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   П Р О Т О К О Л 
по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП) 

от работата на комисията по чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед № 227 от 

16.04.2018 г. на Кмета на Община Вършец 
                                                                                                                       

   Днес, 16.04.2018 г., в 10.00 часа, в Заседателната зала на етаж 4 в сградата на Общинска 

администрация - Вършец, с адрес: гр. Вършец, бул. “България“ № 10, се сформира комисия, 

назначена със Заповед № 227/16.04.2018 г. на Кмета на Община Вършец, за провеждане на 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), 

чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект: 

„Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, 

финансиран по ДБФП № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. с предмет „Ремонт и обновяване 

на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, финансиран по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. 

(ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР), в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Ганчев Стефанов – Зам. Кмет на община Вършец 

          ЧЛЕНОВЕ: 1.Антон Димитров Тошев –  Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и 

УОС  при Об.А. – Вършец.   

                                 2. Иван Йорданов – гл. специласт „НСРК“ при Об.А.- Вършец  

                   

На основание чл. 192 от Закона за обществени поръчки  (ЗОП), във връзка с чл. 97 от 

ППЗОП, комисията се събра със задачата да разгледа и оцени получените оферти за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, чрез 

събиране на оферти с обява, с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект: 

„Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, финансиран 

по ДБФП № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. с предмет „Ремонт и обновяване на 

съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, финансиран по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 

в състав:  

 

Изборът на изпълнител следва да бъде проведен при спазване на разпоредбите на чл. 97, 

ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП. Критерий за оценка на офертите „Икономически най-изгодна оферта“, 

която се определя въз основа на критерия „оптимално съотношение  качество/цена“ 

съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, подробно разписана в Методиката за оценка в 

документацията за участие.    
 

С обява № 4/15.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец за възлагане на обществената 

поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, е определен 

срок за подаване на оферти за участие до 17:00 часа на 13.04.2018 г.  
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На 16.04.2018 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Даниела Мариева 

Андреева, на длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, 

предаде на Председателя на комисията, назначена със Заповед № 227/16.04.2018 г. на Кмета на 

Община Вършец, подадените в деловодството на Община Вършец оферти до 17:00 часа на 

13.04.2018 г., за което е съставен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. До посочения срок в 

обявата са подадени 4 (четири) оферти, следователно не е налице основанието по чл. 188, ал. 2 

от ЗОП за удължаване на срока за подаване на оферти. 

 

След извършване на горепосочените действия, се проведе публичното заседание на 

комисията на основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на офертите. 

 

На публичното заседание на комисията присъстваха упълномощени представители на 

дружествата подали оферти за участие в обществената поръчка описани, както следва: 

1. Красимир Пламенов Спасов – представител на „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, 

гр.София. /оригинала на пълномощното е приложен към документацията от 

проведаната обществена поръчка/. 

2. Виктор Найденов Тодоров – представител на „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр.Видин,  

/оригинала на пълномощното е приложен към документацията от проведаната 

обществена поръчка/. 

3. Пепи Митков Кирилов - представител на „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр.Видин,  

/оригинала на пълномощното е приложен към документацията от проведаната 

обществена поръчка/. 

Присъстващите лица вписаха имената си в Списък на присъстващите лица при отваряне 

на подадените оферти за участие в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на 

проект: „Ремонт и обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“. 

Списъка е неразделна част от документацията от проведаната обществена поръчка. 
 

Заседанието протече в следния ред: 

I.  Председателят на комисията г-н Стефанов, прочете на глас Заповед № 227/16.04.2018 

г. на Кмета на община Вършец за назначаване на комисията и протокола по чл. 48, ал. 6 от 

ППЗОП. 
 

II. Председателят на комисията уведоми членовете и присъстващите лица, че до 17:00 

часа на 13.04.2018 г., в деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец са подадени 

4 (четири) броя оферти за участие, описани по реда на постъпването им, както следва: 

 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 

„АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ 

ЕООД, гр.София, 

бул.“Александър Малинов“  

№ 85, ет.2, офис 2 

70 00 - 170 13.04.2018 г. 15.02  

2 

„ЗСК – Девня“, гр.Варна, 

Западна промишлена зона, 

ул.“Уста Кольо Фичето“ № 62 

70 00 - 172 13.04.2018 г. 15.16 

3 

„СВЕТЛИНА – П“ ЕООД, 

гр.Враца, ул.“Кр. Българията“ 

№ 13А, ет.2 

70 00 - 173 13.04.2018 г. 15.35 
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4. 

 

„КИД ПЛЮС“ ЕООД, 

гр.Видин, ул.“Цар Иван Асен 

II“ № 10/Д 

70 00 - 175 13.04.2018 г. 16.33 

 

След обявяване на участниците, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 97, ал. 2 и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

 

Председателят на комисията отвори постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и 

обяви ценовите предложения, както следва: 

  

1. Офертата на „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София е подадена в запечатана 

непрозрачна опаковка, надписана съгласно изискванията на Възложителя. Председателят на 

комисията г-н Стефанов отвори опаковката, в същата беше поставена една папка с документи 

и плик с надпис „Ценово предложение“. След отваряне на опаковката и при спазване 

разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, г-н Стефанов, отвори плика с надпис „Ценовото 

предложение“ и прочете ценовата оферта на дружеството, както следва: 

 

Обща цена за изпълнение на обществената поръчка: 157 776.79 (сто петдесет и 

седем хиляди седемстотин седемдесет и шест лева и седемдесет и девет ст.) лева без ДДС, 

съответно 189 332.15 (сто осемдесет и девет хиляди триста тридесет и два лева и 

петнадесет ст.) лева с ДДС. 

 

Общата цена е формирана както следва: 

 

№ Наименование Цена без ДДС Цена с ДДС 

1. 

Извършване на СМР за изпълнение на проект: 

„Ремонт и обновяване на съществуваща сграда 

на общинска музейна колекция“   
150 263.61 лв. 180 316.33 лв. 

2. Непредвидени разходи за СМР 7 513.18 лв. 9 015.82 лв. 

 Обща цена (1+2) 157 776.79 лв. 189 332.15 лв. 

 

 

2. Офертата на „ЗСК – ДЕВНЯ“ АД, гр.Варна е подадена в запечатана непрозрачна 

опаковка, надписана съгласно изискванията на Възложителя. Председателя на комисията г-н 

Стефанов отвори опаковката, в същата беше поставена една папка с документи. При спазване 

разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, г-н Стефанов прочете ценовата оферта на 

дружеството, както следва: 

 

Обща цена за изпълнение на обществената поръчка: 162 113.91 (сто шестдесет и две 

хиляди сто и тринадесет лева и деветдесет и една ст.) лева без ДДС, съответно 194 536.69 

(сто деветдесет и четири хиляди петстотин тридесет и шест лева и шестдесет и девет ст.) 

