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                  ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
  гр.Вършец 3540, бул. „България” №10, обл. Монтана 

Тел: 09527/ 22-22;  факс: 09527/ 23-23 

e-mail: admin_varshetz@mail.bg  

www.varshets.bg  

 

       
  

        П Р О Т О К О Л  № 3 
 

от работата на комисията, назначена със Заповед № 175/20.03.2018 г. на Кмета на Община 

Вършец, за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на 

получените оферти за участие в обществена поръчка „открита процедура“ с предмет: 

„Ремонт на улици и тротоари в гр. Вършец“ 
                                                                                                                       
 

                Днес, 05.04.2018 г., в 11.00 часа, в Заседателната зала на ет. 4, в сградата на Общинска 

администрация - Вършец, с адрес гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ 

№10, се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № 175/20.03.2018 г.на Кмета на 

Община Вършец, за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на 

получените оферти за участие в обществена поръчка „открита процедура“ по реда на чл. 73, ал. 

1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет „Ремонт на улици и тротоари в гр. 

Вършец“, открита с Решение № 46/08.02.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален 

номер в РОП 00850-2018-0002.  

Съгласно цитираната заповед, комисията се събра в следния състав:  
 

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

           ЧЛЕНОВЕ: 1.Красимира Стефанова Тачева – Директор Дирекция „ОА и Главен 

счетоводител“ при Об.А.Вършец 

                                   2. Антон Димитров Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и 

УОС  при Об. А. – Вършец 

3. инж. Костадинка  Петрова Денкова – Главен инженер на община Вършец 

4. инж. Ивайло Георгиев Георгиев – спец. „НСРК“ при Об.А. - Вършец. 

       

Със Заповед № 204/02.04.2018 г. на Кмета на Община Вършец срокът за работа на 

комисията, назначена със Заповед № 175/20.03.2018 г., е удължен с 15 (петнадесет) работни 

дни. 

На публичното заседание на комисията не присъстваха участниците, подали оферти за 

участие в обществената поръчка, или техни упълномощени представители, нито представители 

на средствата за масово осведомяване. 

        

На предходното си заседание, комисията взе следните решения:  

1. Допускат се до отваряне на ценовите предложения следните участници: 

 участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД; 

 участник „МОНТРЕЙС“ ЕООД; 

 участик „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД. 

 

2. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, датата, часът и мястото на отваряне и 

оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници, съдържащи се в пликове с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, бе оповестено на 02.04.2018 г., чрез съобщение с изх. 

№ 94 00 – 824 от 02.04.2018 г., публикувано в профила на купувача, към електронното досие на 

настоящата поръчка. 

                 

I. Провеждане на публичното заседание на комисията за отваряне на ценовите 

предложения на участниците 
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Публичното заседание протече с отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 

допуснатите участници по реда на постъпване на офертите им в следния ред: 

 

1.Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

1.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето 

му. 
  

1.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

оповести параметрите от ценовото предложение, както следва: 

1.2.1. Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер до 

70 333,33 лева (седемдесет хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) 

без вкл. ДДС или 84 400,00 лева (осемдесет и четири хиляди и четиристотин лева и 00 

стотинки) с ДДС.  

 

1.2.2. За изпълнение на поръчката са предложени следните цени на видовете 

дейности: 

 

№ Дейност Мярка 
Ед. цена без 

ДДС, лв. 

Ед. цена с 

ДДС, лв. 

1 

Изкърпване на единични дупки в асфалтобетонови 

настилки с дебелина 4 - 6 см., включващо следните 

дейности: изрязване и оформяне, натоварване и извозване 

на строителния отпадък до 5 км., почистване на основата, 

наръсване с емулсия, полагане на асфалтобетонова смес, 

валиране и обработване на фугите с битум  

м²  16,87 лв. 20,25 лв. 

