисията и възложителя, 

които са заличени на основание чл.2 и 23 от Закона за защита на личните данни. 
 


