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ПРОТОКОЛ № 6 
 

за оценка на офертите и класиране на участниците в процедура по възлагане на обществена 
поръчка за „УСЛУГА“ на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично 

състезание, с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН“, чието изпълнение е 
разделено на 4 /четири/ обособени позиции:  -  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНО 

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 

540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 

ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“; 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“;  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“, която 

обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 2 от 28.02.2019 г., вписано заедно с 
обявлението за поръчка в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени 

поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2019-0003 и публикувано заедно с 
одобрените с него обявление за поръчка и документация на интернет сайта на община Смолян – 

профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2566      

 

 

Днес, 19.09.2019 г., в 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-6/29.03.2019г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 
следния състав: 
 

Председател:  

Милена Иванова Пенчева – гл. експерт в дирекция  СИиОС  в община Смолян 

Членове: 

Милена Милкова Хаджиева – ст.юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян 

инж.  Анастасия Василева Василева - инженер в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

Стефка Желева Росенова – гл. специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

Недка Величкова Кисьова – ст. експерт в дирекция „ФСДНБ“ в община Смолян 
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 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.58, ал.1 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ 1. 

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 по 

обособени позиции към оценка на допуснатите оферти по показателя Ценово предложение  (П2) 

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

1. Резултатите от прилагане на формулата за оценка на допуснатите оферти по обособени 

позиции на участниците по показателя Ценово предложение (П2) са закрепени таблично както 

следва: 
 

 

Обособена позиция № 1: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН 

ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“ 
 

 

Оценяван участник 

Предложена цена 

за изпълнение на 

поръчката без 

ДДС 

Оценка по показателя 

Ценово предложение  

 (П2) 

„АРХСТРОЙ КОНСУЛТ „ ООД 6 700,00 лeвa 100 точки 

 

Обособена позиция № 2: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 

ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 
 

 

Оценяван участник 

Предложена цена 

за изпълнение на 

поръчката без 

ДДС 

Оценка по показателя 

Ценово предложение  

 (П2) 

„ЕРОУ“ООД 20 900,00 лeвa 76,26 точки 

                                                 
1 Съгласно разпоредбата на §131, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона 

за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 

1.03.2019 г.) възлагането на настоящата обществена поръчка се приключва по реда, действащ 

към момента на откриването й. При позоваването на разпоредби от Закона за обществените 

поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки следва да се имат 

предвид редакциите им, които са в сила към момента на откриване на настоящата процедура 

за възлагане на обществена поръчка. 
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"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 16 600,00 лева 96,02 точки 

"ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД 15 939,00 лева 100 точки 

"ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД 16 400,00 лева 97,19 точки 

 

Обособена позиция № 3: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 
 

 

Оценяван участник 

Предложена цена 

за изпълнение на 

поръчката без 

ДДС 

Оценка по показателя 

Ценово предложение  

 (П2) 

"ДАРА - КОНТРОЛ" ЕООД 22 900,00 лeвa 83,84 точки 

"ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ 

СЪРВИСИС" ЕООД 

19 200,00 лева 100 точки 

 

Обособена позиция № 4: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 
 

 

Оценяван участник 

Предложена цена 

за изпълнение на 

поръчката без 

ДДС 

Оценка по показателя 

Ценово предложение  

 (П2) 

"ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД 26 996,86 лeвa 100 точки 

Мотиви: 

Посочените оценки по обособени позиции са получени в резултат на прилагане на 

формулата за оценка по посочения показател и ценови предложения на оценяваните 

участници по обособени позиции, описани в настоящия протокол от работата на 

комисията. 

 

 

2. Резултатите от прилагане на формулата за определяне на общата комплексна оценка на 
допуснатите оферти по обособени позиции на участниците са закрепени таблично, както следва: 
 

 

Обособена позиция № 1: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНО 

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII 

– 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“ 
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Оценяван участник 

 

 

 

 

 

 

Оценка по показател 

„Комплексна 

оценка“ (КО) 

КО = П1 х 0,60 + П2 

х 0,40 

„Качество на организацията 

на персонала, на който е 

възложено изпълнението на 

поръчката” -  (П1) 

Ценово предложение - ( П2 ) 

 