2 

Преасфалтиране на асфалтобетонови настилки, 

включващо следните дейности: фрезоване на 

съществуваща асфалтова настилка, натоварване и 

извозване на строителния отпадък до 5 км., почистване на 

основата, направа на битумен разлив за връзка, доставка и 

полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см в 

уплътнено състояние, валиране на асфалтобетоновата 

настилка, оформяне на връзката със съществуващите 

улици, коригиране нивото на ревизионни шахти и улични 

оттоци до нивото на новата настилка  

м²  17,87 лв. 21,44 лв. 

3 

Изграждане на тротоари с асфалтобетон, включващо 

следните дейности: разчистване сервитута на тротоара, 

извършване на обикновен изкоп в земни почви за 

оформяне на легло и уплътняването му; натоварване и 

извозване на земни маси до 5 км; полагане на 

трошенокаменна настилка с дебелина минимум 10 см. и 

уплътняването й; 

полагане на износващ пласт плътен асфалтобетон с 

дебелина в уплътнено състояние 4 см.; 

уплътняване на новоположената настилка 

м² 20,30 лв.  24,36 лв. 

4 

Ремонт на тротоарни настилки с нови бетонови 

тротоарни плочи 40/40/5, включващо следните дейности: 

демонтаж на съществуващ тротоар; сортиране, превоз и 

складиране на годните за повторна употреба плочи; 

натоварване и извозване на строителни отпадъци до 5 км.; 

подравняване и подготовка на основата; доставка и 

монтаж на нов тротоар от бетонови плочи на цименто-

пясъчна възглавница с дебелина мин. 3 см., уплътняване и 

фугиране 

 м²  30,89 лв.  37,07 лв.  
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5 

Ремонт на съществуващи и доставка и монтаж на нови 

бетонови бордюри 50/35/18 см, включващо следните 

дейности: демонтаж на съществуващи бордюри, 

сортиране, натоварване, извозване и складиране на 

годните за повторна употреба; изкоп; натоварване и 

извозване на строителни отпадъци до 5 км.; подравняване 

на леглото; доставка и монтаж на нови видими бетонови 

бордюри 50/35/18 см на бетонова основа, фугиране 

м  27,29 лв. 32,75 лв.  

 

1.2.3. Предложени са следните стойности на елементи за ценообразуване на 

единичните цени на видове СМР и дейности:  

- средна часова ставка 3,80 лв./час 

- допълнителни разходи върху труд 84,00  % 

- допълнителни разходи върху механизация 25,00 % 

- доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на мате-

риалите от производител, вносител или официален  дистрибутор  10,00 % 

- печалба 6,00 % 

 

2.Участник „МОНТРЕЙС“ ЕООД 

 

2.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето 

му. 
  

2.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

оповести параметрите от ценовото предложение, както следва: 

2.2.1. Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер до 70 

333,33 лева (седемдесет хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без 

вкл. ДДС или 84 400,00 лева (осемдесет и четири хиляди и четиристотин лева и 00 

стотинки) с ДДС.  

 

2.2.2. За изпълнение на поръчката са предложени следните цени на видовете 

дейности: 

 

№ Дейност Мярка 
Ед. цена без 

ДДС, лв. 

Ед. цена с 

ДДС, лв. 

1 

Изкърпване на единични дупки в асфалтобетонови 

настилки с дебелина 4 - 6 см., включващо следните 

дейности: изрязване и оформяне, натоварване и извозване 

на строителния отпадък до 5 км., почистване на основата, 

наръсване с емулсия, полагане на асфалтобетонова смес, 

валиране и обработване на фугите с битум  

м²  18,20 лв. 21,84 лв. 

