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П Р О Т О К О Л  № 3 
 на основание чл.181, ал.4 от ЗОП във връзка с чл.54, ал.7 от ППЗОП  

и чл.56 ал.1-3 и чл.57 ал.2 от ППЗОП 
 
 

съставен на основание дейността на комисия, назначена със Заповеди № № ОП-
16/11.05.2017 г. и ОП-34/12.07.2017г. на Кмета на община Смолян, за да разгледа, оцени и 
класира постъпилите оферти за участие в процедура за избор на изпълнител чрез публично 
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт и рехабилитация на 
улици и надлези за подобряване на градската среда на град Смолян по обособени позиции: 
1. Обособена позиция 1. „Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от МБАЛ 
„д-р Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“/ , гр.Смолян; 
2.  Обособена позиция 2. „Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. „България“ /от 
Община Смолян до х-л „Смолян“/ , гр.Смолян; 
3.  Обособена позиция 3. „Реконструкция на улица  „Беклийца“ от о.т.1876 до о.т.1772, 
гр.Смолян ”; 
4.  Обособена позиция 4. „Реконструкция на улица  „Евридика“ от о.т.4398 до о.т.2250, 
гр.Смолян“; 
5.  Обособена позиция 5. „Реконструкция на улица  „Зорница“ от о.т.130 до о.т.241, 
гр.Смолян“; 
6.  Обособена позиция 6. „Реконструкция на улица  „Спортна“ от о.т.1997 до о.т.2412, 
гр.Смолян“. 
Процедурата е открита с Решение № 2 от 05.04.2017 г., уникален номер в Регистъра на 
обществени поръчки 00092-2017-0002 
 

Днес 14.08.2017г. от 11:50 часа в заседателна зала № 343 на административната сграда 
на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в изпълнение на Заповеди № 
№ ОП-16/11.05.2017 г. и ОП-34/12.07.2017г. на Кмета на община Смолян в открито 
заседание се събра  комисия в състав: 

Председател:  
1.инж. Мариана Александрова Цекова - заместник-кмет на община Смолян и 

ръководител на проекта. 
Членове: 

 2.инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община 
Смолян и координатор СМР 1 по проекта. 
 3.инж. Анастасия Василева Василева - мл. експерт в дирекция „СИиОС“ в община 
Смолян и координатор СМР 2 по проекта. 

4.Сузана Замфирова Хаджийска – гл. експерт в дирекция „ФСДиБ“ в община Смолян 
и счетоводител по проекта. 

5. Ивайло Василев Стоянов – експерт по обществени поръчки. 
За да продължи работата си по  разглеждане, оценка и класиране на  офертите на 

участниците в горепосочената обществена поръчка. 
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За настоящия етап от провеждане на процедурата – отваряне и оповестяване на 

ценовите оферти, участниците бяха надлежно уведомени по реда на чл.57, ал.3 от ППЗОП, 
чрез съобщение на Профила на купувача – Секция „Обществени поръчки“, на интернет 
адрес: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1934 . 

 
На заседанието на комисията присъстваха следните лица представители на 

участниците в процедурата: 
1.Димитър Кръстев Стоев – упълномощен представител на „Запрянови - 03“ ООД; 
2.София Пейчева Бабова - упълномощен представител на „Пътища Пловдив“ АД; 
3. Катерина Иванова Милушева - упълномощен представител на „Родопа Трейс“ ЕАД; 
   

Публичната част на заседанието на Комисията протече при стриктно спазване на 
реда, определен в чл. 57 от  ППЗОП, а именно:  

 
I.  Заседанието на комисията бе открито от инж. Мариана Александрова Цекова - 

заместник-кмет на община Смолян и ръководител на проекта. 
 
II.  Преди да пристъпи към отваряне на пликовете „Предлагани ценови параметри“, 

съдържащи ценовите оферти на участниците, допуснати до този етап на процедурата, 
Комисията е извършила изискуемите съобразно чл.54 от ППЗОП действия, отразени в 
Протокол № 2, а именно: разгледала е предложенията на участниците за установяване на 
съответствието им с изискванията на Възложителя и е оценила офертите по всички други 
показатели, различни от цената. Резултатите от извършеното оценяване са отразени в 
Протокол № 2, подписан от всички членове на Комисията.  

