
 
ПРОТОКОЛ 

 
от отварянето, разглеждането, допускането, оценяването и класирането на постъпилите 
предложения в избор на изпълнител на поръчка за услуга по реда на Глава осма „а“ от ЗОП – 
чрез публична покана с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за 
обекти на територията на община Смолян“, публикувана на сайта на община Смолян на 
интернет адрес : http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1161 – профил на купувача и на 
Портала за обществените поръчки към Агенцията за обществени поръчки под уникален код 
ID 9040623. 

 
Днес 21.04.2015 г., в 08.30 часа в зала 343, находяща се на третия етаж в 

административната сграда на Община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. „България ” № 12, в 
изпълнение на Заповед № 708/17.04.2015 г. на Николай Мелемов - Кмет на Община Смолян, 
се събра комисия в състав: 
  
Председател: 
Инж. Васка Караджова – директор в дирекция „СИ и ОС” в община Смолян. 
 
Членове: 
1. Симеон Велинов – юрисконсулт в дирекция „ПНО” в община Смолян. 
2. Ружка Илчева – гл. специалист в дирекция „СИ и ОС” в община Смолян. 
 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 101г 
от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 
 Членовете на комисията представиха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал.1, 
т.2-4 от ЗОП, които са приложени към настоящия протокол. 
 Комисията направи съобразно изготвения регистър за подадени оферти следните  

 
К О Н С Т А Т А Ц И И: 

 
1. Регистрирани предложения – 6 бр., както следва: 

 
 
№ 

 
Наименование на участника 

Регистрацио
нен номер на 
предложение

то 

Дата на 
получаване на 
предложението 

Час на 
получаване 

на 
предложени

ето 

Обособена 
Позиция 
№ 

1. „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД ДЛ002844 17.04.2015 г. 14:21 ч. 2 

2. „МОСТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ДЛ002847 17.04.2015 г. 14:37 ч. 3 

3. „ЯЗОВА“ ЕООД ДЛ002864 20.04.2015г. 10:17ч. 3 

4. „ЮГСТРОЙ“ ЕООД ДЛ002866 20.04.2015г. 10:38ч. 3 

5. „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД ДЛ002869 20.04.2015г. 10:52ч. 3 

6. ЕТ„ВАРИАНТ – ПЕТКО 
КАРЪШЕВ“  

ДЛ002894 20.04.2015г. 16:19ч. 1 

 



2. Подадените оферти са постъпили в срока, определен в публичната покана. 
3. Представените пликове са с ненарушена цялост.  
4. При отваряне на офертите присъстваха следните представители на двама от 

участниците в процедурата, както следва: Петя Стефанова Язова – управител на ЯЗОВА“ 
ЕООД и Петко Каръшев – управител на ЕТ„ВАРИАНТ – ПЕТКО КАРЪШЕВ“.  
Представители на средствата за масово осведомяване и други лица на присъстваха. 

5. След като установи редовността на постъпването на предложенията комисията 
пристъпи към разглеждане на изискуемите документи, изчерпателно изброени в 
изискванията към участниците и указания за подготовка на офертата - Приложение № 3 към 
публичната покана – действие, представляващо допускане до участие в процедурата. 

6. Допустимостта на участниците беше преценена съобразно изискванията на  
Възложителя, посочени в публичната покана и приложенията към нея и ЗОП.  Наличието и 
редовността на представените от участниците документи и съответствието с минималните 
административни и технически изисквания за допустимост са както следва: 

6.1. От участника „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД са представени всички изискуеми от 
възложителя документи за подбор съгласно т.6 на РАЗДЕЛ III УКАЗАНИЯ ЗА 
ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА от ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ 
ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, неразделна част, представляваща Приложение №3 към 
публичната покана и същите са редовни. Офертата на участника отговаря на всички 
минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в публичната покана и 
приложенията към нея. 

6.2. От участника „МОСТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД са представени всички изискуеми 
от възложителя документи за подбор съгласно т.6 на РАЗДЕЛ III УКАЗАНИЯ ЗА 
ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА от ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ 
ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, неразделна част, представляваща Приложение №3 към 
публичната покана и същите са редовни. Офертата на участника отговаря на всички 
минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в публичната покана и 
приложенията към нея. 

6.3. От участника „ЯЗОВА“ ЕООД са представени всички изискуеми от възложителя 
документи за подбор съгласно т.6 на РАЗДЕЛ III УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА 
ОФЕРТАТА от ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА 
НА ОФЕРТАТА, неразделна част, представляваща Приложение №3 към публичната покана 
и същите са редовни. Офертата на участника отговаря на всички минимални технически 
изисквания за допустимост, закрепени в публичната покана и приложенията към нея. 