2 

Преасфалтиране на асфалтобетонови настилки, 

включващо следните дейности: фрезоване на 

съществуваща асфалтова настилка, натоварване и 

извозване на строителния отпадък до 5 км., почистване на 

основата, направа на битумен разлив за връзка, доставка и 

полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см в 

уплътнено състояние, валиране на асфалтобетоновата 

настилка, оформяне на връзката със съществуващите 

улици, коригиране нивото на ревизионни шахти и улични 

оттоци до нивото на новата настилка  

м² 14,90 лв. 17,88 лв. 
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3 

Изграждане на тротоари с асфалтобетон, включващо 

следните дейности: разчистване сервитута на тротоара, 

извършване на обикновен изкоп в земни почви за 

оформяне на легло и уплътняването му; натоварване и 

извозване на земни маси до 5 км; полагане на 

трошенокаменна настилка с дебелина минимум 10 см. и 

уплътняването й; 

полагане на износващ пласт плътен асфалтобетон с 

дебелина в уплътнено състояние 4 см.; 

уплътняване на новоположената настилка 

м² 19,30 лв.  23,16 лв. 

4 

Ремонт на тротоарни настилки с нови бетонови 

тротоарни плочи 40/40/5, включващо следните дейности: 

демонтаж на съществуващ тротоар; сортиране, превоз и 

складиране на годните за повторна употреба плочи; 

натоварване и извозване на строителни отпадъци до 5 км.; 

подравняване и подготовка на основата; доставка и 

монтаж на нов тротоар от бетонови плочи на цименто-

пясъчна възглавница с дебелина мин. 3 см., уплътняване и 

фугиране 

 м²  26,30 лв.  31,56 лв.  

5 

Ремонт на съществуващи и доставка и монтаж на нови 

бетонови бордюри 50/35/18 см, включващо следните 

дейности: демонтаж на съществуващи бордюри, 

сортиране, натоварване, извозване и складиране на 

годните за повторна употреба; изкоп; натоварване и 

извозване на строителни отпадъци до 5 км.; подравняване 

на леглото; доставка и монтаж на нови видими бетонови 

бордюри 50/35/18 см на бетонова основа, фугиране 

м 24,40 лв. 29,28 лв.  

 

2.2.3. Предложени са следните стойности на елементи за ценообразуване на 

единичните цени на видове СМР и дейности:  

- средна часова ставка 3,00 лв./час 

- допълнителни разходи върху труд 75 % 

- допълнителни разходи върху механизация 35 % 

- доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на мате-

риалите от производител, вносител или официален  дистрибутор  10 % 

- печалба 8 % 

 

3.Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД 

 

3.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето 

му. 

 

3.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

оповести параметрите от ценовото предложение, както следва: 

 

3.2.1. Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер до 70 

333,33 лева (седемдесет хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без 

вкл. ДДС или 84 400,00 лева (осемдесет и четири хиляди и четиристотин лева и 00 

стотинки) с ДДС.  

 

 

3.2.2. За изпълнение на поръчката са предложени следните цени на видовете 

дейности: 
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№ Дейност Мярка 
Ед. цена без 

ДДС, лв. 

Ед. цена с 

ДДС, лв. 

1 

Изкърпване на единични дупки в асфалтобетонови 

настилки с дебелина 4 - 6 см., включващо следните 

дейности: изрязване и оформяне, натоварване и извозване 

на строителния отпадък до 5 км., почистване на основата, 

наръсване с емулсия, полагане на асфалтобетонова смес, 

валиране и обработване на фугите с битум  

м² 21,96 лв. 26,35 лв. 

2 

Преасфалтиране на асфалтобетонови настилки, 

включващо следните дейности: фрезоване на 

съществуваща асфалтова настилка, натоварване и 

извозване на строителния отпадък до 5 км., почистване на 

основата, направа на битумен разлив за връзка, доставка и 

полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см в 

уплътнено състояние, валиране на асфалтобетоновата 

настилка, оформяне на връзката със съществуващите 

улици, коригиране нивото на ревизионни шахти и улични 

оттоци до нивото на новата настилка  

м² 14,70 лв. 17,64 лв. 

3 

Изграждане на тротоари с асфалтобетон, включващо 

следните дейности: разчистване сервитута на тротоара, 

извършване на обикновен изкоп в земни почви за 

оформяне на легло и уплътняването му; натоварване и 

извозване на земни маси до 5 км; полагане на 

трошенокаменна настилка с дебелина минимум 10 см. и 

уплътняването й; 

полагане на износващ пласт плътен асфалтобетон с 

дебелина в уплътнено състояние 4 см.; 

уплътняване на новоположената настилка 

м² 19,75 лв.  23,70 лв. 

