
             
 

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,  

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,  

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 
 

 

 

за отваряне на ценовите предложения и оценка и класиране на участниците в процедура по 

възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от 

ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: “Обновяване на енергийната ефективност на 

образователна инфраструктура в гр. Смолян по обособени позиции: Обособена позиция 1: 

„Цялостен ремонт на Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян, 

включващ мерки за енергийна ефективност и система за видеонаблюдение, както и 

изграждане на нов физкултурен салон“; Обособена позиция 2: „Обновяване на дворно 

пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ „Иван Вазов”, гр. Смолян“; 

Обособена позиция 3: „Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на VII 

СОУ „Отец Пайсий”, гр. Смолян”; Обособена позиция 4: „Основен ремонт на Детска 

градина „Буратино“, гр. Смолян“,  която обществена поръчка е открита с решение на 

възложителя № 5/22.05.2017 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на 

обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален  

идентификационен номер 00092-2017-0004 и публикувано заедно с одобрените с него 

обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на община Смолян – 

профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1973    

 

 

Днес, 06.10.2017 г., в 11:50 ч., 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 заповеди Заповеди №№ ОП-28 от 27.06.2017 г., ОП – 37 от 30.08.2017 г.  и  № 

ОП – 52 от 06.10.2017 г. на кмета на община Смолян се събра комисия в следния състав: 

 

 

Председател и член на комисията: 

инж. Васка Георгиева Караджова – директор на дирекция СИОС в община Смолян, 

встъпила в работата на комисията в изпълнение на заповед на кмета на община Смолян № ОП-

№ ОП – 52 от 06.10.2017 г. на мястото на инж. Мариана Александрова Цекова – заместник-кмет 

на община Смолян, свързано с отсъствието на последната от заседанието по отваряне на 

ценовите предложения, поради наличието на обективни причини; 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.  Ивайло Василев Стоянов – експерт по обществени поръчки; 

2.  Розета Буйкова – главен специалист в дирекция СИОС в община Смолян; 

3.  инж. Цвятко Каменов - главен експерт в дирекция СИОС в община Смолян; 

4.  Василка Гатешка - главен експерт в дирекция ФСДБ в община Смолян. 

 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1973


             
 

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,  

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,  

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 

и 5, чл.104, ал.1 и чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.57 и чл.58, ал.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

1. Комисията установи, че са налице предпоставките за отваряне на ценовите 

предложения от офертите на участниците, като съображенията за това са следните: Комисията е 

извършила проверка на съответствието на участниците с изискванията към личното състояние 

и критериите за подбор; Комисията е разгледала техническите предложения на участниците, за 

които е установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за 

подбор; Комисията е разгледала допуснатите оферти и проверила за тяхното съответствие с 

предварително обявените условия; Тъй като част от показателите за оценка обхващат 

параметри от техническото предложение, комисията преди отваряне на ценовото предложение 

е извършила оценяване на офертите по другите показатели; В изпълнение разпоредбата на 

чл.57, ал.3 от ППЗОП на 03.10.2017г., т.е. не по-късно от два работни дни преди датата на 

отваряне на ценовите предложения, комисията е обявила чрез съобщение 
1
 в профила на 

купувача 
2
, датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения. 

 

2. При отварянето на ценовите оферти присъстваха представители на следните 

участници: 

- Нейлян Бейти Байрамали – упълномощен представител на „Меаца“ЕООД 

- София Иванова Измирлиева – упълномощен представител на „Дюлгер“ООД, като 

представители на останалите участници или средствата за масово осведомяване не присъстваха. 
 

 3. Отварянето на ценовите предложения от офертите на участниците протече при 

следния ред: След обявяване на резултатите от оценяването на офертите по другия показател 

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: 

 

 

 

 

1. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1.  

 „Цялостен ремонт на Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, гр. 

Смолян, включващ мерки за енергийна ефективност и система за 

видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен салон“; Обособена 

позиция  

 

 

1.1. 

"ДЮЛГЕР" ООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

                                                           
1
 Съобщение за отваряне на ценовите предложения, изведено от деловодната система на община Смолян с изх. 