6.4. От участника „ЮГСТРОЙ“ ЕООД са представени всички изискуеми от 
възложителя документи за подбор съгласно т.6 на РАЗДЕЛ III УКАЗАНИЯ ЗА 
ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА от ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ 
ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, неразделна част, представляваща Приложение №3 към 
публичната покана и същите са редовни. Офертата на участника отговаря на всички 
минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в публичната покана и 
приложенията към нея. 

6.5. От участника  „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД не са представени всички изискуеми 
от възложителя документи за подбор. 

6.5.1. В документите на участника „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД са налице следните 
липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други изисквания на възложителя, 
както следва: 

- Участникът не е представил в офертата си изискуемия Образец №3 на Приложение 
№5, който съдържа посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се 
предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от 
стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. 

- Съгласно особените изисквания към участниците, закрепени в т.6.6 на РАЗДЕЛ III 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА от ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, неразделна част, 
представляваща Приложение №3 към публичната покана, всяка оферта трябва да съдържа 



Образец №3 на Приложение №5, който съдържа посочване на видовете работи от предмета 
на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи 
дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. 

- В самия Образец №3 на Приложение №5 участника трябва да декларира пред 
възложителя дали при изпълнението на обществената поръчка ще използва или няма да 
използва подизпълнител  или  подизпълнители, но видно от офертата участникът 
„ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД не е представил такава информация. 

6.6. От участника ЕТ„ВАРИАНТ – ПЕТКО КАРЪШЕВ“  са представени всички 
изискуеми от възложителя документи за подбор съгласно т.6 на РАЗДЕЛ III УКАЗАНИЯ ЗА 
ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА от ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯ 
ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА, неразделна част, представляваща Приложение №3 към 
публичната покана и същите са редовни. Офертата на участника отговаря на всички 
минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в публичната покана и 
приложенията към нея. 

Въз основа на подадените оферти и извършените анализи и констатации комисията 
единодушно и без особено мнение на членове от комисията взе следното 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 
  

І. Комисията допуска до разглеждане на техническите и ценови оферти в избор на 
изпълнител на поръчка за УСЛУГА по реда на Глава  осма „а“ от ЗОП – чрез публична 
покана, с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти на 
територията на община Смолян“,  следните участници: 
 
1. „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД; 
2. „МОСТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД; 
3. „ЯЗОВА“ ЕООД; 
4. „ЮГСТРОЙ“ ЕООД; 
5. ЕТ„ВАРИАНТ – ПЕТКО КАРЪШЕВ“; 
 
 ІІ. Въз основа на подробно изложените по-горе мотиви и на основание т.7.1 и т.7.3 
от Раздел V „РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ” от 
ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И УКАЗАНИЯТА ЗА ПОДГОТОВКА НА 
ОФЕРТАТА, неразделна част, представляваща ПРИЛОЖЕНИЕ 3 към публичната покана, 
комисията предлага за отстраняване и не допуска до по-нататъшно разглеждане и 
оценка офертата на участника „ГЕОКОНСТРУКТ“ ЕООД. 
 

ІІI.  Комисията пристъпи към разглеждане на техническите и ценови оферти на 
участниците по реда на тяхното постъпване, като бяха направени следните констатации: 

 
1. „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД: 

� Оферта по същество по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: 
1.1 Ценова оферта: Цена за изпълнение на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 
– 17 860.00 /словом: седемнадесет хиляди осемстотин и шестдесет лева/ без ДДС; 

 
1.2 Техническа оферта:  Срок за изпълнение на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№2 – 12 /словом дванадесет/ календарни дни, считани от датата на сключване на 
договора за изпълнение. 
 
 
2. „МОСТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД: 

� Оферта по същество по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: 



2.1 Ценова оферта: Цена за изпълнение на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 
– 14 608.00 /словом: четиринадесет хиляди шестстотин и осем лева/ без ДДС; 
 
2.2 Техническа оферта:  Срок за изпълнение на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№3 – 6 /словом шест/ календарни дни, считани от датата на сключване на договора за 
изпълнение. 
 
 
3. „ЯЗОВА“ ЕООД;: 
� Оферта по същество по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: 

3.1 Ценова оферта: Цена за изпълнение на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 
– 14 862.00 /словом: четиринадесет хиляди осемстотин шестдесет и два лева/ без ДДС; 

 
3.2 Техническа оферта:  Срок за изпълнение на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№3 – 5 /словом пет/ календарни дни, считани от датата на сключване на договора за 
изпълнение. 
 
4. „ЮГСТРОЙ“ ЕООД: 

� Оферта по същество по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: 

4.1 Ценова оферта: Цена за изпълнение на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 
– 13 930.50 /словом: тринадесет хиляди деветстотин и тридесет лева и петдесет 
стотинки/ без ДДС; 
 
4.2 Техническа оферта:  Срок за изпълнение на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№3 – 6 /словом шест/ календарни дни, считани от датата на сключване на договора за 
изпълнение. 
 