4 

Ремонт на тротоарни настилки с нови бетонови 

тротоарни плочи 40/40/5, включващо следните дейности: 

демонтаж на съществуващ тротоар; сортиране, превоз и 

складиране на годните за повторна употреба плочи; 

натоварване и извозване на строителни отпадъци до 5 км.; 

подравняване и подготовка на основата; доставка и 

монтаж на нов тротоар от бетонови плочи на цименто-

пясъчна възглавница с дебелина мин. 3 см., уплътняване и 

фугиране 

 м² 23,38 лв.  28,06 лв.  

5 

Ремонт на съществуващи и доставка и монтаж на нови 

бетонови бордюри 50/35/18 см, включващо следните 

дейности: демонтаж на съществуващи бордюри, 

сортиране, натоварване, извозване и складиране на 

годните за повторна употреба; изкоп; натоварване и 

извозване на строителни отпадъци до 5 км.; подравняване 

на леглото; доставка и монтаж на нови видими бетонови 

бордюри 50/35/18 см на бетонова основа, фугиране 

м 26,00 лв. 31,20 лв.  

 

3.2.3. Предложени са следните стойности на елементи за ценообразуване на 

единичните цени на видове СМР и дейности:  

- средна часова ставка 3,20 лв./час 

- допълнителни разходи върху труд 80,0 % 

- допълнителни разходи върху механизация 35,0 % 

- доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на мате-

риалите от производител, вносител или официален  дистрибутор  8,0 % 

- печалба 10,0 % 
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С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на 

комисията в 11:25 часа на 05.04.2018 г. Комисията реши да преустанови своята работа, 

като насрочи следващото заседание да се проведе на 10.04.2018 г. от 10:00. 
 

-----------------------------------------------------------IIIII----------------------------------------------------------- 
 

На 10.04.2018 г. от 10.00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата в закрито заседание. 

 

II. Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на 

документите в пликовете „Предлагани ценови параметри“ на участниците и проверка за 

съответствието им с изискванията на Възложителя. 
 

1.Участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

„АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД. Участникът е попълнил дадения към документацията 

образец правилно, като е спазил зададената му форма. Не се установява несъответствие с 

образеца на Възложителя, като липсващи редове и дейности, подмяна на дейности, предложени 

алтернативи. Няма допуснати аритметични несъответствия между цените за отделните 

изброени дейности без включен ДДС и тези с включен ДДС. 

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от възложителя и го допуска до по – нататъшно участие в процедурата. 

 

2.Участник „МОНТРЕЙС“ ЕООД 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

„МОНТРЕЙС“ ЕООД. Участникът е попълнил дадения към документацията образец 

правилно, като е спазил зададената му форма. Не се установява несъответствие с образеца на 

Възложителя, като липсващи редове и дейности, подмяна на дейности, предложени 

алтернативи. Няма допуснати аритметични несъответствия между цените за отделните 

изброени дейности без включен ДДС и тези с включен ДДС. 

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от възложителя и го допуска до по – нататъшно участие в процедурата. 

 

3.Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД. Участникът е попълнил дадения към документацията образец 

правилно, като е спазил зададената му форма. Не се установява несъответствие с образеца на 

Възложителя, като липсващи редове и дейности, подмяна на дейности, предложени 

алтернативи. Няма допуснати аритметични несъответствия между цените за отделните 

изброени дейности без включен ДДС и тези с включен ДДС. 

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от възложителя и го допуска до по – нататъшно участие в процедурата. 

 

III.Проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за предложенията в 

плик „Предлагани ценови параметри“. 