 
В изпълнение на изискването, заложено в чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, Комисията обяви 

предложенията за изпълнение на участниците, отговарящи на изискванията на възложителя 
и допуснати до етапа за отваряне на ценови оферти, както следва: 

№ по 
ред 

Участник 
Получени  точки по показател 

„Организация за изпълнение на 
поръчката” (ОП) 

1. „ТРЕЙС ЯМБОЛ“ АД 60 точки 
2. „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД 100 точки 
3. „ИНФРАСТРОЙ“ ЕАД 20 точки 
4. „БАКС 99“ АД 100 точки 
5. „МУРДЖЕВ-ТРАНС“ ЕООД 20 точки 
6. „БКС – ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД 60 точки 
7. „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД 20 точки 
8. „АГРОМАХ“ ЕООД 40 точки 
9. „ИСА 2000“ ЕООД 100 точки 
10. „ПИ ЕС АЙ“ АД 80 точки 
11. „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД 20 точки 
12. „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 100 точки 
13. „РОДОПА ТРЕЙС“ ЕАД 20 точки 
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III. След обявяване на резултатите от оценяването на офертите по другите 
показатели комисията провери целостта на пликовете с ценовите оферти и констатира, че 
същите са запечатани, с ненарушена цялост, подписани от трима членове на комисията. 
След описаните действия комисията пристъпи към отваряне на Плик „Предлагани ценови 
параметри“, съдържащ ценовите оферти на участниците по обособени позиции. При 
отваряне на ценовите предложения, съдържанието на всяко от тях беше съобщено на 
всички присъстващи. Предложените ценови оферти бяха съобщени, както следва: 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
 
1.  оферта № 5, подадена от „Мурджев-Транс“ ЕООД 
 Участникът предлага обща цена за изпълнение на предмета на поръчката от 376 702, 39 лв.  
/триста седемдесет и шест хиляди, седемстотин и два лв. и тридесет и девет ст./ без ДДС. 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
 
1. Оферта № 1, подадена от  „Трейс Ямбол“АД 
Участникът предлага обща цена за изпълнение на предмета на поръчката от 292 972, 96 лв. 
/двеста деветдесет и две хиляди, деветстотин седемдесет и два лв. и деветдесет и шест ст./ 
без ДДС.  
 
2. Оферта № 6, подадена от „БКС - Горна Оряховица“ АД 
Участникът предлага обща цена за изпълнение на предмета на поръчката от 327 736, 54 лв. 
/триста двадесет и седем хиляди, седемстотин тридесет и шест лв. и петдесет и четири ст./ 
без ДДС.  
 
3. Оферта № 9, подадена от „ИСА 2000“ ЕООД 
Участникът предлага обща цена за изпълнение на предмета на поръчката от 334 537,02 лв. 
/триста тридесет и четири хиляди, петстотин тридесет и седем лв. и две ст./ без ДДС. 
 
4. Оферта № 11, подадена от „Пътстройинженеринг“ АД 
Участникът предлага обща цена за изпълнение на предмета на поръчката от 325 047, 43 лв. 
/триста двадесет и пет хиляди, четиридесет и седем лв. и четиридесет и три ст./ без ДДС.  
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 
 
1. Оферта № 12, подадена от „Трейс Груп Холд“ АД 
Участникът предлага обща цена за изпълнение на предмета на поръчката от 438 299, 33 лв. 
/четиристотин тридесет и осем хиляди, двеста деветдесет и девет лв. и тридесет и три ст./ 
без ДДС.  
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

 
1.  Оферта № 2, подадена от „Запрянови-03“ ООД 
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Участникът предлага обща цена за изпълнение на предмета на поръчката от 1 077 902,61 
лв. /един милион, седемдесет и седем хиляди, деветстотин и два лв. и шестдесет и една ст./ 
без ДДС.    

 
2. Оферта № 7, подадена от „Пътища Пловдив“ АД 
Участникът предлага обща цена за изпълнение на предмета на поръчката от 819 215,03 лв. 
/осемстотин и деветнадесет хиляди, двеста и петнадесет лв и три ст./ без ДДС. 
 
3. Оферта № 10, подадена от  „ПИ ЕС АЙ“ АД 
Участникът предлага обща цена за изпълнение на предмета на поръчката от 1 050 898,70 
лв. /един милион, петдесет хиляди, осемстотин деветдесет и осем лв. и седемдесет ст./ без 
ДДС.  
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 
 
1. Оферта № 3, подадена от „Инфрастрой“ ЕАД  
 Участникът предлага обща цена за изпълнение на предмета на поръчката от 359 549,30 лв. 
/триста петдесет и девет хиляди, петстотин четиридесет и девет лв. и тридесет ст./ без ДДС.   

 
2. Оферта № 4, подадена от „БАКС 99“ АД  
Участникът предлага обща цена за изпълнение на предмета на поръчката от 386 420,34 лв. 
/триста осемдесет и шест хиляди, четиристотин и двадесет лв. и тридесет и четири ст./ без 
ДДС.  
 
3.  Оферта № 8, подадена от „Агромах“ ЕООД 
Участникът предлага обща цена за изпълнение на предмета на поръчката от 277 706,41 лв. 
/двеста седемдесет и седем хиляди, седемстотин и шест лв. и четиридесет и една ст./ без 
ДДС.  
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 
 
1.Оферта № 13, подадена от  „Родопа трейс“ ЕАД 
Участникът предлага обща цена за изпълнение на предмета на поръчката от 356 780,53 лв. 
/триста петдесет и шест хиляди, седемстотин и осемдесет лв. и петдесет и три ст./ без ДДС.   
 
 

IV. С извършване на описаните подробно по-горе действия публичната част на 
заседанието на Комисията приключи на 14.08.2017г. в 13:00 ч.   

