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Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/029 от 20.05.2013 г. по проект 
„ Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие", Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се 
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

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: „Упражняване на строителен надзор при 
изпълнение на строителни и монтажни работи, включващи Обект 1: Изграждане зона 
за отдих  ж.к. „Нов център”, гр. Смолян; Обект 2: Рехабилитация на улица „Хан 
Аспарух“, гр. Смолян; Обект 3: Рехабилитация на улица „Спартак“, гр. Смолян и 
изграждане на прилежаща междублокова спортна площадка; Обект 4: “Рехабилитация 
на пътен възел при бул. „България” до ул. „Петър Берон”; Обект 5: “Рехабилитация на 
група улици – ул. „Снежанка“ I и II, ул. „Грудьо войвода“ I и II, ул. „Елица“ и изграждане 
на прилежаща детска площадка” по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. 
Смолян - централна градска част” по Оперативна програма „Регионално развитие” 
(2007-2013)”, публикувана на сайта на община Смолян на интернет адрес:  www.smolyan.bg - 
профил на купувача, и на Портала за обществените поръчки под уникален код ID 9031427 

Днес 07.07.2014 г., в 13.00 часа в зала № 247, находяща се на втория етаж в 
административната сграда на Община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. „България ” № 12, в 
изпълнение на Заповед № 1148/27.06.2014 г. на Марин Захариев - зам. кмет в Община 
Смолян, оправомощен със Заповед № 1064/17.06.2014 г. на Кмета на Община Смолян, се 
събра комисия в състав: 
   
 Председател:  
 инж. Цвятко Каменов – гл. експерт в Дирекция СИиОС 
  
 Членове: 
 

1. Розета Буйкова – гл. специалист в Дирекция СИиОС 
2. Милена Хаджиева – ст. юрисконсулт в Дирекция ПНО 

 
 
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: 
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1. Регистрирани предложения – 4 бр., както следва: 
 

№ 
 

Наименование на участника 
Регистрационен 
 номер на 
предложението 

Дата на 
получаване на 
предложението 

Час на 
получаване 
на 
предложени
ето 

1. 
 

„ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ
АД 

ДЛ 004040 03.07.2014 г.               11:34 ч. 

 
2. 

„ДАРА – КОНТРОЛ“ООД,  
гр. Смолян 

ДЛ 004040 04.07.2014 г. 09:01 ч. 

 
3. 

„ВМЛ – КОНСУЛТ“ЕООД, 
гр. София 

ДЛ 004040 04.07.2014 г. 11:33 ч. 

 
4. 

„СТРОЛ – 1000“АД, 
 гр. София 

ДЛ 004040 04.07.2014 г. 11:49 ч. 

 
2. Подадените оферти са постъпили в срока, определен в публичната покана. 
3. Представените пликове са с ненарушена цялост.  
4. При отваряне на офертите не присъстваха участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и 
други лица. 

5. След като установи редовността на постъпването на предложенията комисията 
пристъпи към разглеждане на изискуемите документи, изчерпателно изброени в указания към 
участниците - 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, финансови и технически изисквания за допустимост са както следва: 

 
6.1. В документите на участника „ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София не 

са налице липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други критерии на 
възложителя. 

От участника „ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София са представени всички 
изискуеми от възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „ Указания за 
подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана, и същите са 
редовни. Офертата на участника отговаря на всички минимални финансови и технически 
изисквания за допустимост, закрепени в т.2 и 4 на раздел II „Специфични изисквания към 
участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 
неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана. 
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6.2. В документите на участника „ДАРА – КОНТРОЛ“ООД, са налице следните 
липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други критерии на възложителя. 

От участника „ДАРА – КОНТРОЛ“ООД, не е представено заверено копие на валиден 
сертификат с предмет, съдържащ извършване на строителен надзор, за внедрена система за 
управление на качеството ISO 9001 или еквивалентен. Участникът е представил копие на 
наръчник, разработен и утвърден от управителя на дружеството, като е посочил, че това 
представлява еквивалентни мерки, осигуряващи качеството на услугата. Съгласно изискванията 
на възложителя, посочени в т.6.9 на раздел III „ Указания за подготовка на офертата” от 
Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, 
представляваща Приложение 3 към публичната покана, сертификатът трябва да е издаден от 
независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от 
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за 
акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 
Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на 
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на 
органи за оценяване на съответствието.Възложителят приема еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в други държави членки. Така представеното копие на наръчник 
не би могло да се приеме като еквивалент на изискуемия сертификат, тъй като същият е 
разработен и утвърден от управителя на самото дружество, а не представлява документ,  издаден 
от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от 
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг орган за акредитация. 

Липсата на изискуемия сертификат не отговаря на изискването на възложителя, закрепено 
в т. 5.2. - Изискване за съответствие на участника със стандарт за система за управление на 
качеството от раздел ІІ – „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, представляваща 
Приложение 3 към публичната покана. 