лева с ДДС. 

 

Общата цена е формирана както следва: 

 

№ Наименование Цена без ДДС Цена с ДДС 

1. Извършване на СМР за изпълнение на проект: 155 281.52 лв. 186 337.82 лв. 



 

Този документ е създаден в рамките на проект 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. с предмет „Ремонт и обновяване на 

съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)  4 / 27 

 

 

„Ремонт и обновяване на съществуваща сграда 

на общинска музейна колекция“   

2. Непредвидени разходи за СМР 6 832.39лв. 8 198.87 лв. 

 Обща цена (1+2) 162 113.91 лв. 194 536.69 лв. 

 

3. Офертата на „СВЕТЛИНА - П“ ЕООД, гр.Враца е подадена в запечатана 

непрозрачна опаковка, надписана съгласно изискванията на Възложителя. Председателя на 

комисията г-н Стефанов отвори опаковката, в същата беше поставена една папка с документи. 

При спазване разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, г-н Стефанов  прочете ценовата оферта 

на дружеството, както следва: 

Обща цена за изпълнение на обществената поръчка: 135046.73 (сто тридесет и пет 

хиляди четиридесет и шест лева и седемдесет и три ст.) лева без ДДС, съответно 

170158.88 (сто и седемдесет хиляди сто петдесет и осем лева и осемдесет и осем ст.) лева с 

ДДС. 

 

Общата цена е формирана както следва: 

 

№ Наименование Цена без ДДС Цена с ДДС 

1. 

Извършване на СМР за изпълнение на проект: 

„Ремонт и обновяване на съществуваща сграда 

на общинска музейна колекция“   
135046.73 лв. 162056.07 лв. 

2. Непредвидени разходи за СМР 6752.34 лв. 8102.81 лв. 

 Обща цена (1+2)  170158.88 лв. 

 

Забележка: В ценовото предложение на участника „Светлина – П“ ЕООД, гр.Враца не 

е отразен общият сбор на предложената цена без ДДС за изпълнение на обществената 

поръчка. 

 

           4. Офертата на „КИД ПЛЮС“ ЕООД е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, 

надписана съгласно изискванията на Възложителя. Председателя на комисията г-н Стефанов 

отвори опаковката, в същата беше поставен един малък класьор с документи. При спазване 

разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, г-н Стефанов  прочете ценовата оферта на 

дружеството, както следва: 

Обща цена за изпълнение на обществената поръчка: 158 550.00 лв. (сто петдесет и 

осем хиляди петстотин и петдесет) лева без ДДС, съответно 190 260.00 лв. (сто и 

деветдесет хиляди двеста и шестдесет) лева с ДДС. 

 

Общата цена е формирана както следва: 

 

№ Наименование Цена без ДДС Цена с ДДС 

1. 

Извършване на СМР за изпълнение на проект: 

„Ремонт и обновяване на съществуваща сграда 

на общинска музейна колекция“   
151000.00 лв. 181200.00 лв. 

2. Непредвидени разходи за СМР 7550.00 лв. 9060.00 лв. 

 Обща цена (1+2) 158550.00 190260.00лв. 
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На основание чл. 103, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 4 от ППЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП 

трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 

участниците.  

 

След извършените действия приключи публичната част на заседанието на комисията в 

11.25 часа на 16.04.2018 г. 

 

В 11.25 часа комисията приключи работа, като насрочи следващото заседание да се 

проведе на 25.04.2018 г. от 14.00 часа. 

 

На 25.04.2018 г. от 14.00 часа комисията се събра и продължи работата си по 

разглеждане по същество на предоставените в опаковката документи на участниците. 

 

         III. Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане 

по същество на предоставените в опаковката документи на участниците, и проверка на 

представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, ЗОП и ППЗОП, както следва: 

 

1. Участник „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София. 

Опаковката на участника съдържа следните документи: 

 Опис на представените документи в оригинал; 

 Представяне на участника – Образец № 1 – в оригинал;  

 Декларация по чл. 97, ал.6 от ППЗОП /за обстоятелствата чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 

ЗОП/ – Образец № 2 – в оригинал;  

 Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/ 

– Образец № 3 – в оригинал; 

 Списък – декларация на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на 

общиствената поръчка /съгласно чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП/ – Образец № 4 – в оригинал; 

 Списък – декларация на техническите лица и персонала, ангажирани за изпълнение 

на поръчката /съгласно чл.64, ал.1, т.3 от ЗОП/ – Образец № 5 – в оригинал; 

 Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, относно видовете работа от предмета на 

поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в 

проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители Образец № 

6 – в оригинал; 

 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 7 – в оригинал; 

 Техническо предложение – Образец № 8 – в оригинал; 

 Линеен календарен график в оригинал; 

 Декларация за приемане клаузите на договора по чл.39, ал.3, т.1, б. „в“ от ППЗОП 

– Образец № 9 – в оригинал; 

 Декларация за срока на валидност на офертата по чл.39, ал.3, т.1,  б. „г“от ППЗОП 

– Образец № 10 – в оригинал; 

 Декларация по чл.39, ал.3, т.1,  б. „д“ от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 11 – в оригинал; 

 Електронен носител с техническото предложение. 
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 Ценово предложениепо чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП – Образец № 12 – в оригинал; 

 Количествено –стойностна сметка – Образец № 21.1 

 Електронен носител с ценовото предложение. 

 

След разглеждането им, комисията установи, че са представени всички необходими 

документи и участникът „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София отговаря на 

изискванията, поставени от Възложителя, за лично състояние и съответствие с 

критериите за подбор. 

 

2. Участник „ЗСК – ДЕВНЯ“ АД, гр.Варна. 

         Опаковката на участника съдържа следните документи: 

 Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата в оригинал. 

 Представяне на участника – Образец № 1 – в оригинал;  

 Декларация по чл. 97, ал.6 от ППЗОП /за обстоятелствата чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 

ЗОП/ – Образец № 2 – в оригинал – 3 бр. 

 Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/ 

– Образец № 3 – в оригинал; 

 Списък – декларация на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на 

общиствената поръчка /съгласно чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП/ – Образец № 4 – в оригинал; 

 Списък – декларация на техническите лица и персонала, ангажирани за изпълнение 

на поръчката /съгласно чл.64, ал.1, т.3 от ЗОП/ – Образец № 5 – в оригинал; 

 Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, относно видовете работа от предмета на 

поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в 

проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители Образец № 

6 – в оригинал; 

 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 7 – в оригинал; 

 Техническо предложение – Образец № 8 – в оригинал; 

 Линеен календарен график в оригинал; 

 Декларация за приемане клаузите на договора по чл.39, ал.3, т.1, б. „в“ от ППЗОП 

– Образец № 9 – в оригинал; 

 Декларация за срока на валидност на офертата по чл.39, ал.3, т.1,  б. „г“от ППЗОП 

– Образец № 10 – в оригинал; 

 Декларация по чл.39, ал.3, т.1,  б. „д“ от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 11 – в оригинал; 

 Електронен носител с техническото предложение. 

