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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: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ 

(ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 

СТАДИОН „СМОЛЯН“ В ГРАД СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с 

решение на възложителя № 11 от 31.07.2019 г., вписано заедно с одобреното с него 

обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под 

уникален идентификационен номер  00092-2019-0007 и публикувано заедно с одобрените с 

него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя 

– профил на купувача:  https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2745  

 

На 14.10.2019 г., в 09:00 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-22 от 22.08.2019г. на кмета на община Смолян се събра комисия 

в следния състав: 

Председател:  

Златко Карамучев -   старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян. 

Членове: 

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

Стефка  Росенова - главен специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

 

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

и 5 и чл.104, ал.1 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 от 

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: 
 

„ИСА 2000“ ЕООД 

Извод за съответствието на ценовoтo предложениe на участника с предварително 

обявените условия на поръчката: 

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, и същите са редовни. При изготвяне на офертата 

участникът се е придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2745


 

 

2 

извършил е изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му 

предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс 

за изпълнение на поръчката. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното 

ценово предложение. 

Заключение на комисията:  

Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъдат допуснат до оценка и по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1) и 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 
 

„АРТСТРОЙ“ ООД  

Извод за съответствието на ценовoтo предложениe на участника с предварително 

обявените условия на поръчката: 

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, и същите са редовни. При изготвяне на офертата 

участникът се е придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: 

извършил е изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му 

предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс 

за изпълнение на поръчката. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното 

ценово предложение. 

Заключение на комисията:  

Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъдат допуснат 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 „ИСА 2000“ 

ЕООД и „АРТСТРОЙ“ ООД, така и с изискванията на възложителя и съответствието с 

предварително обявените условия, комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти на 

участниците и 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 ценовия показател  Цена 

за изпълнение на поръчката (О1) са закрепени таблично, както следва: 
 

 
 

Оценяван участник 

 

Оферирана цена за 

изпълнение на поръчката 

Оценка по показател 

Цена за изпълнение на 

поръчката  

(О1) 

„ИСА 2000” ЕООД 851 000 лева без ДДС 50 точки 

„АРТСТРОЙ“ ООД 856 800 лева без ДДС 49.66 точки 

Мотиви: Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулата за оценка 

по посочения показател и предложения на допуснатите участници, описани в настоящия 

протокол. 
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Резултатите от прилагането на формулата за определяне на обща комплексна 

оценка (КО) на допуснатите оферти са закрепени таблично, както следва: 
 

 

 

Оценяван участник: 

Оценка по показател 
 

Обща 

комплексна 

оценка 

(КО) 

Цена за 

изпълнение на 

поръчката 

(О1) 

Срок за 

изпълнение на 

проектирането 

(О2) 

Срок за 

изпълнение на 

строителството 

(О3) 

„ИСА 2000“ ЕООД 50 точки 8.57 точки 9.68 точки 68.25 точки 

„АРТСТРОЙ“ ООД 49.66 точки 30 точки 20точки 99.66 точки 

Мотиви: Посочените общи комплексни оценки са получени в резултат от прилагане на 

формулата за определянето им и получени оценки от допуснатите участници по 

показателите за оценка, описани в настоящия и предходен протокол от работата на 

комисията - Протокол № 3 от 27.08.2019г. 

 

 

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 участниците,  както следва:  
 

Първо място: „АРТСТРОЙ“ ООД, 

с получена обща комплексна оценка KO = 99.66 точки. 
 

Второ място: „ИСА 2000“ ЕООД, 

с получена обща комплексна оценка KO = 68.25 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: 856 800 лева /словом: осемстотин петдесет и шест 

хиляди и осемстотин лева/ без ДДС, която сума е формирана на база на следните цени по 

видове дейности: 

№ Вид дейност Цена без ДДС 

 

1. 
Изготвяне на работен инвестиционен проект по всички части за 

изпълнение на строителни работи на строителния обект. 

 

8 000 лева 

2. Изпълнение на строителни работи на строителния обект. 846 800 лева 
 

3. 
Авторски надзор по всички части от проектантите, осъществяван по 

време на изпълнението на строителни работи на строителния обект. 

 

2 000 лева 
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 Ценови показатели при формиране на единичните цени за отделните видове работи, по 

които ще се разплащат и непредвидените допълнително възникнали и възложени нови 

видове строителни работи: 

 Часова ставка – 5.50 лeвa/час. 

 Допълнителни разходи за труд - 100 %. 

 Допълнителни разходи за механизация - 50 %.  

 Доставно-складови разходи - 10 %. 

 Печалба - 10 %. 

 Срокове: 

 Срок за изпълнение на услугите по инвестиционно проектиране: 10 /словом 

десет/ календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение 

на обществената поръчка. 

 Срок за изпълнение на строителството: 30 /словом тридесет/ календарни дни, 

считани от извършването на подписване на протокол за започване на 

строителството (протокол за откриване на строителна площадка и за определяне 

на строителна линия и ниво съгласно приложения № № 2 и 2а от Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 14.10.2019 г. 

 

Комисия в състав: 

Председател: Златко Карамучев (положен подпис) 

 

Членове: 
инж. Анастасия Василева (положен подпис) 

Стефка  Росенова (положен подпис) 

 

 

(положени подпис и печат) 

Дата: 14.10.2019 г.   Утвърдил: 

гр. Смолян    инж. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА 

Временно изпълняваща длъжността кмет на община 

Смолян, избрана с Решение на Общински съвет – Смолян 

№ 1249, взето с Протокол № 58 от 19.09.2019 г. 

 

 

* 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. 

 