 
6.3. В документите на участника „ВМЛ – КОНСУЛТ“ЕООД,, гр. София не са налице 

липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други критерии на възложителя. 
От участника „ВМЛ – КОНСУЛТ“ЕООД, гр. София са представени всички изискуеми 

от възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „ Указания за подготовка на 
офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 
част, представляваща Приложение 3 към публичната покана, и същите са редовни. Офертата на 
участника отговаря на всички минимални финансови и технически изисквания за допустимост, 
закрепени в т.2 и 4 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, представляваща 
Приложение 3 към публичната покана. 

 
6.4. В документите на участника „СТРОЛ – 1000“АД, гр. София не са налице липси и 

несъответствия с изискванията за подбор или с други критерии на възложителя. 
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От участника „СТРОЛ – 1000“АД, гр. София са представени всички изискуеми от 
възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „ Указания за подготовка на 
офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 
неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана, и същите са 
редовни. Офертата на участника отговаря на всички минимални финансови и технически 
изисквания за допустимост, закрепени в т.2 и 4 на раздел II „Специфични изисквания към 
участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 
неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана. 

 
А. Въз основа на направените констатации комисията единодушно 
 
ПРЕДЛОЖИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА СЛЕДНИЯ УЧАСТНИК 
 

- „ДАРА – КОНТРОЛ“ООД  
 

Основание: т. 5.1 на 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. 

 Мотиви:  Участникa не е представил един от необходимите документи по т.6. от 
раздел III „ Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и 
указанията за подготовка на офертата, неразделна част, представляваща Приложение 3 към 
публичната покана, а именно -  заверено копие на валиден сертификат с предмет, съдържащ 
извършване на строителен надзор, за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 
или еквивалентен.  

Посоченото обстоятелство не отговаря на изискванията на възложителя, закрепени в 
т. 5.2. - Изискване за съответствие на участника със стандарт за система за управление на 
качеството от раздел ІІ – „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, представляваща 
Приложение 3 към публичната покана. 

 
Б. Въз основа на направените констатации комисията единодушно 
 

Р Е Ш И: 
 

Допуска до разглеждане на техническите и ценовите оферти в избор на изпълнител на 
поръчка за услуга по реда по реда на Глава осма „а“ от ЗОП чрез публична покана с предмет: 
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи, 
включващи Обект 1: Изграждане зона за отдих  ж.к. „Нов център”, гр. Смолян; Обект 2: 
Рехабилитация на улица „Хан Аспарух“, гр. Смолян; Обект 3: Рехабилитация на улица 
„Спартак“, гр. Смолян и изграждане на прилежаща междублокова спортна площадка; 
Обект 4: “Рехабилитация на пътен възел при бул. „България” до ул. „Петър Берон”; Обект 
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„ Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие", Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се 
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

5: “Рехабилитация на група улици – ул. „Снежанка“ I и II, ул. „Грудьо войвода“ I и II, ул. 
„Елица“ и изграждане на прилежаща детска площадка” по проект „Зелена и достъпна 
градска среда на гр. Смолян - централна градска част” по Оперативна програма „Регионално 
развитие” (2007-2013)”, следните участници: 
 

1. „ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София 
2. „ВМЛ – КОНСУЛТ“ЕООД, гр. София 
3. „СТРОЛ – 1000“АД, гр. София 

 
7. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите и ценовите оферти на 

допуснатите участници, като бяха направени следните констатации: 
Председателят на комисията оповести предложените от участниците цени и срокове за 

изпълнение, като членовете на комисията се подписаха на техническите и ценовите предложения. 
Комисията провери пълнотата на ценовите и техническите оферти и верността и точността 

на извършените калкулации. 
След като разгледа ценовите и техническите оферти и извърши, съответните изчисления и 

анализи, комисията направи следните КОНСТАТАЦИИ: 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 

„ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София: 
• Техническа оферта, изготвена по образец съгласно Приложение № 1. 

 
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
Срок на действие на договора: от подписване на протокол за започване на 

строителството и извършване заверка на заповедната книга до подписването на констативен 
протокол за установяване годността на обекта. 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 

„ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София: 
• Ценова оферта, изготвена по образец съгласно Приложение № 2. 

 
ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
 

• Цена за изпълнение на поръчката:  
34 820.00 лева без ДДС 
/словом тридесет и четири хиляди осемстотин и двадесет лева без ДДС/ 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „ВМЛ – 

КОНСУЛТ“ЕООД, гр. София: 
• Техническа оферта, изготвена по образец съгласно Приложение № 1. 
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Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/029 от 20.05.2013 г. по проект 
„ Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие", Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се 
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
Срок на действие на договора: от подписване на протокол за започване на 

строителството и извършване заверка на заповедната книга до подписването на констативен 
протокол за установяване годността на обекта. 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „ВМЛ – 

КОНСУЛТ“ЕООД, гр. София: 
• Ценова оферта, изготвена по образец съгласно Приложение № 2. 