№ № ДЛ001515 от 03.10.2017г. 
2
 http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1973  

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1973


             
 

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,  

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,  

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение:  2731003,98 /два милиона седемстотин тридесет и 

една хиляди и три лева и деветдесет и осем ст./ лв. без ДДС, 3277204,78 /три 

милиона двеста седемдесет и седем  хиляди двеста и четири лева и 

седемдесет и осем ст./лв. с ДДС, която цена е формирана на база на следните 

оферирани цени по подобекти  : 

- За подобект: Цялостен ремонт на Природо-математическа гимназия „Васил 

Левски“, гр. Смолян, включващ мерки за енергийна ефективност и система за 

видеонаблюдение – 678773,60 /шестстотин седемдесет и осем хиляди 

седемстотин седемдесет и три лева и шестдесет ст./ лв. без ДДС; 

- За подобект: Изграждане на нов физкултурен салон на Природо-математическа 

гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян – 2052230,38 лв. /два милиона петдесет и 

две хиляди двеста и тридесет лева и тридесет и осем ст./ без ДДС. 

 

При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се 

ценообразуват съгласно следните показатели: 

- Часова ставка – не повече от 5,00 лева без ДДС; 

- Допълнителни разходи върху труда – 100 %. 

- Допълнителни разходи върху механизацията – 55 %. 

- Доставно-складови разходи – 12 %. 

- Печалба върху СМР – 12 %. 

 
 

Приложение: 

- Количествено-стойностни сметки за всеки подобект; 

-  Анализни цени за предвидените в количествените сметки СМР за всеки 

подобект; 

 
 

 

 

 

 

2. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. 

„Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ 

„Иван Вазов”, гр. Смолян“ 
 

 

2.1. 

 "Престиж бизнес 93" ООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение:  446818,81 /четиристотин четиридесет и шест 

хиляди осемстотин и осемнадесет лева и осемдесет и една ст./ лв. без ДДС, 

536182,57 /петстотин тридесет и шест хиляди сто осемдесет и два лева и 

петдесет и седем ст./лв. с ДДС. 



             
 

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,  

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,  

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

 

При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се 

ценообразуват съгласно следните показатели: 

- Часова ставка – не повече от 4,00 лева без ДДС; 

- Допълнителни разходи върху труда – 80 %. 

- Допълнителни разходи върху механизацията – 20 %. 

- Доставно-складови разходи –8 %. 

- Печалба върху СМР – 10 %. 

 

Приложение: 

- Количествено-стойностна сметка; 

-  Анализни цени за предвидените в количествената сметка СМР; 
 

 

 

2.2. 

"Парсек-груп" ЕООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение:  448999,74 /четиристотин четиридесет и осем 

хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и седемдесет и четири ст./ лв. без 

ДДС, 538799,69 /петстотин тридесет и осем хиляди седемстотин деветдесет и 

девет лева и шестдесет и девет ст./лв. с ДДС. 

 

При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се 

ценообразуват съгласно следните показатели: 

- Часова ставка – не повече от 5,00 лева без ДДС; 

- Допълнителни разходи върху труда – 100 %. 

- Допълнителни разходи върху механизацията – 30 %. 

- Доставно-складови разходи –10 %. 

- Печалба върху СМР – 10 %. 

 

Приложение: 

- Количествено-стойностна сметка; 

-  Анализни цени за предвидените в количествената сметка СМР; 
 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Обособена позиция 3.  

„Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на VII СОУ „Отец 

Пайсий”, гр. Смолян” 

 



             
 

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,  

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,  

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

 

3.1. 

„Евронет” ЕООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение:  462652,74 /четиристотин шестдесет и две хиляди 

шестстотин петдесет и два лева и седемдесет и четири ст./ лв. без ДДС, 

555183,29 /петстотин петдесет и пет хиляди сто осемдесет и три лева и 

двадесет и девет ст./лв. с ДДС. 

 

При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се 

ценообразуват съгласно следните показатели: 

- Часова ставка – не повече от 4,00 лева без ДДС; 

- Допълнителни разходи върху труда – 100 %. 

- Допълнителни разходи върху механизацията – 20 %. 

- Доставно-складови разходи –10 %. 

- Печалба върху СМР – 10 %. 

 

Приложение: 

- Количествено-стойностна сметка; 

-  Анализни цени за предвидените в количествената сметка СМР; 
 

 

 

3.2. 