 Ценово предложениепо чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП – Образец № 12 – в оригинал; 

 Количествено –стойностна сметка – Образец № 21.1 

 Електронен носител с ценовото предложение. 

 

След разглеждането им, комисията установи, че са представени всички необходими 

документи и участникът „ЗСК – ДЕВНЯ“ АД, гр.Варна, отговаря на изискванията, 

поставени от Възложителя, за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 
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3. Участник „СВЕТЛИНА - П“ ЕООД, гр.Враца. 

Опаковката на участника съдържа следните документи: 

 

 Опис на представените документи в оригинал; 

 Представяне на участника – Образец № 1 – в оригинал;  

 Декларация по чл. 97, ал.6 от ППЗОП /за обстоятелствата чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 

ЗОП/ – Образец № 2 – в оригинал – 3 бр. 

 Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/ 

– Образец № 3 – в оригинал; 

 Списък – декларация на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на 

общиствената поръчка /съгласно чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП/ – Образец № 4 – в оригинал; 

 Списък – декларация на техническите лица и персонала, ангажирани за изпълнение 

на поръчката /съгласно чл.64, ал.1, т.3 от ЗОП/ – Образец № 5 – в оригинал; 

 Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, относно видовете работа от предмета на 

поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в 

проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители Образец № 

6 – в оригинал; 

 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 7 – в оригинал; 

 Техническо предложение – Образец № 8 – в оригинал; 

 Линеен календарен график в оригинал; 

 Декларация за приемане клаузите на договора по чл.39, ал.3, т.1, б. „в“ от ППЗОП 

– Образец № 9 – в оригинал; 

 Декларация за срока на валидност на офертата по чл.39, ал.3, т.1,  б. „г“от ППЗОП 

– Образец № 10 – в оригинал; 

 Декларация по чл.39, ал.3, т.1,  б. „д“ от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 11 – в оригинал; 

 Електронен носител с техническото предложение. 

 Ценово предложениепо чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП – Образец № 12 – в оригинал; 

 Количествено –стойностна сметка – Образец № 21.1 

 Електронен носител с ценовото предложение. 

 

След разглеждането им, комисията установи, че са представени всички необходими 

документи и участникът „СВЕТЛИНА - П“ ЕООД, гр.Враца,  отговаря на изискванията, 

поставени от Възложителя, за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

4. Участник „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр.Видин. 

Опаковката на участника съдържа следните документи: 

 Опис на представените документи в оригинал; 

 Представяне на участника – Образец № 1 – в оригинал;  

 Декларация по чл. 97, ал.6 от ППЗОП /за обстоятелствата чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 

ЗОП/ – Образец № 2 – в оригинал – 3 бр. 

 Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП /за обстоятелствата чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП/ 

– Образец № 3 – в оригинал; 
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 Списък – декларация на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на 

общиствената поръчка /съгласно чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП/ – Образец № 4 – в оригинал; 

 Списък – декларация на техническите лица и персонала, ангажирани за изпълнение 

на поръчката /съгласно чл.64, ал.1, т.3 от ЗОП/ – Образец № 5 – в оригинал; 

 Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, относно видовете работа от предмета на 

поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в 

проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители Образец № 

6 – в оригинал; 

 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 7 – в оригинал; 

 Техническо предложение – Образец № 8 – в оригинал; 

 Линеен календарен график в оригинал; 

 Декларация за приемане клаузите на договора по чл.39, ал.3, т.1, б. „в“ от ППЗОП 

– Образец № 9 – в оригинал; 

 Декларация за срока на валидност на офертата по чл.39, ал.3, т.1,  б. „г“от ППЗОП 

– Образец № 10 – в оригинал; 

 Декларация по чл.39, ал.3, т.1,  б. „д“ от ППЗОП, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 11 – в оригинал; 

 Електронен носител с техническото предложение. 

 Ценово предложениепо чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП – Образец № 12 – в оригинал; 

 Количествено –стойностна сметка – Образец № 21.1 

 Електронен носител с ценовото предложение. 

 

След разглеждането им, комисията установи, че са представени всички необходими 

документи и участникът „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр.Видин, отговаря на изискванията, 

поставени от Възложителя, за лично състояние и съответствие с критериите за подбор. 

 

Членовете на комисията допускат до разглеждане на техническо и ценово предложение 

за изпълнение на обществената поръчка, следните участници: 

1. „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София 

2. „ЗСК – ДЕВНЯ“ АД, гр.Варна 

3. „СВЕТЛИНА - П“ ЕООД, гр.Враца 

4. „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр.Видин 

 

В 16.45 часа комисията приключи работа, като насрочи следващото заседание да се 

проведе на 10.05.2018 г. от 14.00 часа. 

 

На 10.05.2018 г. от 14.00 часа комисията се събра и продължи работата си по 

разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници. 

 

III. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на 

документите, формиращи техническото предложение на допуснатите участници, за 

съответствие с предварително обявените условия на поръчката, описани в 

документацията за участие и изискванията на Техническата спецификация. Преди да 

пристъпи към оценяване на показателите от техническата оферта на участника, на 
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основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията проверява дали същата е подготвена и 

представена в съответствие с изискванията на ЗОП, документацията за участие в 

процедурата и техническата спецификация.  

  

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на „АКТИВ БИЛДИНГ 

ИНК“ ЕООД, гр.София. 

Техническото предложение на „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София е изготвено в 

съответствие с образеца към поръчката. 

 

Проверка на минимално изискумените елементи на техническото предложение: 

 

Минимално изискуеми елементи на 

техническото ппредложение 

 

 

Съответства  

ДА/НЕ 

1. Етапи и последователност на 

извършване на СМР (обектът следва да е 

разделен поетапно, с ключови моменти 

при изпълнение, периоди за 

актуване/одобрение, последователност и 

взаимовръзка между отделните 

дейности), отчитайки времето за 

подготвителни дейности, дейностите по 

изпълнението на строително - 

монтажните работи, тествания, 

завършване и предаване на обекта в 

експлоатация, в съответствие с линейния 

график. 

 

 

 

 

 

 

 

ДА 

2. Описание на видовете СМР, 

предлаганата технология и 

последователност на изпълнението им, в 

съответствие с нормативните 

изисквания, техническата спецификация 

и предложения линеен график; 

 

 

 

ДА 

3.    Организация и подход за изпълнение 

на поръчката - предложения за 

реализирането на дейностите в 

техническото задание - състав, 

техническа обезпеченост и координация 

на работната ръка в процеса на 

строителство, които да съответстват на 

приложения Линеен график и диаграма 

 

 

 

 

ДА 
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на работната ръка. Следва да се посочат 

връзките на контрол, взаимодействие и 

субординация, както между предлаганите 

от участника работници, специалисти и 

експерти, така и в отношенията с 

възложителя и останалите участници по 

начин, гарантиращ качественото и 

навременно изпълнение на договора. 