 
ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
 

• Цена за изпълнение на поръчката:  
34 750.00 лева без ДДС 
/словом тридесет и четири хиляди седемстотин и петдесет лева без ДДС/ 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 

„СТРОЛ – 1000“АД, гр. София: 
• Техническа оферта, изготвена по образец съгласно Приложение № 1. 

 
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
Срок на действие на договора: от подписване на протокол за започване на 

строителството и извършване заверка на заповедната книга до подписването на констативен 
протокол за установяване годността на обекта. 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 

 „СТРОЛ – 1000“АД, гр. София: 
• Ценова оферта, изготвена по образец съгласно Приложение № 2. 

 
ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
 

• Цена за изпълнение на поръчката:  
34 500.00 лева без ДДС 
/словом тридесет и четири хиляди  и петстотин лева без ДДС/ 

 
Ценовите и техническите предложения на допуснатите участници в процедурата са 

валидни и съобразени с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и ЗОП. 
 
След като беше установена формалната допустимост на предложенията на участниците, 

комисията пристъпи към оценка на предложенията на допуснатите участници, съгласно критерия 
за оценка на офертите - „най-ниска цена”. 
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„ Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие", Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
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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 „Най-ниска цена” допуснатите участници подали оферти за  
поръчка за услуга по реда по реда на Глава осма „а“ от ЗОП чрез публична покана с предмет: 
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи, 
включващи Обект 1: Изграждане зона за отдих  ж.к. „Нов център”, гр. Смолян; Обект 2: 
Рехабилитация на улица „Хан Аспарух“, гр. Смолян; Обект 3: Рехабилитация на улица 
„Спартак“, гр. Смолян и изграждане на прилежаща междублокова спортна площадка; 
Обект 4: “Рехабилитация на пътен възел при бул. „България” до ул. „Петър Берон”; Обект 
5: “Рехабилитация на група улици – ул. „Снежанка“ I и II, ул. „Грудьо войвода“ I и II, ул. 
„Елица“ и изграждане на прилежаща детска площадка” по проект „Зелена и достъпна 
градска среда на гр. Смолян - централна градска част” по Оперативна програма „Регионално 
развитие” (2007-2013)”, както следва: 

 
1. „СТРОЛ – 1000“АД, гр. София, с предложена цена за изпълнение - 34 500.00 лева без 

ДДС /словом тридесет и четири хиляди  и петстотин лева без ДДС/ 
2.   „ВМЛ – КОНСУЛТ“ЕООД, гр. София, с предложена цена за изпълнение -34 750.00 

лева без ДДС /словом тридесет и четири хиляди седемстотин и петдесет лева без 
ДДС/ 

3. „ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София, с предложена цена за изпълнение -
34 820.00 лева без ДДС /словом тридесет и четири хиляди осемстотин и двадесет 
лева без ДДС/ 

 
II.  Предлага на възложителя да определи за изпълнител на поръчка за услуга по реда по 

реда на Глава осма „а“ от ЗОП чрез публична покана с предмет: „Упражняване на строителен 
надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи, включващи Обект 1: 
Изграждане зона за отдих  ж.к. „Нов център”, гр. Смолян; Обект 2: Рехабилитация на 
улица „Хан Аспарух“, гр. Смолян; Обект 3: Рехабилитация на улица „Спартак“, гр. Смолян 
и изграждане на прилежаща междублокова спортна площадка; Обект 4: “Рехабилитация 
на пътен възел при бул. „България” до ул. „Петър Берон”; Обект 5: “Рехабилитация на 
група улици – ул. „Снежанка“ I и II, ул. „Грудьо войвода“ I и II, ул. „Елица“ и изграждане на 
прилежаща детска площадка” по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - 
централна градска част” по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013)”,  
класирания на първо място участник, както следва: 
 

„СТРОЛ – 1000“АД, гр. София, 
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развитие", Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
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като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, обективирани от 
участника в предложението му: 

 
предложена цена за изпълнение на поръчката: 34 500.00 лева без ДДС /словом 

тридесет и четири хиляди  и петстотин лева без ДДС/. 
 

 
Протоколът е изготвен на 27.08.2014 г. 

 
 
 
Председател:  .................................... 

      / инж. Цвятко Каменов /    
 

Членове: 1. .......................................         2. ..................................... 
     / Розета Буйкова/                                          / Милена Хаджиева /   
 
  
 Протоколът на комисията е предаден на Марин Захариев – зам. кмет на Община Смолян 

на …………………………. в ……………………………… часа. 
 
 
 
 
 
УТВЪРДИЛ: ………………………  
МАРИН ЗАХАРИЕВ 
Зам. кмет в Община Смолян 
Оправомощен със Заповед №1700/29.08.2014 г. 
на Кмета на Община Смолян   

 
 
 
 