На 25.08.2017г. в 16:00 ч. комисията продължи работа в закрито заседание. 
Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на участниците в 
процедурата по обособени позиции, като извърши проверка на съответствието им с 
предварително обявените условия и изисквания, в т.ч. на съдържанието на количествено-
стойностните сметки и анализните цени за предвидените в количествените сметки 
строителни и монтажни работи. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
 
1. оферта № 5, подадена от „Мурджев-Tранс“ ЕООД 
Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е изготвено в съответствие с 
поставените изисквания и условия от възложителя с откриване на процедурата за избор на 
изпълнител. Не бяха открити грешки и несъответствия в представените на количествено-
стойностнa сметкa и анализните цени за предвидените в количествената сметка строителни 
и монтажни работи. Членовете на комисията единодушно решиха да допуснат участника до 
етап оценка на ценовото предложение.  

 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
 
1. Оферта № 1, подадена от  „Трейс Ямбол“ АД 
Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е изготвено в съответствие с 
поставените изисквания и условия от възложителя с откриване на процедурата за избор на 
изпълнител. Не бяха открити грешки и несъответствия в представените на количествено-
стойностнa сметкa и анализните цени за предвидените в количествената сметка строителни 
и монтажни работи. Членовете на комисията единодушно решиха да допуснат участника до 
етап оценка на ценовото предложение.  
 
2. Оферта № 6, подадена от „БКС - Горна Оряховица“ АД 
Комисията констатира, че ценовото предложение на участника не е изготвено в  
съответствие с поставените изисквания и условия от възложителя с откриване на 
процедурата за избор на изпълнител. В хода на разглеждане на анализните цени за 
предвидените в количествената сметка строителни и монтажни работи бяха открити 
следните несъответствия: 
1.Участникът предлага по позиция „Доставка и монтаж на настилка от риолитни павета 
8/8/8“ от количествено-стойностната сметка да бъдат редуцирани с коефициент 0,8 
риолитните павета, което води до редуциране на квадратура за 1 м2.  
Това води до некоректно определяне на цената за изпълнение на дейностите по  
конкретната позиция от количествено-стойностната сметка. 
2. В анализа на позиция „Монтаж на съществуващи стъпала риолит“ - част материали, 
участникът предлага стъпалата да бъдат изпълнени от риолитни павета 8/8/8, което е в 
разминаване с изискванията на Възложителя да бъдат изпълнени от масивно риолитово 
стъпало, което противоречи на изрично поставените от възложителя условия и изисквания в 
техническата спецификация към документацията за участие в процедурата. Комисията 
констатира, че определената от участника разходната норма за лепилото не е правилно 
изчислена и не е съобразена с техническите изисквания за изпълнение на предмета на 
поръчката и конкретната дейност.  
Решение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха да предложат на Възложителя оферта №6, 
подадена от  „БКС - Горна Оряховица“ АД на основание чл.107, т.2,  буква „а“ от ЗОП във 
връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП и чл.39, ал.1 от ППЗОП да бъде отстранена от по-нататъшно 
участие в процедурата и да не бъде допусната до етап оценка на ценовото предложение. 
Мотиви: 
Съгласно предварително обявените условия и изисквания на възложителя към 
съдържанието и подготовкта на ценовите  предложения на  участниците в процедурата, за 
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да бъде допуснато до етап оценка на ценовото предложение на участник, следва същото да 
осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 
техническите спецификации от документацията за участие в процедурата и да не съдържа 
несъответствия на предложените цени с предвидените за изпълнение в хода на поръчката 
отделни видове работи. Видно от изложеното по-горе, при определяне на предложената 
цена за изпълнение на предмета на поръчката по настоящата обособена позиция участникът   
е предвидил в хода на строителството да бъдат вложени материали, несъответсващи на 
изискванията и условията на възложителя. Налице е  несъответствие между  поставените от 
възложителя условия и изисквания за изпълнение на предмета на процедурата и 
предложението на участника.  
 
3. Оферта № 9, подадена от „ИСА 2000“ ЕООД 
Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е изготвено в съответствие с 
поставените изисквания и условия от възложителя с откриване на процедурата за избор на 
изпълнител. Не бяха открити грешки и несъответствия в представените на количествено-
стойностнa сметкa и анализните цени за предвидените в количествената сметка строителни 
и монтажни работи. Членовете на комисията единодушно решиха да допуснат участника до 
етап оценка на ценовото предложение.  
 