Следва да са изложени мотиви за 

предложената взаимообвързаност на 

отделните видове СМР. Организация на 

дейностите - предложената организация 

следва да е съобразена с техническите 

спецификации и особеностите на обекта с 

цел осигуряване на безопасна работа; 

4. Следва да се представи подробен 

Линеен календарен график - поетапност 

на изпълнението и разпределение на 

работната сила при съблюдаване на 

правилната технологична 

последователност на дейностите, с оглед 

на осигуряване качественото изпълнение 

на обществената поръчка в обхвата на 

строителство. Предложеният линеен 

график да отразява в пълна степен 

всички дейности по изпълнение на 

поръчката, програма за осигуряване на 

качество на технологично - строителната 

програма за изпълнение на строително-

ремонтите дейности, и да е в пълно 

съответствие с техническите 

спецификации. Срокът (сроковете) за 

изпълнение на дейностите, заложени в 

линейния график следва да съответства 
на предложения срок 

 

 

 

 

 

ДА 

 

          Срокът за изпълнение на дейностите, заложени в линейния график съответства на срока 

посочен в Техническото предложение, а именно 150 календарни дни. Представена е диаграма 

на работната ръка, в съответствие с линейният график. 

 

Единодушното мнение на комисията е: от представеното Техническо предложение на 

„АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София става ясно, че същото е изготвено при 

съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие и отговаря 

напълно на предварително обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на 

Възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни.  
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Комисията допуска участника до оценка по показател за оценка П1 - Техническо 

предложение. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на „ЗСК – ДЕВНЯ“ АД, 

гр.Варна. 

Техническото предложение на „ЗСК – ДЕВНЯ“ АД, гр.Варна е изготвено в съответствие с 

образеца към поръчката. 

 

Проверка на минимално изискумените елементи на техническото предложение: 

 

Минимално изискуеми елементи на 

техническото ппредложение 

 

 

Съответства  

ДА/НЕ 

1. Етапи и последователност на 

извършване на СМР (обектът следва да е 

разделен поетапно, с ключови моменти 

при изпълнение, периоди за 

актуване/одобрение, последователност и 

взаимовръзка между отделните 

дейности), отчитайки времето за 

подготвителни дейности, дейностите по 

изпълнението на строително - 

монтажните работи, тествания, 

завършване и предаване на обекта в 

експлоатация, в съответствие с линейния 

график. 

 

 

 

 

 

 

 

ДА 

2. Описание на видовете СМР, 

предлаганата технология и 

последователност на изпълнението им, в 

съответствие с нормативните 

изисквания, техническата спецификация 

и предложения линеен график; 

 

 

 

ДА 

3.    Организация и подход за изпълнение 

на поръчката - предложения за 

реализирането на дейностите в 

техническото задание - състав, 

техническа обезпеченост и координация 

на работната ръка в процеса на 

строителство, които да съответстват на 

приложения Линеен график и диаграма 

на работната ръка. Следва да се посочат 

 

 

 

НЕ 
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връзките на контрол, взаимодействие и 

субординация, както между предлаганите 

от участника работници, специалисти и 

експерти, така и в отношенията с 

възложителя и останалите участници по 

начин, гарантиращ качественото и 

навременно изпълнение на договора. 

Следва да са изложени мотиви за 

предложената взаимообвързаност на 

отделните видове СМР. Организация на 

дейностите - предложената организация 

следва да е съобразена с техническите 

спецификации и особеностите на обекта с 

цел осигуряване на безопасна работа; 

4. Следва да се представи подробен 

Линеен календарен график - поетапност 

на изпълнението и разпределение на 

работната сила при съблюдаване на 

правилната технологична 

последователност на дейностите, с оглед 

на осигуряване качественото изпълнение 

на обществената поръчка в обхвата на 

строителство. Предложеният линеен 

график да отразява в пълна степен 

всички дейности по изпълнение на 

поръчката, програма за осигуряване на 

качество на технологично - строителната 

програма за изпълнение на строително-

ремонтите дейности, и да е в пълно 

съответствие с техническите 

спецификации. Срокът (сроковете) за 

изпълнение на дейностите, заложени в 

линейния график следва да съответства 
на предложения срок 

 

 

 

 

 

 

ДА 

 

           Срокът за изпълнение на дейностите, заложени в линейния график съответства на срока 

посочен в Техническото предложение, а именно 148 календарни дни. Представена е диаграма 

на работната ръка, в съответствие с линейният график. 

 

Единодушното мнение на комисията е: от представеното Техническо предложение на „ЗСК 

– ДЕВНЯ“ АД, гр.Варна става ясно, че същото не е изготвено при съблюдаване на 

поставените изисквания в документацията за участие и не отговаря на предварително 

обявените условия.  
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Мотиви: По т. 3 от минимално изискуемите елементи участникът е представил описание на 

„Организация и подход за изпълнение на поръчката“ на стр. 7 от техническото предложение. 

Представил е състав на работната ръка и условна схема на взаимодействие.  

Участникът не е посочил връзките на контрол взаимодействие и субординация, както 

между предлаганите от участника работници, специалисти и експерти, така и в 

отношенията с възложителя и останалите участници. Участникът не е посочил мотиви 

за предложената взаимообвързаност на отделните видове СМР. 

 

Комисията не допуска „ЗСК – ДЕВНЯ“ АД, гр. Варна до оценка по показател за оценка 

П1 - Техническо предложение. 

 

В 16.10 часа комисията приключи работа, като насрочи следващото заседание да се 

проведе на 22.05.2018 г. от 13.30 часа. 

 

На 22.05.2018 г. от 13.30 часа комисията се събра и продължи работата си по 

разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на „СВЕТЛИНА - П“ 

ЕООД, гр. Враца. 

 

Техническото предложение на „СВЕТЛИНА - П“ ЕООД, гр. Враца е изготвено в съответствие 

с образеца към поръчката. 

 

Проверка на минимално изискумените елементи на техническото предложение: 

 

Минимално изискуеми елементи на 

техническото ппредложение 

 

 

Съответства  

ДА/НЕ 

1. Етапи и последователност на 

извършване на СМР (обектът следва да е 

разделен поетапно, с ключови моменти 

при изпълнение, периоди за 

актуване/одобрение, последователност и 

взаимовръзка между отделните 

дейности), отчитайки времето за 

подготвителни дейности, дейностите по 

изпълнението на строително - 

монтажните работи, тествания, 

завършване и предаване на обекта в 

експлоатация, в съответствие с линейния 

график. 