„Крис-МТ” ООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение:  464476,05 /четиристотин шестдесет и четири 

хиляди четиристотин седемдесет и шест лева и пет ст./ лв. без ДДС, 557371,26 

/петстотин петдесет и седем хиляди триста седемдесет и един лев и двадесет 

и шест ст./лв. с ДДС. 

 

При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се 

ценообразуват съгласно следните показатели: 

- Часова ставка – не повече от 4,00 лева без ДДС; 

- Допълнителни разходи върху труда – 80 %. 

- Допълнителни разходи върху механизацията – 40 %. 

- Доставно-складови разходи –8 %. 

- Печалба върху СМР – 5 %. 

 

Приложение: 

- Количествено-стойностна сметка; 

-  Анализни цени за предвидените в количествената сметка СМР; 
 

 



             
 

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,  

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,  

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

 

 

4. 

 

 

Обособена позиция 4.  

„Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян“ 

 

 

4.1. 

ДЗЗД „МАКС-СТРОЙ-4“ 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение:  970606,53 /деветстотин и седемдесет хиляди 

шестстотин и шест лева и петдесет и три ст./ лв. без ДДС, 1164727,83 /един 

милион сто шестдесет и четири хиляди седемстотин двадесет и седем лева и 

осемдесет и три ст./лв. с ДДС. 

 

При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се 

ценообразуват съгласно следните показатели: 

- Часова ставка – не повече от 5,50 лева без ДДС; 

- Допълнителни разходи върху труда – 100 %. 

- Допълнителни разходи върху механизацията – 30 %. 

- Доставно-складови разходи –10 %. 

- Печалба върху СМР – 10 %. 

 

Приложение: 

- Количествено-стойностна сметка; 
-  

 

 

4.2. 

„РИ-СОФ” ООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение:  1071958,94 /един милион седемдесет и една 

хиляди деветстотин петдесет и осем лева и деветдесет и четири ст./ лв. без 

ДДС, 1286350,73 /един милион двеста осемдесет и шест хиляди триста и 

петдесет лева и седемдесет и три ст./лв. с ДДС. 

 

При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се 

ценообразуват съгласно следните показатели: 

- Часова ставка – не повече от 6,49 лева без ДДС; 

- Допълнителни разходи върху труда – 44 %. 

- Допълнителни разходи върху механизацията – 0 %. 

- Доставно-складови разходи –8 %. 

- Печалба върху СМР – 2 %. 

 

Приложение: 



             
 

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,  

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,  

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

- Количествено-стойностна сметка; 

-  Анализни цени за предвидените в количествената сметка СМР; 
 

 

 

4.3. 

Артстрой” ООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение:  1070721,90 /един милион и седемдесет хиляди 

седемстотин двадесет и един лев и деветдесет ст./ лв. без ДДС, 1284866,28 

/един милион двеста осемдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и 

шест лева и двадесет и осем ст./лв. с ДДС. 

 

При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се 

ценообразуват съгласно следните показатели: 

- Часова ставка – не повече от 4,50 лева без ДДС; 

- Допълнителни разходи върху труда – 100 %. 

- Допълнителни разходи върху механизацията – 30 %. 

- Доставно-складови разходи –10 %. 

- Печалба върху СМР – 10 %. 

 

Приложение: 

- Количествено-стойностна сметка; 

-  Анализни цени за предвидените в количествената сметка СМР; 
 

 

 

4.4. 

"Меаца" ЕООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6. 

Оферта по същество: 

Обща цена за изпълнение:  1058446,68 /един милион петдесет и осем хиляди 

четиристотин четиридесет и шест лева и шестдесет и осем ст./ лв. без ДДС, 

1270136,02 /един милион двеста и седемдесет хиляди сто тридесет и шест 

лева и две ст./лв. с ДДС. 

 

При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се 

ценообразуват съгласно следните показатели: 

- Часова ставка – не повече от 5,00 лева без ДДС; 

- Допълнителни разходи върху труда – 100 %. 

- Допълнителни разходи върху механизацията – 45 %. 

- Доставно-складови разходи –8 %. 

- Печалба върху СМР – 10 %. 