4. Оферта № 11, подадена от „Пътстройинженеринг“ АД 
Комисията констатира, че ценовото предложение на участника не е изготвено в  
съответствие с поставените изисквания и условия от възложителя с откриване на 
процедурата за избор на изпълнител. В хода на разглеждане на анализните цени за 
предвидените в количествената сметка строителни и монтажни работи бяха открити 
следните несъответствия: 
1. В анализа на позиция „Монтаж на съществуващи стъпала риолит“ - част материали, 
участникът предлага  стъпалата да бъдат изпълнени от риолитни павета, което е в 
разминаване с изискванията на Възложителя да бъдат изпълнени от масивно риолитово 
стъпало, което противоречи на изрично поставените от възложителя условия и изисквания в 
техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.  
2. Налице е противоречие между Ценовото предложение, изготвено съгласно Образец № 6, 
и анализните цени. В Ценовото предложение, изготвено съгласно Образец № 6, участникът 
оферира 10 % печалба, която следва да се начисли върху всички елементи по 
ценообразуването, но в представените анализни цени печалбата от 10 % е начислена само 
върху разходите за труда, което води до несъответствие между предлагана цена и 
анализните цени.  
Решение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха да предложат на Възложителя  оферта № 11, 
подадена от „Пътстройинженеринг“ АД, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във 
връзка с  чл.101, ал.5 от ЗОП и чл.39, ал.1 от ППЗОП да бъде отстранена от по-нататъшно 
участие в процедурата и да не бъде допусната до етап оценка на ценовото предложение. 
Мотиви: 
Съгласно предварително обявените условия и изисквания на възложителя към 
съдържанието и подготовкта на ценовите предложения на  участниците в процедурата, за да 
бъде допуснато до етап оценка на ценовото предложение на участник, следва същото да 
осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 
техническите спецификации от документацията за участие в процедурата и да не съдържа 
несъответствия на предложените цени с  предвидените за изпълнение в хода на поръчката 
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отделни видове работи. Видно от изложеното по-горе, при определяне на предложената 
цена за изпълнение на предмета на поръчката по настоящата обособена позиция участникът   
е предвидил в хода на строителството да бъдат вложени материали, несъответсващи на 
изискванията и условията на възложителя. Налице е несъответствие между поставените от 
възложителя условия и изисквания за изпълнение на предмета на процедурата и 
предложението на участника.  
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

 
1.Оферта № 12, подадена от „Трейс Груп Холд“ АД 
Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е изготвено в съответствие с 
поставените изисквания и условия от възложителя с откриване на процедурата за избор на 
изпълнител. Не бяха открити грешки и несъответствия в представените на количествено-
стойностнa сметкa и анализните цени за предвидените в количествената сметка строителни 
и монтажни работи. Членовете на комисията единодушно решиха да допуснат участника до 
етап оценка на ценовото предложение.  
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

 
1.  Оферта № 2, подадена от „Запрянови-03“ ООД 
Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е изготвено в съответствие с 
поставените изисквания и условия от възложителя с откриване на процедурата за избор на 
изпълнител. Не бяха открити грешки и несъответствия в представените на количествено-
стойностнa сметкa и анализните цени за предвидените в количествената сметка строителни 
и монтажни работи. Членовете на комисията единодушно решиха да допуснат участника до 
етап оценка на ценовото предложение.  

 
2.Оферта № 7, подадена от „Пътища Пловдив“ АД 
Комисията констатира, че ценовото предложение на участника не е изготвено в  
съответствие с поставените изисквания и условия от възложителя с откриване на 
процедурата за избор на изпълнител. В хода на разглеждане  на  анализните цени за 
предвидените в количествената сметка строителни и монтажни работи бяха открити 
следните несъответствия: 
1. В анализа на позиция „Разваляне и възстановяване на пътна основа – битумизирана 
баластра 8 см и трошено-каменна настилка 35 см (без асфалтово покритие), вкл. извозване 
на строителни отпадъци“ разходните норми за битумизирана баластра и трошен камък са 
некоректно съставени съгласно дебелините на отделните пластове, посочени в позицията. 
2.  В анализа на позиция „Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка (т.г. мазут) 
некоректно е съставена разходната норма за плътната смес, тъй като анализът е разработен 
за м3, след което цената е трансформирана за м2. При съставяне на анализа за 1м3 би 
трябвало разходната норма за плътната смес да е 2,4 тона, а не 1 тон, както е предложил 
участникът. 
3. В предложените анализи участникът обединява някои позиции под един анализ, 
например: „Анализ №8 и №9 Направа на изкоп със зариване и трамбоване на кабелно трасе 
по детайл (4х PVC Ф110) под тротоар, Направа на изкоп със зариване и трамбоване на 
кабелно трасе по детайл (4х стоман. Ф110) под асфалтов път“; „Анализ №15, №16 и №17 
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Демонтаж на съществуващи улични оттоци единични, вкл. отводнителни тръби до шахтите, 
Също улични оттоци – двойно, вкл. отводнителни тръби до шахтите, Демонтаж на 
бетонирани дъждоприемни решетки на отводнителни канали“. Съгласно изискванията на 
Възложителя участникът следва да представи анализи за всяка позиция от количествената 
сметка.  
4. В някои позиции не са начислени доставно-складови разходи. Например позиция №11 
„Доставка и монтаж на дъги за външна канализация, двуслойни външно оребрени – PEHD 
DN 200/45◦ - SN8 към отводна тръба на водосъбирателни шахти поз.10“. 
Решение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха да предложат на Възложителя оферта № 7, 
подадена от „Пътища Пловдив“ АД, на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с  
чл.101, ал.5 от ЗОП и чл.39, ал.1 от ППЗОП да бъде отстранена от по-нататъшно участие в 
процедурата и да не бъде допусната до етап оценка на ценовото предложение. 
Мотиви: 
Съгласно предварително обявените условия и изисквания на възложителя към 
съдържанието и подготовката на ценовите  предложения на  участниците в процедурата, за 
да бъде допуснато до етап оценка на ценовото предложение на участник, следва същото да 
осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 
техническите спецификации от документацията за участие в процедурата и да не съдържа 
несъответствия на предложените цени с  предвидените за изпълнение в хода на поръчката 
отделни видове работи. Видно от изложеното по-горе, при определяне на предложената 
цена за изпълнение на предмета на поръчката по настоящата обособена позиция участникът 
не е спазил изискванията и условията на възложителя. Налице е несъответствие между  
поставените от възложителя условия и изисквания за изпълнение на предмета на 
процедурата и предложението на участника.  
 