 

 

 

 

 

 

 

ДА 

2. Описание на видовете СМР, 

предлаганата технология и 
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последователност на изпълнението им, в 

съответствие с нормативните 

изисквания, техническата спецификация 

и предложения линеен график; 

ДА 

3.    Организация и подход за изпълнение 

на поръчката - предложения за 

реализирането на дейностите в 

техническото задание - състав, 

техническа обезпеченост и координация 

на работната ръка в процеса на 

строителство, които да съответстват на 

приложения Линеен график и диаграма 

на работната ръка. Следва да се посочат 

връзките на контрол, взаимодействие и 

субординация, както между предлаганите 

от участника работници, специалисти и 

експерти, така и в отношенията с 

възложителя и останалите участници по 

начин, гарантиращ качественото и 

навременно изпълнение на договора. 

Следва да са изложени мотиви за 

предложената взаимообвързаност на 

отделните видове СМР. Организация на 

дейностите - предложената организация 

следва да е съобразена с техническите 

спецификации и особеностите на обекта с 

цел осигуряване на безопасна работа; 

 

 

 

 

 

 

НЕ 

4. Следва да се представи подробен 

Линеен календарен график - поетапност 

на изпълнението и разпределение на 

работната сила при съблюдаване на 

правилната технологична 

последователност на дейностите, с оглед 

на осигуряване качественото изпълнение 

на обществената поръчка в обхвата на 

строителство. Предложеният линеен 

график да отразява в пълна степен 

всички дейности по изпълнение на 

поръчката, програма за осигуряване на 

качество на технологично - строителната 

програма за изпълнение на строително-

ремонтите дейности, и да е в пълно 

съответствие с техническите 

спецификации. Срокът (сроковете) за 

 

 

 

 

 

 

ДА 
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изпълнение на дейностите, заложени в 

линейния график следва да съответства 
на предложения срок 

 

          Срокът за изпълнение на дейностите, заложени в линейния график съответства на срока 

посочен в Техническото предложение, а именно 147 календарни дни. Представена е диаграма 

на работната ръка, в съответствие с линейният график. 

 

Единодушното мнение на комисията е: от представеното Техническо предложение на 

„СВЕТЛИНА - П“ ЕООД, гр.Враца става ясно, че същото не е изготвено при съблюдаване на 

поставените изисквания в документацията за участие и не отговаря на предварително 

обявените условия.  

 

Мотиви: По т. 3 от минимално изискуемите елементи участникът не е представил описание 

на „Организация и подход за изпълнение на поръчката“. В точка кадрова обезпеченост  от 

страница 4 на техническото предложение участникът споменава, че разполага с необходимия 

личен състав за изпълнение на поръчката. 

Участникът не е представил състав на работаната ръка, както и  условна схема на 

взаимодействие на експертите. Участникът не е посочил връзките на контрол 

взаимодействие и субординация, както между предлаганите от участника работници, 

специалисти и експерти, така и в отношенията с възложителя и останалите участници. 

Участникът не е посочил мотиви за предложената взаимообвързаност на отделните 

видове СМР. 

 

Комисията не допуска „СВЕТЛИНА - П“ ЕООД, гр. Враца до оценка по показател за 

оценка П1 - Техническо предложение. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на „КИД ПЛЮС“ ЕООД, 

гр. Видин. 

 

Техническото предложение на „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр. Видин е изготвено в съответствие с 

образеца към поръчката. 

 

Проверка на минимално изискумените елементи на техническото предложение: 

 

Минимално изискуеми елементи на 

техническото ппредложение 

 

 

Съответства  

ДА/НЕ 

1. Етапи и последователност на 

извършване на СМР (обектът следва да е 

разделен поетапно, с ключови моменти 

при изпълнение, периоди за 

актуване/одобрение, последователност и 
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взаимовръзка между отделните 

дейности), отчитайки времето за 

подготвителни дейности, дейностите по 

изпълнението на строително - 

монтажните работи, тествания, 

завършване и предаване на обекта в 

експлоатация, в съответствие с линейния 

график. 

ДА 

2. Описание на видовете СМР, 

предлаганата технология и 

последователност на изпълнението им, в 

съответствие с нормативните 

изисквания, техническата спецификация 

и предложения линеен график; 

 

 

 

ДА 

3.    Организация и подход за изпълнение 

на поръчката - предложения за 

реализирането на дейностите в 

техническото задание - състав, 

техническа обезпеченост и координация 

на работната ръка в процеса на 

строителство, които да съответстват на 

приложения Линеен график и диаграма 

на работната ръка. Следва да се посочат 

връзките на контрол, взаимодействие и 

субординация, както между предлаганите 

от участника работници, специалисти и 

експерти, така и в отношенията с 

възложителя и останалите участници по 

начин, гарантиращ качественото и 

навременно изпълнение на договора. 

Следва да са изложени мотиви за 

предложената взаимообвързаност на 

отделните видове СМР. Организация на 

дейностите - предложената организация 

следва да е съобразена с техническите 

спецификации и особеностите на обекта с 

цел осигуряване на безопасна работа; 

 

 

 

 

 

 

 

ДА 

4. Следва да се представи подробен 

Линеен календарен график - поетапност 

на изпълнението и разпределение на 

работната сила при съблюдаване на 

правилната технологична 

 

 

 

 

 

ДА 
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последователност на дейностите, с оглед 

на осигуряване качественото изпълнение 

на обществената поръчка в обхвата на 

строителство. Предложеният линеен 

график да отразява в пълна степен 

всички дейности по изпълнение на 

поръчката, програма за осигуряване на 

качество на технологично - строителната 

програма за изпълнение на строително-

ремонтите дейности, и да е в пълно 

съответствие с техническите 

спецификации. Срокът (сроковете) за 

изпълнение на дейностите, заложени в 

линейния график следва да съответства 
на предложения срок 

 

Единодушното мнение на комисията е: от представеното Техническо предложение на „КИД 

ПЛЮС“ ЕООД, гр. Видин става ясно, че същото е изготвено при съблюдаване на всички 

поставени изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на предварително 

обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на Възложителя и съдържа всички 

изискуеми реквизити, обем информация и данни.  

Комисията допуска участника до оценка по показател за оценка П1 - Техническо 

предложение. 

 

В 16.40 часа комисията приключи работа, като насрочи следващото заседание да се 

проведе на 12.06.2018 г. от 14.00 часа. 

 

На 12.06.2018 г. от 14.00 часа комисията се събра и продължи работата си по оценка 

техническите предложения на допуснатите участници. 

 

IV. Комисита продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на 

техническите предложения по показател за оценка П1 – Техническо предложение. 