„АРХСТРОЙ 

КОНСУЛТ „ ООД 

20 

точки 

100  

точки 

52 

точки 

 

Обособена позиция № 2: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 

ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 

 
 

 

Оценяван участник 

 

 

 

 

 

 

Оценка по показател 

 

 

„Комплексна 

оценка“ (КО) 

КО = П1 х 0,60 + П2 

х 0,40 

„Качество на 

организацията на персонала, 

на който е възложено 

изпълнението на 

поръчката” -  (П1) 

Ценово предложение - ( П2 ) 

 

„ЕРОУ“ООД 
40 

точки 

76,26  

точки 

54,5 

точки 

"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“  

ЕООД 
 

80 

точки 

96,02 

точки 

86,41 

точки 

"ЕМ ЕН КОНСУЛТ" 

ООД 

100 

точки 

100  

точки 

100  

точки 

"ДИМИТЪР 

ДАРАКЧИЕВ" ООД 

1 

точка 

97,19 

точки 

39,48 

точки 

 

Обособена позиция № 3: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА 

МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

 
 

 

Оценяван участник 

 

 

 

 

 

 

Оценка по показател 

„Комплексна 

оценка“ (КО) 

КО = П1 х 0,60 + П2 

х 0,40 

„Качество на организацията 

на персонала, на който е 

възложено изпълнението на 

поръчката” -  (П1) 

Ценово предложение - ( П2 ) 

"ДАРА - 60 83,84  69,54 
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КОНТРОЛ" ЕООД точки точки точки 

"ТЕХНИКЪЛ 

КОНСУЛТИНГ 

СЪРВИСИС" ЕООД 

40 

точки 

100 

точки 

64 

точки 

 

Обособена позиция № 4: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА 

МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

 
 

 

Оценяван участник 

 

 

 

 

 

 

Оценка по показател 

„Комплексна 

оценка“ (КО) 

КО = П1 х 0,60 + П2 

х 0,40 

„Качество на организацията 

на персонала, на който е 

възложено изпълнението на 

поръчката” -  (П1) 

Ценово предложение - ( П2 ) 

"ПЪТИНВЕСТ-

ИНЖЕНЕРИНГ" АД 

80 

точки 

100 

точки 

88 

точки 

 

Мотиви: 

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулата за комплексна оценка и 

получени оценки от допуснатите участници по показателите за оценка, описaни в настоящия и 

предходeн протокол от работата на комисията – Протокол 3 от 30.08.2019г.. 

 

 

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 по обособени позиции участниците в 
процедурата, както следва:  

 
 

Обособена позиция № 1: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН 

ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“ 

 

Класиране 
 

Участник 

Обща 

комплексна  

оценка 

Първо място „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ „ ООД 52 точки 
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Обособена позиция № 2: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 

ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 

 

Класиране 
 

Участник 

Обща 

комплексна  

оценка 

Първо място "ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД 100 точки 

Второ място "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 86,41 точки 

Трето място „ЕРОУ“ООД 54,5 точки 

Четвърто място "ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД 
39,48 точки 

 

Обособена позиция № 3: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

 

Класиране 
 

Участник 

Обща 

комплексна  

оценка 

Първо място "ДАРА - КОНТРОЛ" ЕООД 69,54 точки 

Второ място "ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС" 

ЕООД 

64 точки 

 

Обособена позиция № 4: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

 

Класиране 
 

Участник 

Обща 

комплексна  

оценка 

Първо място "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД 88 точки 

 

II. Предлага на възложителя сключване на договори по обособени позиции с класираните на 
първо място участници при съществените обективни условия съгласно подадените оферти, 

описани в протоколите от работата на комисията. 
Настоящият протокол е технически съставен на 19.09.2019 г. 
 

Комисия в състав: 
 

Председател 
 

Милена Пенчева (положен подпис) 
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и член: 

 

 

Членове 

Милена Хаджиева (положен подпис) 
 

инж.  Анастасия Василева  
                             (положен подпис) 

Стефка Росенова (положен подпис) Недка Кисьова (положен подпис) 

 

 

 
                                                                                                                       (положени подпис и печат) 

Дата: 20.09.2019г.   Утвърдил: 

гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

   Кмет на община Смолян  

 

 

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

възложителя, като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 

 