3. Оферта № 10, подадена от „ПИ ЕС АЙ“ АД 
Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е изготвено в съответствие с 
поставените изисквания и условия от възложителя с откриване на процедурата за избор на 
изпълнител. Не бяха открити грешки и несъответствия в представените на количествено-
стойностнa сметкa и анализните цени за предвидените в количествената сметка строителни 
и монтажни работи. Членовете на комисията единодушно решиха да допуснат участника до 
етап оценка на ценовото предложение.  
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 
 
1.Оферта № 3, подадена от „Инфрастрой“ ЕАД  
Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е изготвено в съответствие с 
поставените изисквания и условия от възложителя с откриване на процедурата за избор на 
изпълнител. Не бяха открити грешки и несъответствия в представените на количествено-
стойностнa сметкa и анализните цени за предвидените в количествената сметка строителни 
и монтажни работи. Членовете на комисията единодушно решиха да допуснат участника до 
етап оценка на ценовото предложение.  

 
2. Оферта № 4, подадена от „БАКС 99“ АД  
Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е изготвено в съответствие с 
поставените изисквания и условия от възложителя с откриване на процедурата за избор на 
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изпълнител. Не бяха открити грешки и несъответствия в представените на количествено-
стойностнa сметкa и анализните цени за предвидените в количествената сметка строителни 
и монтажни работи. Членовете на комисията единодушно решиха да допуснат участника до 
етап оценка на ценовото предложение.  
 
3. Оферта № 8, подадена от „Агромах“ ЕООД 
Комисията констатира, че ценовото предложение на участника не е изготвено в  
съответствие с поставените изисквания и условия от възложителя с откриване на 
процедурата за избор на изпълнител. В хода на разглеждане на анализните цени за 
предвидените в количествената сметка строителни и монтажни работи бяха открити 
следните несъответствия: 
1. В анализа на позиция „Разваляне и възстановяване на пътна основа – битумизирана 
баластра 8 см и трошено-каменна настилка 35 см (без асфалтово покритие), вкл. извозване 
на строителни отпадъци“ разходните норми за битумизирана баластра и трошен камък са 
некоректно съставени съгласно дебелините на отделните пластове посочени в позицията. 
2.  В анализа на позиция „Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка (т.г. мазут) 
некоректно е съставена разходната норма за плътната смес, тъй като анализът е разработен 
за м3, след което цената е трансформирана за м2. При съставяне на анализа за 1 м3 би 
трябвало разходната норма за плътната смес да е 2,4 тона, а не 1 тон, както е предложил 
участника. 
3. В предложените анализи участникът обединява някои позиции под един анализ, 
например: „Анализ №9 и №10 Направа на изкоп със зариване и трамбоване на кабелно 
трасе по детайл (4х PVC Ф110) под тротоар, Направа на изкоп със зариване и трамбоване на 
кабелно трасе по детайл (4х стоман. Ф110) под асфалтов път“; „Анализ №20 и №21 
Натоварване и извозване на чугунени дъждоприемни решетки за скрап, Натоварване и 
извозване на чугунени капаци за РШ до склад ивеститор за повторна употреба“. Съгласно 
изискванията на Възложителя участникът следва да представи анализи за всяка позиция от 
количествената сметка.  
4. В някои позиции не са начислени доставно-складови разходи. Например позиция №7 
„Доставка и монтаж на чугунена дъждоприемна решетка за уличен отток 45/40/8, комплект 
с чугунена рамка – клас  на натоварване С250, съгл. EN 124:2003“. 
Решение на комисията:  
Членовете на комисията единодушно решиха да предложат на Възложителя оферта № 8, 
подадена от „Агромах“ ЕООД на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с 
чл.101, ал.5 от ЗОП и чл.39, ал.1 от ППЗОП да бъде отстранена от по-нататъшно участие в 
процедурата и да не бъде допусната до етап оценка на ценовото предложение. 
Мотиви: 
Съгласно предварително обявените условия и изисквания на възложителя към 
съдържанието и подготовкта на ценовите  предложения на  участниците в процедурата, за 
да бъде допуснато до етап оценка на ценовото предложение на участник, следва същото да 
осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в 
техническите спецификации от документацията за участие в процедурата и да не съдържа 
несъответствия на предложените цени с предвидените за изпълнение в хода на поръчката 
отделни видове работи. Видно от изложеното по-горе, при определяне на предложената 
цена за изпълнение на предмета на поръчката по настоящата обособена позиция участникът 
не е спазил изискванията и условията на възложителя. Налице е несъответствие между  
поставените от възложителя условия и изисквания за изпълнение на предмета на 
процедурата и предложението на участника.  
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 
 