 

Комисията пристъпи към задълбочен преглед на техническото предложение на 

участника „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД за проверка за съответствие с критериите 

за оценка, заложени в Методиката за оценка, като за прегледност констатациите на 

комисията са представени в табличен вид по-долу: 

 

№  Критерии Съответства 

Да/Не 

Мотиви 

1. Описана е организацията на 

строителството във всички 

фази, включително 

подготвителната по 

откриване на строителна 

площадка и приемането на 

завършения обект с издаване 

Да В т. 3 „Организация и фази на 

строителството. Етапи на изпълнение“  

участникът е описал всички 4 етапа от 

изпълнението на обекта: 

Етап I –Подготвителен 

Етап II – Строителство 
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на удостоверение за 

въвеждане в експлоатация. 

 

Етап III – Предаване на обекта  

Етап VI – Въвеждане в екплоатация и 

гаранционно обслужване. 

Участникът подробно и обстойно е 

разработил всеки един от етапите по 

отделно в точки 3.1, 3.2, 3.3, 3.3 от 

техническото предложение. 

 

2. Описана е технологията и 

всички етапи на изпълнение 

на СМР, като всеки етап е 

декомпозиран на дейностите, 

включени в него.  

 

Да Подробно и обстойно са описани 

всички дейности по подготовка на 

строителната площадка, 

съответстващи на настоящия обект, а 

именно: 

1)Мобилизация на необходимия  

трудов ресурс и строителна техника; 

2)Планиране на доставките; 

3)Осигуряване на всички нормативно 

изискуеми предпоставки за 

осигуряване на безопасност на труд и 

на живота, здравето и имуществото на 

работниците в сградата; 

4)Осигуряване на достъп до 

строителната площадка; 

5)Подготовка на строителната 

площадка за работа и разполагане на 

материално–техническа база за 

реализиране на обекта; 

Подробно и ясно са разработени 

правилата за безопасност и здраве 

преди започване на изпълнението на 

СМР. 

Посочени са видовете СМР.  

Посочени са дейностите за предаване 

на обекта на възложителя и за 

въвеждането в експлоатация.  

Подробно е засегнат етап IV – 

гаранционно обслужване на строежа. 

 

3. Налице е последователност и 

взаимовръзка между етапите 

на изпълнение на 

строителството.  

 

Да В т.1 от техническото предложение е 

представена схема на взаимовръзка и 

последователност на отделните етапи 

на изпълнение на СМР. В точки 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4 ясно и подробно са 

описани отделните етапи на СМР. От 

изложението на т. 3 е налице 

последователност и взаимовръзка 

между етапите на изпълнение на 

строителството. 
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4. Демонстрирана е връзката 

между предвидените 

дейности от една страна, а от 

друга предложението за 

организацията, 

мобилизацията и 

разпределението на 

използваните от участника 

ресурси /материали, човешки 

ресурси и техническа 

обезпеченост /.  

Да В раздел „Технология на изпълнение“ 

на СМР подробно е представена 

технологичната последователност на 

предвидените за изпълнение 

строително – монтажни работи, както 

и отговорните работници. В 

описателната част на видовете работи 

подробно и ясно е посочена връзката 

между видове работи и ангажираните 

работници, предвидената механизция 

и материалните ресурси. 

Демонстрирана е връзка между 

описанието на видовете СМР и т. 7 от 

техническото предложение – 

Организация на човешките ресурси. В 

описанието на всички видове СМР са 

засегнати необходимите работници, 

материали, механизация и оборудване. 

5. Предложени са начините 

/мерките/ за постигане на 

качество – проверки и 

осъществяване на контрол за 

качество, изпълнение на 

основните контролни работи 

от предвидените екипи 

/качество на труда, качество 

на материалите/, в 

съответствие с нормативните 

изисквания.  

 

Да В техническото предложение 

Участникът е предложил, описал и 

обосновал мерки за осъществяване на 

„Вътрешен контрол“. Подробно са 

описани мерките за постигане на 

качество на „Контрол на качеството на 

доставените материали“, „Контрол на 

количествата на извършените 

строително-монтажни работи“, 

„Контрол на качеството на 

извършените строително-монтажни 

работи“. 

6. Предложени са приложими и 

съобразени със спецификата 

на строителството мерки за 

осигуряването на 

безопасност при работа и 

опазване на околната среда.  

Да В т.5 от техническото предложение  

„Мерки за осигуряване на безопасни 

условия на труд“ участникът е 

предложил мерки за безопасност при 

работа. От направеното изложение е 

видно, че същите са съобразени с 

техническата спецификация и 

изискванията на Възложителя. 

Учасникът е посочил, че всички  

предложени мерки са съобразени с 

Наредба № 2 от 2004 г. за минимални 

изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и 

монтажни работи. В тази част на 

техническото предложение 

участникът е представил указания за 
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безопасност и здраве при работа, 

съобразени с конкретния обект. 

В т. 6 от техническото предложение 

„Мерки за опазване на околната среда 

при СМР“ участникът подробно и 

ясно е описал мерките за опазване на 

околната среда по време на 

изпълнение на строително – монтажни 

работи на обекта. Описани са мерки за 

опазване на околаната среди преди, по 

време и след изпълнението на СМР. 

Участникът е предложил разработване 

на програма за опазване на околната 

среда по време СМР. Дефинирани са 

срокове и резултати. Предложен е 

обхват и съдържание на програмата. 

Предложени са инструкции за работа с 

оглед опазването на околната среда. 

 

7. Представена е организация 

на човешкия ресурс за 

изпълнение на 

строителството, 

разпределени са задачите и 

отговорностите на 

ангажираните ключови 

експерти от ръководния 

състав в съответствие с 

квалификацията им и 

дейността, която ще 

извършват; описани са 

работните взаимовръзки 

между отделните експерти и 

мерките за вътрешен 

контрол, гарантиращи 

недопускане неизпълнение 

или забавяне на конкретни 

задължения  

 

Да В т.7 от техническото предложение 

„Организация на човешките ресурси“, 

участникът подробно и ясно е описал 

мерки и механизми за ангажиране на 

ключовият персонал и работниците на 

обекта. Представен е състав на 

ключовите експерти, съответстващ с 

указанията на Възложителя: 

Технически ръководител на обекта; 

Специалист „Контрол на качеството; 

Специалист  "Здравословни и 

безопасни условия на труд“. В 

табличен вид са описани задачите и 

отговорностите на всеки един от 

ангажираните ключови експерти. 

Показана е схема на взаимодействие 

между експертите. Описани са 

работните взаимовръзки. 

