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ПРОТОКОЛ № 5 
 

 

за разглеждане и проверка на ценовите предложения за съответствие с изискванията на 

възложителя, оценка на офертите 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:  „СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТ SML 3247 / SML 

2248, СМИЛЯН – БУКАЦИТЕ / - ЛЮЛКА – СИВИНО – КМ. 6+940 – 8+889,68“, която 

обществена поръчка е открита с Решение № 14 от 12.10.2017 г. на възложителя, вписано 

заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при 

Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2017-

0009 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и 

документация на интернет сайта на Община Смолян – профил на купувача: 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2127 
 

 

Днес, 28.05.2018 г. от 10:00 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 Заповеди № № ОП-56/14.11.2017г. и ОП-12/30.04.2018г. на кмета на община 

Смолян се събра комисия в следния състав: 

Председател:  

инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция  СИиОС  в община Смолян 

Членове: 

инж. Анастасия Василева Василева - мл. експерт в дирекция СИиОС в община Смолян 

Станка Василева Делирадева – ст. юрисконсулт в Дирекция ПНО в община Смолян 

Розета  Зефирова Буйкова - гл. специалист дирекция  СИиОС в община Смолян 

Стефка Желева Росенова- гл. специалист в Дирекция  СИиОС  в община Смолян 

 

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.56, ал.2 и 3 и 

чл.58, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

1. Комисията провери служебно пълнотата на представените ценови предложения на 

допуснатите участници: „ИСА 2000“ ЕООД и „АРТСТРОЙ“ ООД, при което направи 

следните констатации относно съответствието на представените оферти с предварително 

обявените условия и изисквания на поръчката, в това число на съдържанието на количествено- 

стойностните сметки и анализни цени за предвидените в КСС строително- монтажни работи.  

 

Извод за съответствието на ценовите предложения на участниците с предварително 

обявените условия на поръчката: 

Всеки, от участниците – „ИСА 2000“ ЕООД и „АРТСТРОЙ“ ООД, е представил всички 

изискуеми от възложителя документи в плик „Предлагани ценови параметри“, и същите са 

редовни. При изготвяне на офертата всеки от участниците се е придържал точно към 
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предварително обявените условия на поръчката: извършил е изчисленията коректно и точно, 

без отклонения, като ценовото му предложение, включващо и приложени остойностена 

количествена сметка за строителния обект и анализни цени,  е валидно, изготвено е съгласно 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, съобразено е с 

определения от възложителя финансов ресурс при спазване на изисквания за максимална 

прогноза стойност за изпълнение на поръчката. 

Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участниците  „ИСА 2000“ 

ЕООД и „АРТСТРОЙ“ ООД, следва да бъдат допуснати до оценка и по показателя Цена за 

изпълнение на поръчката (О1) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за 

оценка на офертите. 

 

2. След като беше определено съответствието на представените оферти, както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

изискванията на възложителя и съответствието с предварително обявените условия, комисията 

пристъпи към оценки на допуснатите оферти по показателя Цена за изпълнение на поръчката 

(О1) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 

 

Резултатите от прилагането на формулата за оценка по показателя Цена за изпълнение на 

поръчката (О1) са закрепени таблично, както следва: 

 

Оценяван участник: 

Предложена от участника цена 

за изпълнение на поръчката в 

лева без ДДС 

Оценка по показател 

Цена за изпълнение на 

поръчката (О1) 

„ИСА 2000“ЕООД 443 018.57 лева  30 точки 

„АРТСТРОЙ“ ООД 445 779.15 лева   29.81 точки 

Мотиви: 

Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по посочения 

показател и предложения на участниците, описани в настоящия протокол. 
 

 

Резултатите от прилагането на формулата за определяне на обща комплексна оценка (КО) 

на допусната оферта на участника са закрепени таблично, както следва: 

   

 

 

Оценяван 

участник: 

 

Оценка по 

показател 

Цена за 

изпълнение 

на 

поръчката 

(О1) 

 

 

Оценка по 

показател 

Срок за 

изпълнение на 

доставката 

(О2) 

 

 

Оценка по 

показател 

Управление на 

риска 

(О3) 

 

Обща комплексна 

оценка 

(КО) 

 

„ИСА 2000“ ЕООД 
30 

точки 

11.85 

точки 

50  

точки 

91.85 

точки 
 

„АРТСТРОЙ“ ООД 
29.81 

точки 

20 

точки 

50 

точки 

99.81 

точки 

 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулата за определяне на 

комплексна оценка и получени оценки от допуснатите  участници по показателите за 

оценка, описани в настоящия и предходен протокол от работата на комисията - Протокол 

№ 3 от 27.04.2018г.. 
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Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

 

Въз основа на подадените оферти и изложените в настоящия протокол мотиви 

комисията единодушно  

 

 

Р Е Ш И : 
 

 

I. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП класира участниците както следва:  

Първо място: „АРТСТРОЙ“ ООД с получена обща комплексна оценка KO =  99.81 точки. 

Второ място: „ИСА 2000“ЕООД с получена обща комплексна оценка KO =  91.85 точки. 

  

 II. Предлага на възложителя сключване на договор с класирания на първо място 

участник - АРТСТРОЙ“ ООД, при съществените обективирани условия съгласно подадената 

оферта, описана в протоколите от работата на комисията, както следва: 

Цена за изпълнение на поръчката: 445 779.15 лева /словом  четиристотин четиридесет и пет 

хиляди и седемстотин седемдесет и девет лева и петнадесет стотинки/ без ДДС, която стойност е 

получена на база на следните ценови показатели: 

Часова ставка 4 лева/ час 

Допълнителни разходи за труд 100 % 

Допълнителни разходи за механизация 30 % 

Доставно- складови разходи 10 % 

Печалба 10 % 

Срок за изпълнение на поръчката: 32 /словом тридесет и два/ календарни дни, считани от 

извършването на подписване на протокол за започване на строителство и заверка на заповедна 

книга от лицето по чл. 158, ал.2 от ЗУТ. 
 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 28.05.2018 г. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

инж. Васка Караджова /подпис/* 

 

 

 

Членове 

инж. Анастасия Василева /подпис/* Станка Делирадева  /подпис/* 

Розета   Буйкова /подпис/* Стефка Росенова /подпис/* 

 

/подпис и печат/* 

Дата: 28.05.2018  Утвърдил: 

гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян  

 

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

печат, заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД. 