1.Оферта № 13, подадена от „Родопа трейс“ ЕАД 
Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е изготвено в съответствие с 
поставените изисквания и условия от възложителя с откриване на процедурата за избор на 
изпълнител. Не бяха открити грешки и несъответствия в представените на количествено-
стойностнa сметкa и анализните цени за предвидените в количествената сметка строителни 
и монтажни работи. Членовете на комисията единодушно решиха да допуснат участника до 
етап оценка на ценовото предложение.  
 
 
Членовете на комисията единодушно решиха до етап  оценка на ценовите   предложения да 
бъдат допуснати следните оферти: 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
 
1. Оферта № 5, подадена от „Мурджев-Транс“ ЕООД 

 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
 
1. Оферта № 1, подадена от  „Трейс Ямбол“ АД 
2. Оферта № 9, подадена от „ИСА 2000“ ЕООД 
 
Отстранени оферти: 
1. Оферта № 6, подадена от „БКС - Горна Оряховица“ АД 
2. Оферта № 11, подадена от „Пътстройинженеринг“ АД 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

 
1. Оферта № 12, подадена от „Трейс Груп Холд“ АД 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

 
1.  Оферта № 2, подадена от „Запрянови-03“ ООД 
2. Оферта № 10, подадена от  „ПИ ЕС АЙ“ АД 
 
Отстранени оферти: 
1. Оферта № 7, подадена от „Пътища Пловдив“ АД 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 
 
1. Оферта № 3, подадена от „Инфрастрой“ ЕАД  
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2. Оферта № 4, подадена от „БАКС 99“ АД  
 
Отстранени оферти: 
1. Оферта № 8, подадена от „Агромах“ ЕООД 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 
 
1. Оферта № 13, подадена от „Родопа трейс“ ЕАД 
 
 

V. Преди извършване на оценка на ценовите оферти на участниците, Комисията 
провери ценовите предложения за наличие на основанията по чл. 72, ал. 1 от ЗОП. 
Комисията  установи, че не са налице основанията за прилагане на чл. 72, ал. 1 от ЗОП. 
 
 

VI. Оценка на ценовите предложения на участниците в процедурата. 
Съгласно утвърдената от възложителя с откриването на процедурата методика 

за оценка ценовите предложения съдържащи се в офертите на участниците достигнали 
до този етап от процедурата следва да бъдат оценени  по показател „ Ценово 
предложение” (ЦП) – Представлява оценка на предложената цена на участника и се 
формира по следната формула : 
ЦП= ЦПмин. / Цучастник х100 
където: 
ЦПмин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката; 
Цучастник – предложена цена от съответния участник. 
 

 
Комисията пристъпи към оценка на предложенията на участниците, достигнали до 

този етап от процедурата, по реда на постъпване на офертите за участие по обособени 
позиции, както следва:  
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
 
Най-ниската предложена цена от участник е 376 702.39лв без ДДС. 
След извършване на аритметичните пресмятания комисията обобщи присъдените оценки за 
всеки от участниците, което е обобщено и отразено в следващата таблица: 

№ 
по 
ред 

Име на участника Предложение Изчисление Точки по 
показател ЦП 

ценово 
предложение 

 
1. 

 
„Мурджев-Транс“ ЕООД 

 
376 702.39 лв. без 

ДДС 

ЦПмин. 
(376 702,39) / 
Цучастник 

(376 702.39)х100 

 
100 точки 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
 
Най-ниската предложена цена от участник е 292 972,96 лв. без ДДС. 
След извършване на аритметичните пресмятания комисията обобщи присъдените оценки за 
всеки от участниците, което е обобщено и отразено в следващата таблица: 
№ 
по 
ред 

Име на участника Предложение Изчисление Точки по 
показател ЦП 

ценово 
предложение 

 
1. 

 
„Трейс Ямбол“ АД 

 

292 972,96 лв. 
без ДДС 

ЦПмин. (292 972, 96) 
/ Цучастник 

(292 972, 96)х100 

 
100 точки 

 
2. 