 

8 Предложеният подход на 

взаимодействие между 

членовете на екипа на 

участника с Възложителя, 

както и между всички 

участници в строителния 

процес и други имащи 

отношение лица и контролни 

органи, доказва 

възможността на участника 

Да В т.8 „Комуникация“ участникът е 

разработил начина на взаимодействие 

между участниците в строителният 

процес: Инвеститор / Възложител /; 

Консултант/строителен надзор/ на 

обекта; Проектант на обекта; 

Изпълнител / Строител / на обекта; 

Доставчици на материали; Представен 

е начин на устна, писмена 
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за бързо и качествено 

изпълнение на поръчката.  

 

 

комуникация и провеждане на работни 

срещи, оперативки. Посочени са 

отговорните лица. 

 

В заключение, така разработената от участника строителна програма е в пълно 

съответствие с изготвения линеен календарен график за изпълнение на дейностите. Това 

води до извода, че предвидената организация за работа и подход за изпълнение на 

предмета на обществената поръчка са целесъобразни и оптимални, а предложеният срок 

за изпълнение е реалистичен. Тези обстоятелства удостоверяват напълно възможността 

на участника да изпълни качествено и в срок, съгласно нормативните изисквания и в 

съответствие с техническата спецификация и одобрения инвестиционен проект всички 

видове работи по предмета на поръчката. 

 

Решение на комисията: Членовете на комисията единодушно решиха, че по показател П1 - 

Техническо предложение,  оферта № 1, подадена от „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр. 

София да получи 50 /петдесет/ точки, тъй като представеното от участника техническо 

предложение съответства на условията и изискванията на Възложителя и съдържа всички 

посочени критерии.  

 

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на „КИД ПЛЮС“ 

ЕООД, гр.Видин. 

 

Комисията пристъпи към задълбочен преглед на техническото предложение на 

участника „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр.Видин за проверка за съответствие с критериите за 

оценка, заложени в Методиката за оценка, като за прегледност констатациите на 

комисията са представени в табличен вид по-долу: 

 

№  Критерии Съответства 

Да/Не 

Мотиви 

1. Описана е организацията на 

строителството във всички 

фази, включително 

подготвителната по 

откриване на строителна 

площадка и приемането на 

завършения обект с издаване 

на удостоверение за 

въвеждане в експлоатация. 

 

Да В т.III от техническото предложение 

участникът е описал организацията на 

строителството във всички фази, като 

е засегнал и конкретни видове СМР, 

като покриви и довършителни работи, 

дограми, инсталации и др. на обекта. 

В т.3 е описано завършването на 

строителството и издаване на 

удостоверение за въвеждане в 

експлоатация.  

2. Описана е технологията и 

всички етапи на изпълнение 

на СМР, като всеки етап е 

декомпозиран на дейностите, 

включени в него.  

 

Да В част 2, т. II „Начало на 

строителството“, участникът е описал 

технологията за изпълнение на 

отделните етапи. Описан е етап 

„Начало на строителството“, като са 

посочени и дейностите по подготовка, 

мобилизация и организация на 

строителната площадка. Описани са 
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дейности по мобилизация – 

водоснабдяване, временни 

ограждения, електроснабдяване, 

санитарни възли. Представени са 

списъци с основните материали и 

подход за доставка. 

3. Налице е последователност и 

взаимовръзка между етапите 

на изпълнение на 

строителството.  

 

Да Начинът на изложение на част 2 от 

техническото предложение 

демонстрира взаимовръзка между 

отделните етапи на изпълнение. 

Посочен е и редът и начина на 

последователност между етапите.  

4. Демонстрирана е връзката 

между предвидените 

дейности от една страна, а от 

друга предложението за 

организацията, 

мобилизацията и 

разпределението на 

използваните от участника 

ресурси /материали, човешки 

ресурси и техническа 

обезпеченост /.  

Да В т.7 „Технология на изпълнение на 

СМР“, участникът е демонстрирал 

връзката между отделните видове 

дейности и ресурсите, като е 

представил таблици, в които е 

посочил  необходимите технически, 

материални и човешки ресурси за 

изпълнение на строително-

монтажните работи. Направил е 

описание на отделните видове СМР, 

приложени са снимки, чертежи и 

детайли. 

5. Предложени са начините 

/мерките/ за постигане на 

качество – проверки и 

осъществяване на контрол за 

качество, изпълнение на 

основните контролни работи 

от предвидените екипи 

/качество на труда, качество 

на материалите/, в 

съответствие с нормативните 

изисквания.  

 

Да В т.8 „Вътрешен контрол“ участникът 

подробно е описал предложената 

система за контрол на качеството. 

Описани са механизмите за вътрешен 

контрол, контрола на качеството на 

доставените материали, контрола на 

доставките, контрола на количествата, 

стандартите. Направено е описание на 

предложената система за контрол на 

качеството. 

6. Предложени са приложими и 

съобразени със спецификата 

на строителството мерки за 

осигуряването на 

безопасност при работа и 

опазване на околната среда.  

Да В т. 10 от техническото предложение 

участникът е предложил мерки за 

опазване на околната среда. Посочени 

са нормативни норми и стандарти. 

Направено е описание на строителната 

площадка. Посочени са 

отговорностите на техническият 

ръководител на обекта. Участникът е 

описал система за инструктаж за 

безопасност и здраве при работа. 

Посочени са опасни зони и строителни 

машини. 
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В т. 12 от техническото предложение 

участникът подробно и ясно е описал 

предложените мерки за опазване на 

околаната среда. Предложен е план за 

организация на мерките за опазване на 

околната среда. В т. 2 са посочени 

принципи на работа с оглед 

опазването на околаната среда. В т.3 

подробно са описани конкретните 

мерки по опазване на околната среда. 

7 Представена е организация 

на човешкия ресурс за 

изпълнение на 

строителството, 

разпределени са задачите и 

отговорностите на 

ангажираните ключови 

експерти от ръководния 

състав в съответствие с 

квалификацията им и 

дейността, която ще 

извършват; описани са 

работните взаимовръзки 

между отделните експерти и 

мерките за вътрешен 

контрол, гарантиращи 

недопускане неизпълнение 

или забавяне на конкретни 

задължения  

 

Да В част 2, т. 2 от техническото 

предложение, участникът е 

представил човешкият ресурс, който 

ще бъде използван за изпълнението на 

обекта. Посочен е ръководен персонал 

– Технически ръководител, 

специалист по контрол на качеството, 

специалист по безопасност и здраве. 

Посочения ръководен персонал 

отговаря на изискванията на 

Възложителя. 

В т. 2.1 подробно са описани 

отговорностите на отделните 

експерти. Представена е ангажираност 

на работната ръка по операции. 

8 Предложеният подход на 

взаимодействие между 

членовете на екипа на 

участника с Възложителя, 

както и между всички 

участници в строителния 

процес и други имащи 

отношение лица и контролни 

органи, доказва 

възможността на участника 

за бързо и качествено 

изпълнение на поръчката.  