 

Приложение: 



             
 

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,  

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,  

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

- Количествено-стойностна сметка; 

-  Анализни цени за предвидените в количествената сметка СМР; 
 

 

4. Нейлян Бейти Байрамали – упълномощен представител на „Меаца“ЕООД заяви 

желание да подпише ценовите предложения на останалите участници в частта по обособена 

позиция № 4, което и беше предоставено.  

 

5. Не бяха направени възражения във връзка с работата на комисията.С извършването на 

горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията.  
 

 

На 30.10.2017г. в 11:00 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. 

 

 

 

 

1. 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1.  

 „Цялостен ремонт на Природо-математическа гимназия „Васил Левски“, гр. 

Смолян, включващ мерки за енергийна ефективност и система за 

видеонаблюдение, както и изграждане на нов физкултурен салон“; Обособена 

позиция  

 

 

1.1. 

"ДЮЛГЕР" ООД 

Извод за съответствието на ценовото предложение на участника с 

предварително обявените условия на поръчката: 
 

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 количествено-стойностни сметки и анализните цени за предвидените 

в количествените сметки строителни и монтажни работи. Членовете на комисията 

единодушно решиха да допуснат участника до етап оценка на ценовото 

предложение.  

 

 

 

 

 

2. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. 

„Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на ГПЧЕ и VІ ОУ 

„Иван Вазов”, гр. Смолян“ 
 

  "Престиж бизнес 93" ООД 

Извод за съответствието на ценовото предложение на участника с 



             
 

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,  

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,  

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

2.1. предварително обявените условия на поръчката: 
 

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 количествено-стойностна сметка 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.  
 

 

 

2.2. 

"Парсек-груп" ЕООД 

Извод за съответствието на ценовото предложение на участника с 

предварително обявените условия на поръчката: 
 

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 количествено-стойностна сметка 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. 

 

 

 

 

Обособена позиция 3.  

„Обновяване на дворно пространство и спортни площадки на VII СОУ „Отец 

Пайсий”, гр. Смолян” 

 

 

3.1. 

„Евронет” ЕООД 

Извод за съответствието на ценовото предложение на участника с 

предварително обявените условия на поръчката: 
 

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 количествено-стойностна сметка 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.  
 

 

 „Крис-МТ” ООД 

Извод за съответствието на ценовото предложение на участника с 



             
 

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,  

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,  

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

3.2. предварително обявените условия на поръчката: 
 

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 количествено-стойностна сметка 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. 

 

 

Обособена позиция 4.  

„Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян“ 

 

 

4.1. 

ДЗЗД „МАКС-СТРОЙ-4“ 

Извод за съответствието на ценовото предложение на участника с 

предварително обявените условия на поръчката: 
 

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. Ценовото предложение на участника не 

съдържа всички изискуеми документи, а именно липсват  анализни цени за 

предвидените в количествената сметка СМР. Ценовите предложения на 

участниците, следва да бъдат изготвени съгласно образец № 6, като в същия 

образец са посочени и задължителните приложения към него, а именно: 

Количествено-стойностна сметка и Анализни цени за предвидените в 

количествената сметка СМР. При преглед на документите, съдържащи се в плика с 

надпис "Предлагани ценови параметри" комисията установи, че същият съдържа 

ценово предложение, изготвено съгласно образец № 6 и Количествено-стойностна 

сметка. Комисията установи липса на второто задължително приложение - 

Анализни цени за предвидените в количествената сметка СМР. В случай че 

участникът бъде избран за изпълнител, посоченото обстоятелство: препятства 

възможността да се извърши проверка относно предвижданията на участника за 

влаганите материали и механизация при изпълнението на дадена дейност, в това 

число разходни норми и вид материал и/или механизация по отношение на 

съответствието им с изискванията на възложителя, посочени в техническата 

спецификация и проектната документация; затруднява контрола за количеството и 

качеството на влаганите материали при изпълнението на договора; затруднява 

осъществяването на отчитане и заплащане на действително извършените 

строителни работи. Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, 

несъответствие с предварително обявените условия и извод, че участникът не е 

представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 



             
 

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,  

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,  

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението си по чл.101, ал.5 от ЗОП при 

изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя 

условия. 

Комисията единодушно реши: 

Предлага на Възложителя офертата на участника ДЗЗД „МАКС-СТРОЙ-4“, 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. 

 
 

 

 

4.2. 