 
„ИСА 2000“ ЕООД 

 

334 537,02 лв. 
без ДДС 

ЦПмин. (292 972, 96) 
/ Цучастник 

(334 537,02)х100 

 
87,58 точки 

 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 
 
Най-ниската предложена цена от участник е 438 299,33лв без ДДС. 
След извършване на аритметичните пресмятания комисията обобщи присъдените оценки за 
всеки от участниците, което е обобщено и отразено в следващата таблица: 
№ 
по 
ред 

Име на участника Предложение Изчисление Точки по 
показател ЦП 

ценово 
предложение 

 
1. 

 
„Трейс Груп Холд“ АД 

 
438 299,33 лв. без 

ДДС 

ЦПмин. 
(438 299,33) / 
Цучастник 

(438 299,33)х100 

 
100 точки 

 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 
 
Най-ниската предложена цена от участник е 1 050 898,70 лв. без ДДС. 
След извършване на аритметичните пресмятания комисията обобщи присъдените оценки за 
всеки от участниците, което е обобщено и отразено в следващата таблица: 
№ 
по 
ред 

Име на участника Предложение Изчисление Точки по 
показател ЦП 

ценово 
предложение 

 
1. 

 
„Запрянови-03“ ООД 

 

1 077 902, 61лв. 
без ДДС 

ЦПмин. (1 050 
898,70) / Цучастник 
(1 077 902,61) х 100 

 
97.49 точки 

 
2. 

 
„ПИ ЕС АЙ“ АД 

 

1 050 898,70лв лв. 
без ДДС 

ЦПмин. (1 050 
898,70) / Цучастник 
(1 050 898,70) х 100 

 
100 точки 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 
 
Най-ниската предложена цена от участник е 359 549,30 лв. без ДДС. 
След извършване на аритметичните пресмятания, комисията обобщи присъдените оценки 
за всеки от участниците, което е обобщено и отразено в следващата таблица: 
№ 
по 
ред 

Име на участника Предложение Изчисление Точки по 
показател ЦП 

ценово 
предложение 

 
1. 

 
„Инфрастрой“ ЕАД 

 

359 549, 30лв. без 
ДДС 

ЦПмин. (359 
549,30) / Цучастник 
(359 549,30) х 100 

 
100 точки 

 
2. 

 
„БАКС 99“ АД 

 

386 420, 34 лв. без 
ДДС 

ЦПмин. (359 
549,30) / Цучастник 
(386 420,34) х 100 

 
93,05 точки 

 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 
 
Най-ниската предложена цена от участник е 356 780,53лв.  без ДДС. 
След извършване на аритметичните пресмятания, комисията обобщи присъдените оценки 
за всеки от участниците, което е обобщено и отразено в следващата таблица: 
 
№ 
по 
ред 

Име на участника Предложение Изчисление Точки по 
показател ЦП 

ценово 
предложение 

 
1. 

 
„Родопа трейс“ ЕАД 

 

356 780,53лв. 
без ДДС 

ЦПмин. (356 
780,53лв.) / Цучастник 
(356 780,53лв.) х 100 

 
100 точки 

 
 
Комисията пристъпи към изчисляване на комплексаната оценка на офертите, достигнали до 
този етап от процедурата в съответствие с утвърдената от Възложителя методика за оценка  
по обособени позиции, както следва:  
 
Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:  
 

КО = 0,6 х ОП  + 0,4 х ЦП  
 

където:  
КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 
ОП е оценката по показателя „ Организация за изпълнение на поръчката” на участника.   
0,6 е относителната тежест на показателя ПК в крайната оценка. 
ЦП е оценката по показателя „ Ценово предложение” на участника.   
0,4 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка. 
Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
След извършване на аритметичните пресмятания комисията обобщи присъдените оценки за 
всеки от участниците, което е обобщено и отразено в следващата таблица: 

№ 
по 
ред 

Име на участника Точки по 
показател ОП 
„Органзиация 
за изпълнение 
на поръчката“  

 Точки по 
показател ЦП 

„Ценово 
предложение“ 

Комплексна оценка 

 
1 

 
„МУРДЖЕВ-ТРАНС“ ЕООД 

 
20 точки 

 
100 точки 

КО (52точки) = 0,6 х 
ОП /20/ (12) + 0,4 х 

ЦП/100/ (40) 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
След извършване на аритметичните пресмятания комисията обобщи присъдените оценки за 
всеки от участниците, което е обобщено и отразено в следващата таблица: 

№ 
по 
ред 

Име на участника Точки по 
показател ОП 
„Органзиация 
за изпълнение 
на поръчката“ 

Точки по 
показател ЦП 

„Ценово 
предложение“ 

Комплексна оценка 

 
1. 

 
„ТРЕЙС ЯМБОЛ“ АД 

 
60 точки 

 
100 точки 

КО (76 точки) = 0,6 х 
ОП /60/ (36) + 0,4 х ЦП 

/100/ (40) 
 

2. 
 