Комисията извърши проверка по следната формула: 

((X-Y):Х)*100 = …%, където 

„Х“ е средната стойност по ценовия показател, която се получава от сбора на 

предложенията на останалите участници, разделен на броя на останалите участници 

„У“ е предложението на участника по показателя, чиято стойност се преценява 

1. Проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за показател Ц1 – 

Предложена цена без ДДС за изкърпване на единични дупки в асфалтобетонови настилки 

за 1 м
2 
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№  Участник / Оферта 

Показател за 

съпоставка 

У - ценово 

предложение 

по показател 

Ц1 

Средноаритметична ст-ст 

на предложенията на 

останалите участници, Х 

Разлика, 

(Х-У) 

Отклонение в 

средноаритметичната 

ст-ст, %,                  

((Х-У):Х)*100 

1 
"АВТОМАГИСТРАЛИ 

ХЕМУС" АД 
16,87 Х=(18,20 + 21,96)/2 =20,08 3,21 15,99 % 

2 "МОНТРЕЙС" ЕООД 18,20 Х=(16,87 + 21,96)/2 = 19,42 1,22 6,28 % 

3 
"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - 

М" АД 
21,96 Х= (16,87+18,20)/2 = 17,54 -4,42 -25,20% 

 

Съгласно резултатите в горната таблица, не са налице основания по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, 

т.е. няма предложение на участник, което е с повече от двадесет на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, а 

именно Ц1 - Предложена цена без ДДС за изкърпване на единични дупки в 

асфалтобетонови настилки за 1 м
2
. 

 

2. Проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за показател Ц2 – 

Предложена цена без ДДС за преасфалтиране на асфалтобетонови настилки за 1 м²
 

 

№  Участник / Оферта 

Показател за 

съпоставка 

У - ценово 

предложение 

по показател 

Ц2 

Средноаритметична ст-ст 

на предложенията на 

останалите участници, Х 

Разлика, 

(Х-У) 

Отклонение в 

средноаритметичната 

ст-ст, %,                  

((Х-У):Х)*100 

1 
"АВТОМАГИСТРАЛИ 

ХЕМУС" АД 
17,87 Х=(14,90 + 14,70)/2 = 14,80 -3,07 -20,74 % 

2 "МОНТРЕЙС" ЕООД 14,90 Х=(17,87 + 14,70)/2 = 16,29 1,39 8,53 % 

3 
"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - 

М" АД 
14,70 Х= (17,87+14,90)/2 = 16,39 1,69 10,31 % 

 

Съгласно резултатите в горната таблица, не са налице основания по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, 

т.е. няма предложение на участник, което е с повече от двадесет на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, а 

именно Ц2 - Предложена цена без ДДС за преасфалтиране на асфалтобетонови настилки за 

1 м². 
 

3. Проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за показател Ц3 – 

Предложена цена без ДДС за изграждане на тротоари с асфалтобетон за 1 м²
 

 

№  Участник / Оферта 

Показател за 

съпоставка 

У - ценово 

предложение 

по показател 

Ц3 

Средноаритметична ст-ст 

на предложенията на 

останалите участници, Х 

Разлика, 

(Х-У) 

Отклонение в 

средноаритметичната 

ст-ст, %,                  

((Х-У):Х)*100 

1 
"АВТОМАГИСТРАЛИ 

ХЕМУС" АД 
20,30 Х=(19,30 + 19,75)/2 = 19,53 -0,77 -3,94 % 
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2 "МОНТРЕЙС" ЕООД 19,30 Х=(20,30 + 19,75)/2 = 20,03 0,73 3,64 % 

3 
"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - 

М" АД 
19,75 Х= (20,30+19,30)/2 = 19,80 0,05 0,25 % 

 

Съгласно резултатите в горната таблица, не са налице основания по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, 

т.е. няма предложение на участник, което е с повече от двадесет на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, а 

именно Ц3 - Предложена цена без ДДС за изграждане на тротоари с асфалтобетон за 1 м². 