„РИ-СОФ” ООД 

Извод за съответствието на ценовото предложение на участника с 

предварително обявените условия на поръчката: 
 

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 количествената 

сметка бяха открити следните несъответствия: 

- В част Архитектура, настилки – позиция 3 – „Полагане на изравнителна 

циментова замазка по стълбищни рамена“, участникът е предложил 

единична цена 170, 87 лв., количеството е 23,80 кв.м., за което е посочил 

обща стойност за позицията 4984,28 лв., комисията установи, че при 

умножението на предлаганата единична цена по предвиденото количество се 

получава сума в размер на 4066,71 лв.  

- В част ВиК, Водомерна шахта – позиция  2 „Бетон В 15“, участникът е 

предложил единична цена 108,15 лв., количеството е 0,25 куб.м., за което е 

посочил обща стойност за позицията 54,08 лв., комисията установи, че при 

умножението на предлаганата единична цена по предвиденото количество се 

получава сума в размер на 27,04 лв.   

В резултат на посочените несъответствия общата цена за изпълнение на 

обособената позиция  е завишена с 1039,02 лв. В случай, че изчисленията бяха 

извършени коректно общата цена за изпълнение би била -  1070919,92 лв. без ДДС 

/получена, на база предложените от участника единични цени за видовете дейности 

и предвидените в КС количества за тези дейности/, а не посочената от участника 

цена – 1071958,94 лв. без ДДС.   

В случая комисията може единствено да гадае дали разликата от 1039,02 лв.  в 

общата цена се дължи на грешка при изчисленията или на грешно посочени 

единични цени. Комисията не би могла да изиска и разяснения от участника, тъй 

като независимо от причината довела до това несъответствие, отстраняването му 

непременно ще доведе до промяна на ценовото предложение, за което в чл. 104, ал. 

5 ат ЗОП е въведена изрична забрана. 

В резултат на допуснатото несъответствие комисията не би могла да установи 

действителната воля на участника по отношение на цената за изпълнение на 

поръчката и вместо него да определи нова обща цена за изпълнение на обособената 



             
 

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,  

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,  

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

позиция или нови единични цени за осъществяване на дадени дейности от КС, 

съгласно условията на възложителя. Посоченото обстоятелство обуславя 

нередовност на офертата, несъответствие с предварително обявените условия и 

извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението си по 

чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените 

от възложителя условия.  

Комисията единодушно реши: 

Предлага на Възложителя офертата на участника „РИ-СОФ” ООД, 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. 
 

 

 

4.3. 

„Артстрой” ООД 

Извод за съответствието на ценовото предложение на участника с 

предварително обявените условия на поръчката: 
 

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 количествено-стойностна сметка 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.  
 

 

 

4.4. 

"Меаца" ЕООД 

Извод за съответствието на ценовото предложение на участника с 

предварително обявените условия на поръчката: 
 

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 количествено-стойностна сметка 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.  
 

 

 

5. 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. 

 

6. Оценка на ценовите предложения на участниците в процедурата. 
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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 2731003,98 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. 

 

"Дюлгер" ООД 

 

2731003,98 лв. без 

ДДС 

ЦПмин. 

(2731003,98) / 

Цучастник 

(2731003,98)х100 

 

100 точки 

 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

 

Най-ниската предложена цена от участник е 446818,81 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. 

 

"Престиж бизнес 

 

446818,81 лв. 
ЦПмин. (446818,81) / 

Цучастник 
 

100 точки 
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93"ООД без ДДС (446818,81)х100 

 

2. 

 

"Парсек-груп" ЕООД 

 

448999,74 лв. 

без ДДС 

ЦПмин. (446818,81) / 

Цучастник 

(448999,74)х100 

 

99,51 точки 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

 

Най-ниската предложена цена от участник е 462652,74лв. 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. 

 

„Евронет” ЕООД 

 

462652,74лв. без 

ДДС 

ЦПмин. (462652,74) / 

Цучастник 

(462652,74)х100  

 

100 точки 

 

2. 

 

„Крис-МТ” ООД 

 

464476,05 лв. 

без ДДС 

ЦПмин. (462652,74) / 

Цучастник 

(464476,05)х100 

 

99,61 точки 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

 

Най-ниската предложена цена от участник е 1058446,68 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. 

 

„Артстрой” ООД 

 

1070721,90 лв. 