 
5. ЕТ„ВАРИАНТ – ПЕТКО КАРЪШЕВ“: 

� Оферта по същество по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: 

5.1 Ценова оферта: Цена за изпълнение на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 
– 19 900.00 /словом: деветнадесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС; 
 
5.2 Техническа оферта:  Срок за изпълнение на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№1 – 14 /словом четиринадесет/ календарни дни, считани от датата на сключване на 
договора за изпълнение. 

 
Председателят на комисията оповести предложените от участниците срокове за 

изпълнение по отделните обособени позиции и предлаганите цени за изпълнение по 
отделните обособени позиции, като членовете на комисията се подписаха на техническите и 
ценовите предложения. 

Комисията провери пълнотата на ценовите оферти и верността и точността на 
извършените калкулации. 

След като разгледа техническите и ценови оферти и извърши, съответните изчисления 
и анализи, комисията направи следните КОНСТАТАЦИИ: 

 
Разгледаните Технически и Ценови предложения на участниците по съответните 

обособени позиции в процедурата са валидни и съобразени с изискванията на възложителя, 
посочени в публичната поканата и ЗОП. 

 
Въз основа на подадените оферти, извършените анализи и констатации комисията 

единодушно и без особено мнение на членове от комисията  



Р Е Ш И: 
 

Комисията допуска до оценка на техническите и ценови оферти по съответните 
обособени позиции в избор на изпълнител на поръчка за УСЛУГА по реда на Глава  осма „а“ 
от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни 
проекти за обекти на територията на община Смолян“,  следните участници: 
 

1. „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД; 
2. „МОСТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД; 
3. „ЯЗОВА“ ЕООД; 
4. „ЮГСТРОЙ“ ЕООД; 
5. ЕТ„ВАРИАНТ – ПЕТКО КАРЪШЕВ“; 

 
След като беше установена формалната допустимост на предложенията на 

участниците и тяхното съответствие с изискванията на възложителя за допустимост 
комисията пристъпи към оценка на предложенията на допуснатите участници. 
 

Указания за определяне на оценката по критерий за оценка „Икономически най-
изгодна оферта“, съгласно одобрената Методика за оценка на офертите – Приложение 
№ 4 към публичната покана: 

 
I. Цена за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция (О1) – 

максимална оценка 50 точки. 
Цената за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция се оферира в Ценовата 
оферта на участника по образец съгласно Приложение № 2. 
Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката по 
съответната обособена позиция (О1) е 50% /петдесет процента/ от общата комплексна 
оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 50 /петдесет/ точки. 
Оценката по показателя Цена за изпълнение на поръчката по съответната обособена 
позиция (О1) се определя по формулата: 

 
О1 = О1 мин.  x  50  , където 

        О1 у 
 

- О1 е оценката на цената за изпълнение на поръчката по съответната обособена 
позиция; 

- О1 мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение по съответната обособена 
позиция от участниците; 

- О1 у  е предложената цена за изпълнение по съответната обособена позиция от 
съответния участник. 
 
Стойността на получената оценка на цената за изпълнение на поръчката по 
съответната обособена позиция (О1) се закръгля до втория знак след десетичната 
запетая. 
 

II. Срок за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция (О2) - 
максимална оценка 50 точки. 
Срокът за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция се оферира в 
Техническа оферта на участника по Образец № 1. 
Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за изпълнение на поръчката по 
съответната обособена позиция (О2) е 50% /петдесет процента/ от общата комплексна 
оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 50 /петдесет/ точки. 



Оценката по показателя Срок за изпълнение на поръчката по съответната обособена 
позиция (О2) се определя по формулата: 

 
О2 = О2 мин.  x  50 , където 

         О2 у 
 

- О2 е оценката на срока за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция 
- О2 мин. е най-краткият предложен срок за изпълнение по съответната обособена 
позиция от участниците 

- О2 у  е предложеният срок за изпълнение по съответната обособена позиция от 
съответния участник 
 
Стойността на получената оценка на срока за изпълнение на поръчката по съответната 
обособена позиция (О2) се закръгля до втория знак след десетичната запетая. 

 
3. Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при 

следната формула: 
 
 КО = О1 + О2, където 
 

- КО е общата комплексна оценка по съответната обособена позиция 
- О1 е оценката на цената за изпълнение на поръчката по съответната обособена 
позиция 

- О2 е оценката на срока за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция 
 
Максималната Обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки. 
Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се класира на първо място 
участникът, който е предложил по-ниска цена. 
При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока 
относителна тежест и се избира офертата с най-благоприятна стойност по този показател. 
Ако и по този начин не може да се определи икономически най-изгодната оферта, комисията 
провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място 
оферти. 
Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на точкова система. Класирането 
на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа посочената методика и 
показатели. 