 

 

Да В т. 3 „Организационна схема на 

изпълнение“ участникът е описал 

начина на взаимодействие с 

възложителя и трети лица. 

Представена е схема на комуникация с 

трети лица. Посочени са 

отговорностите на експертния 

персонал в процеса на комуникация. 

Предложени са канали на 

комуникация с възложител и трети 

страни. 

 

В заключение, така разработената от участника строителна програма е в пълно 

съответствие с изготвения линеен календарен график за изпълнение на дейностите. Това 

води до извода, че предвидената организация за работа и подход за изпълнение на 

предмета на обществената поръчка са целесъобразни и оптимални, а предложеният срок 
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за изпълнение е реалистичен. Тези обстоятелства удостоверяват напълно възможността 

на участника да изпълни качествено и в срок, съгласно нормативните изисквания и в 

съответствие с техническата спецификация и одобрения инвестиционен проект всички 

видове работи по предмета на поръчката. 

 

Решение на комисията: Членовете на комисията единодушно решиха, че по показател П1 - 

Техническо предложение,  оферта № 4 подадена от „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр.Видин да получи 

50 /петдесет/ точки, тъй като представеното от участника техническо предложение 

съответства на условията и изискванията на Възложителя и съдържа всички посочени 

критерии.  

 

В 16.55 часа комисията приключи работа, като насрочи следващото заседание да се 

проведе на 29.06.2018 г. от 13.00 часа. 

 

На 29.06.2018 г. от 13.00 часа комисията се събра и продължи работата си по 

разглеждане и оценка на ценовите предложения на допуснатите участници. 

 

V. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане и оценка 

на ценовите предложения на участниците: 

 

Предложени цени за изпълнение на обществената поръчка както следва: 

 

Участник Предложена цена без ДДС 

„АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София 150 263.61 лв. 

„КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр.Видин 151 000.00 лв. 

 

Комисията пристъпи към оценка на офертите по показател П2 „ЦЕНОВО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ“. 

 

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:  

              П2min  

П2 = –––––––– Х 50 = .......(бр. точки), където  

                П2i  

П2min – най-ниска предложена цена за изпълнение на СМР на обекта, без включени 

непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС, съгласно ценовите предложения на допуснатите 

участници;  

П2i – предложената обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС 

съгласно Ценовото предложение на съответния участник. 

 

1. Оферта № 1 на Участник „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София 

Участникът е предложил обща цена за изпълнение на поръчката 150 263.61 лв. /сто и петдесет 

хиляди двеста шестдесет и три лева и шестдесет и една ст./. 

 

     Показател П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ участникът получава:  

 

     150 263.61  / 150 263.61  х 50 точки =   50 точки  
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2. Оферта № 4 на Участник  „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр. Видин 

Участникъг е предложил обща цена за изпълнение на поръчката 151 000.00 лв. /сто петдесет и 

една хиляди лева и нула ст./. 

 

      Показател П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ участникът получава:  

 

  150 263.61  / 151 000.00 х 50 точки = 49,75 точки 

 

Определяне на Комплексната оценка.  
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка 

оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от 

индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, 

отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:  

 

№   

Показетел – П 

(наименование) 

Максимално 

възможен брой 

точки 

 

1 Техническо предложение – П1 

 

50 

2 Ценово предложение – П2 

 

50 

  

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, която е с максимална стойност от 100 точки и се изчислява по 

формулата: КО = П1 + П2;  

 

Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в методиката.  

На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки. Получената 

стойност се закръгля до втория знак след десетичната запетая (0,00). 

 

VI. Комплексна оценка на офертите. 

 

 Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за 

възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, и 

съгласно формулата: 

 

 КО = П1 + П2, където 

 

КО – „КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА“ 

П1  - „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ 

П2  -  „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ 

 

На основание приетата методика за оценка и класиране на участниците, комисията 

извърши комплексна оценка, както следва: 
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Участник 
П1 

ТЕХНИЧЕСКО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

П2 „ЦЕНОВО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

КО - 

КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА 

1. „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ 

ЕООД, гр.София 50,00 50,00 100,00 

2. „КИД ПЛЮС“ ЕООД, 

гр.Видин 50,00 49,75 99,75 

 

         VII. Класиране на участниците. 

 

1. Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на 

постъпилите оферти, подробно описани в настоящия протокол и съобразно приетия от 

Възложителя критерий за оценка „оптимално съотношение качество/цена“, комисията 

извърши следното: 

 

К Л А С И Р А Н Е 

 

На първо място: 

1. Оферта № 1 на Участник „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София с 100,00 точки 

 

На второ място: 
2. Оферта № 4 на Участник  „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр.Видин с 99,75 точки. 

 

Отстранени участници:; 

 

1. Оферта № 2 на Участник  „ЗСК – ДЕВНЯ“ АД, гр.Варна. 

 

2. Оферта № 3 на Участник  „СВЕТЛИНА - П“ ЕООД, гр.Враца.  

 

 

2. Комисията счита, че офертата на „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр.София,  в 

най-пълна степен съответства на предварително обявените условия на поръчката, 

изискванията на технически възможности и е икономически най-изгодна. 

 

        3. Комисията предлага на Кмета на Община Вършец в качеството му на Възложител на 

обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Ремонт и 

обновяване на съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, финансиран по 

ДБФП № 12/07/2/0/00815 от 25.10.2017 г. с предмет „Ремонт и обновяване на 

съществуваща сграда на общинска музейна колекция“, финансиран по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. 

(ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР)   да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с класирания на първо 

място участник „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД, гр. София. 
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С посочените действия комисията приключи работата си по разглеждане и оценка на 

офертите и класиране на участниците на 29.06.2018 г. в 15.10 часа. 

 

Настоящият протокол за разглеждане на офертите на участниците се състави от 

комисията в 1 (един) екземпляр, като особени мнения и забележки от членовете на 

комисията не са изразени. 

 

На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП настоящият протокол да се предаде на 

Възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден да се изпрати на участниците и 

да се публикува в Профила на купувача. 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

   Петър Ганчев Стефанов -  .………(подпис)*…….…….. 
 

 

    

  ЧЛЕНОВЕ:  
 

 

1. Антон Димитров Тошев - .………(подпис)*…….…….. 

 

2. Иван Йорданов Първанов - .………(подпис)*…….…….. 

 

 

Протоколът е получен от Кмета на община Вършец, инж. Иван Михайлов Лазаров, на 

29.06.2018 г.  

 

ПОЛУЧИЛ: .………(подпис)*…….…….. 
         КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

               /ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ/  

 

 

 

Протоколът е утвърден от Кмета на община Вършец, инж. Иван Михайлов Лазаров, на 

02.07.2018 г.  

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: .………(подпис)*…….…….. 
         КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

               /ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ/  
 

       *Забележка: Заличена информация съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2, ал.1 от 

ЗЗЛД. 