без ДДС 

ЦПмин. (1058446,68) 

/ Цучастник 

(1070721,90)х100  

 

98,85 точки 

 

2. 

 

"Меаца" ЕООД 

 

1058446,68  лв. 

без ДДС 

ЦПмин. (1058446,68) 

/ Цучастник 

(1058446,68)х100 

 

100 точки 

 

7. Комплексната оценка на офертите 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по следните два показателя: 
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Показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) с максимален брой точки 

100 и относителна тежест в комплексната оценка – 60 % (0,60). 

Показател „Ценово предложение” (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна 

тежест в комплексната оценка – 40 % (0,40). 

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. 

Комисията пристъпи към изчисляване на комплексната оценка на офертите, достигнали до този 

етап от процедурата в съответствие с утвърдената от Възложителя методика за оценка  по 

обособени позиции, както следва:  

 

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 

 

"Дюлгер" ООД 

 

100 точки 

 

100 точки 

КО (100 точки) = 0,6 х 

ОП /100/ (60) + 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: 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

 

След извършване на аритметичните пресмятания комисията обобщи присъдените оценки за 

всеки от участниците, което е обобщено и отразено в следващата таблица: 

 

 

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

 

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. 

 

"Престиж бизнес 93"ООД 

 

100 точки 

 

100 точки 

КО (100 точки) = 0,6 х 

ОП /100/ (60) + 0,4 х 

ЦП /100/ (40) 

 

2. 

 

"Парсек-груп" ЕООД 

 

20 точки 

 

99,51 точки 

КО (51,804 точки) = 

0,6 х ОП /20/ (12) + 0,4 

х ЦП /99,51/ (39,804) 

№ 

по 

ред 

Име на участника Точки по 

показател ОП 

„Органзиация 

за изпълнение 

на поръчката“ 

Точки по 

показател ЦП 

„Ценово 

предложение“ 

Комплексна оценка 

 

1. 

 

„Евронет” ЕООД 

 

20 точки 

 

100 точки 

КО ( 52 точки) = 0,6 х 

ОП /20/ (12) + 0,4 х ЦП 

/100/ (40) 

 

2. 

 

„Крис-МТ” ООД 

 

100 точки 

 

99,61 точки 

КО ( 99,844 точки) = 

0,6 х ОП /100/ (60) + 0,4 

х ЦП /99,61/ (39,844) 

№ 

по 

ред 

Име на участника Точки по 

показател ОП 

„Органзиация 

за изпълнение 

на поръчката“ 

Точки по 

показател ЦП 

„Ценово 

предложение“ 

Комплексна оценка 
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Въз основа на подадените оферти и изложените в настоящия протокол мотиви 

комисията единодушно  

 

РЕШИ: 
 

Комисията обявява следното класиране:  

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

 

На първо място - "Дюлгер" ООД със 100 точки. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

На първо място - "Престиж бизнес 93"ООД със  100 точки. 

На второ място - "Парсек-груп" ЕООД с 51,804 точки 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

На първо място - „Крис-МТ” ООД с  99,844 точки. 

На второ място - „Евронет” ЕООД с 52 точки 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

На първо място - „Артстрой” ООД с  99,54  точки. 

На второ място - "Меаца" ЕООД с 52 точки 

 

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.  

 

1. 

 

„Артстрой” ООД 

 

100 точки 

 

98,85 точки 

КО (99,54  точки) = 0,6 

х ОП /100/ (60) + 0,4 х 

ЦП /98,85/ (39,54) 

 

2. 

 

"Меаца" ЕООД 

 

20 точки 

 

100 точки 

КО (52 точки) = 0,6 х 

ОП /20/ (12) + 0,4 х ЦП 

/100/ (40) 
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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, 

06.10.2017 г. и 30.10.2017г.  

 
 

Настоящият протокол е технически съставен на 30.10.2017 г. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

                                          положен подпис 

инж. Васка Караджова …………….. 
 

Членове                             

                       положен подпис 

Ивайло Стоянов ………..… 

                           положен подпис 

Розета Буйкова…………….. 

 
                              положен подпис 

инж. Цвятко Каменов…………. 

                           положен подпис 

Василка Гатешка……………. 
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енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, по процедура за директно 

предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014-2020 – Смолян“ част от   процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“,  който се осъществява с 
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