„ИСА 2000“ ЕООД 
 

100 точки 
 

87,58 точки 
КО (95,03 точки) = 0,6 
х ОП /100/ (60) + 0,4 х 
ЦП /87,58/ (35,03) 

 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 
След извършване на аритметичните пресмятания, комисията обобщи присъдените оценки 
за всеки от участниците, което е обобщено и отразено в следващата таблица: 

№ 
по 
ред 

Име на участника Точки по 
показател ОП 
„Органзиация 
за изпълнение 
на поръчката“ 

Точки по 
показател ЦП 

ценово 
предложение 

Комплексна оценка 

 
1. 

 
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

 
100 точки 

 
100 точки 

КО (100 точки) = 0,6 х 
ОП /100/ (60) + 0,4 х 

ЦП/100/ (40) 
 

 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 
След извършване на аритметичните пресмятания, комисията обобщи присъдените оценки 
за всеки от участниците, което е обобщено и отразено в следващата таблица: 
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№ 
по 
ред 

Име на участника Точки по 
показател ОП 
„Органзиация 
за изпълнение 
на поръчката“ 

Точки по 
показател ЦП 

ценово 
предложение 

Комплексна оценка 

 
1. 

 
„ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД 

 
100 точки 

 
97.49 точки 

КО (99 точки) = 0,6 х 
ОП /100/(60) + 0,4 х 

ЦП/97,49/ (39) 
 

2. 
 

„ПИ ЕС АЙ“ АД 
 

80 точки 
 

100 точки 
КО (88 точки) = 0,6 х 
ОП /80/ (48) + 0,4 х ЦП 

/100/ (40) 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 
След извършване на аритметичните пресмятания, комисията обобщи присъдените оценки 
за всеки от участниците, което е обобщено и отразено в следващата таблица: 
 

№ 
по 
ред 

Име на участника Точки по 
показател ОП 
„Органзиация 
за изпълнение 
на поръчката“ 

Точки по 
показател ЦП 

„ценово 
предложение“  

Комплексна оценка 

 
1. 

 
„ИНФРАСТРОЙ“ ЕАД 

 
20 точки 

 
100 точки 

КО (52 точки) = 0,6 х 
ОП /20/ (12) + 0,4 х ЦП 

/100/ (40) 
 

2. 
 

„БАКС 99“АД 
 

100 точки 
 

93,05 точки 
КО (97,22 точки) = 0,6 
х ОП /100/ (60) + 0,4 х 
ЦП /93,05/ (37,22) 

 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 
След извършване на аритметичните пресмятания, комисията обобщи присъдените оценки 
за всеки от участниците, което е обобщено и отразено в следващата таблица: 

№ 
по 
ред 

Име на участника Точки по 
показател ОП 
„Органзиация 
за изпълнение 
на поръчката“ 

Точки по 
показател ЦП 

„Ценово 
предложение“ 

Комплексна оценка 

 
1. 

 
„Родопа трейс“ ЕАД 

 
20 точки 

 
100 точки 

КО (52.00 точки) = 0,6 
х ОП /20/ (12) + 0,4 х 

ЦП /100/ (40) 
 
 

Въз основа на подадените оферти и изложените в настоящия протокол мотиви 
комисията единодушно  
 

РЕШИ: 
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Комисията обявява следното класиране:  

 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
 
На първо място - оферта № 5, подадена от „МУРДЖЕВ-ТРАНС“ ЕООД с  52 точки. 

 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
 
На първо място - оферта № 9, подадена от „ИСА 2000“ ЕООД с 95.03 точки. 
На второ място - оферта № 1, подадена от  „ТРЕЙС ЯМБОЛ“ АД със 76.00 точки. 
 
Отстранени оферти: 
1.Оферта № 6, подадена от  „БКС - ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД. 
2.Оферта № 11, подадена от „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД. 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

 
На първо място - оферта № 12, подадена от „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД със 100 точки. 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

 
На първо място - оферта № 2, подадена от „ЗАПРЯНОВИ-03“ ООД с 99 точки. 
На второ място - оферта № 10, подадена от  „ПИ ЕС АЙ“ АД с 88 точки. 
 
Отстранени оферти: 
Оферта № 7, подадена от „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ“ АД. 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 
 
На първо място - оферта № 4, подадена от „БАКС 99“ АД  с 97,22 точки. 
На второ място - Оферта № 3, подадена от „ИНФРАСТРОЙ“ ЕАД  с 52 точки. 
 
Отстранени оферти: 
Оферта № 8, подадена от „АГРОМАХ“ ЕООД. 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 
 
На първо място - оферта № 13, подадена от „РОДОПА ТРЕЙС“ ЕАД с 52 точки. 
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Предвид извършеното класиране, комисията предлага на възложителя да сключи 
договори за изпълнение на обществена поръчка по обособени позиции с класираните на 
първо място участници. 

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и 
решения не бяха заявени особени мнения.  

Комисията приключи работа с подписването на настоящия протокол и предаването 
му на възложителя, ведно с всички документи и материали по процедурата за излизане с 
решение за избор на изпълнител. 
Настоящият протокол е изготвен въз основа на заседания на комисията, проведени на  
14.08.2017г. и 25.08.2017г.  
 

VII. Настоящият протокол е съставен и е подписан в един екземпляр. 
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