 
Направените от комисията оценки по горепосочените показатели и методика за 

оценка са отразени в табличен вид, както следва: 
 

 
 
 
№ 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
НА УЧАСТНИКА 

Показател О1 
– оценка на 
предлаганата 

цена 
 

Показател О2 
– оценка на 
предложения 

срок 
за изпълнение 

Номера на съответната 
обособена позиция по 
която участникът е 
подал оферта 

ОБЩА 
КОМПЛЕКС
НА ОЦЕНКА 

 
1 

 
„ПРОИНВЕСТ“ 

ЕООД 

 
50 точки 

 
50 точки 

 
2 

 
100 точки 

 
2 

 
„МОСТИ 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

 
47.68 точки 

 
41.67 точки 

 
3 

 
89.35 точки 

 
3 

 
„ЯЗОВА“ ЕООД 

 
46.87 точки 

 

 
50 точки 

 
3 

 
96.87 точки 



 
4 

 
„ЮГСТРОЙ“ ЕООД 

 
50 точки 

 
41.67 точки 

 
3 

 
91.67 точки 

 
5 

 
ЕТ„ВАРИАНТ – 

ПЕТКО 
КАРЪШЕВ“ 

 
50 точки 

 
50 точки 

 
1 

 
100 точки 

 
Не е налице особено мнение на членове от комисията. 
 
Въз основа на подадените оферти, извършените анализи, изчисления и констатации 

комисията единодушно и без особено мнение на членове от комисията  
 

Р Е Ш И:  
 
 І. Класира по критерий „Икономически най-изгодна оферта” предложенията на 
участниците за изпълнение на поръчка за УСЛУГА по реда на Глава осма „а“ от ЗОП – чрез 
публична покана с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти 
на територията на община Смолян“ , както следва: 
 

� ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:  
 

1. ЕТ„ВАРИАНТ – ПЕТКО КАРЪШЕВ“ , с комплексна оценка – 100 точки. 
 

 
� ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:  

 
1. „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД, с комплексна оценка – 100 точки. 

 
 

� ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3:  
 

1. „ЯЗОВА“ ЕООД, с комплексна оценка – 96.87 точки; 
2. „ЮГСТРОЙ“ ЕООД, с комплексна оценка – 91.67 точки; 
3. „МОСТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с комплексна оценка – 89.35 точки; 

 
 

 II.  Предлага на възложителя да определи за изпълнители по съответните обособени 
позиции в поръчка за услуга по реда на Глава осма „а“ от ЗОП – чрез публична покана с 
предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти на територията 
на община Смолян“,  както следва: 
 
1. Класирания на първо място участник по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – 
ЕТ„ВАРИАНТ – ПЕТКО КАРЪШЕВ“, като договорът за изпълнение да се сключи при 
следните съществени условия, обективирани от участника в предложението му: 
1.1.   Цена за изпълнение на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – 19 900.00 
/словом: деветнадесет хиляди и деветстотин лева/ без ДДС; 
1.2. Срок за изпълнение на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – 14 /словом 
четиринадесет/ календарни дни, считани от датата на сключване на договора за 
изпълнение. 
 
2. Класирания на първо място участник по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – 
„ПРОИНВЕСТ“ ЕООД, като договорът за изпълнение да се сключи при следните 
съществени условия, обективирани от участника в предложението му: 



2.1. Цена за изпълнение на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – 17 860.00 
/словом: седемнадесет хиляди осемстотин и шестдесет лева/ без ДДС; 
2.2. Срок за изпълнение на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – 12 /словом 
дванадесет/ календарни дни, считани от датата на сключване на договора за 
изпълнение. 
 
3. Класирания на първо място участник по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „ЯЗОВА“ 
ЕООД, като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, 
обективирани от участника в предложението му: 
3.1 Цена за изпълнение на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – 14 862.00 
/словом: четиринадесет хиляди осемстотин шестдесет и два лева/ без ДДС; 
3.2 Срок за изпълнение на поръчката по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – 5 /словом пет/ 
календарни дни, считани от датата на сключване на договора за изпълнение. 
 

 
Настоящият протокол е технически съставен на 24.04.2015 г. 
 
 

Председател:                        .................................... 
                                  / Инж. Васка Караджова /    
 

 
Членове: 1. .......................................         2. ..................................... 

          / Симеон Велинов /                                            / Ружка Илчева /   
  
 
 

Протоколът на комисията е предаден на Николай Мелемов - Кмет на Община Смолян  
на …………………. г. в …………………………….. часа. 

 
   
  
 
 
 
УТВЪРДИЛ: ………………………  
 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

    
Кмет на Община Смолян 