 

4. Проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за показател Ц4 – 

Предложена цена без ДДС за ремонт на тротоарни настилки с нови бетонови тротоарни 

плочи 40/40/5 см за 1 м²
 

 

№  Участник / Оферта 

Показател за 

съпоставка 

У - ценово 

предложение 

по показател 

Ц4 

Средноаритметична ст-ст 

на предложенията на 

останалите участници, Х 

Разлика, 

(Х-У) 

Отклонение в 

средноаритметичната 

ст-ст, %,                  

((Х-У):Х)*100 

1 
"АВТОМАГИСТРАЛИ 

ХЕМУС" АД 
30,89 Х=(26,30 + 23,38)/2 = 24,84 -6,05 -24,36 % 

2 "МОНТРЕЙС" ЕООД 26,30 Х=(30,89 + 23,38)/2 = 27,14 0,84 3,10 % 

3 
"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - 

М" АД 
23,38 Х= (30,89+26,30)/2 = 28,60 5,22 18,25 % 

 

Съгласно резултатите в горната таблица, не са налице основания по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, 

т.е. няма предложение на участник, което е с повече от двадесет на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, а 

именно Ц4 - Предложена цена без ДДС за ремонт на тротоарни настилки с нови бетонови 

тротоарни плочи 40/40/5 см за 1 м². 
 

5. Проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за показател Ц5 – 

Предложена цена без ДДС за ремонт на съществуващи и доставка и монтаж на нови 

бетонови бордюри 50/35/18 см за 1 м.
 

 

№  Участник / Оферта 

Показател за 

съпоставка 

У - ценово 

предложение 

по показател 

Ц5 

Средноаритметична ст-ст 

на предложенията на 

останалите участници, Х 

Разлика, 

(Х-У) 

Отклонение в 

средноаритметичната 

ст-ст, %,                  

((Х-У):Х)*100 

1 
"АВТОМАГИСТРАЛИ 

ХЕМУС" АД 
27,29 Х=(24,40 + 26,00)/2 = 25,20 -2,09 -8,29 % 

2 "МОНТРЕЙС" ЕООД 24,40 Х=(27,29 + 26,00)/2 = 26,65 2,25 8,44 % 

3 
"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - 

М" АД 
26,00 Х= (27,29+24,40)/2 = 25,85 -0,15 -0,58 % 

 

Съгласно резултатите в горната таблица, не са налице основания по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, 

т.е. няма предложение на участник, което е с повече от двадесет на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, а 
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именно Ц5 - Предложена цена без ДДС за ремонт на съществуващи и доставка и монтаж на 

нови бетонови бордюри 50/35/18 см за 1 м. 
 

IV.Оценяване на ценовите предложения 

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения по показателите, съгласно 

методиката за оценка, описани както следва: 

1. Оценка показател Ц1 – Предложена цена без ДДС за изкърпване на единични 

дупки в асфалтобетонови настилки за 1 м
2 

 

№ Участник 

Предложена 

цена по 

показател Ц1i 

Ц1min Ц1min / Ц1i Тежест 
Оценка по показател 

Ц1 = (Ц1min / Ц1i) х 15  

1 
"АВТОМАГИСТРАЛИ 

ХЕМУС" АД 
16,87 

16,87 

1 

15 

15 

2 "МОНТРЕЙС" ЕООД 18,20 0,93 13,90 

3 
"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - 

М" АД 
21,96 0,77 11,52 

 

2. Оценка по показател Ц2 – Предложена цена без ДДС за преасфалтиране на 

асфалтобетонови настилки за 1 м²
 

 

№ Участник 

Предложена 

цена по 

показател Ц2i 

Ц2min Ц2min / Ц2i Тежест 
Оценка по показател 

Ц2 = (Ц2min / Ц2i) х 45  

1 
"АВТОМАГИСТРАЛИ 

ХЕМУС" АД 
17,87 

14,70 

0,82 

45 

37,02 

2 "МОНТРЕЙС" ЕООД 14,90 0,99 44,40 

3 
"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - 

М" АД 
14,70 1,00 45,00 

 

3. Оценка по показател Ц3 – Предложена цена без ДДС за изграждане на тротоари с 

асфалтобетон за 1 м²
 

 

№ Участник 

Предложена 

цена по 

показател Ц3i 

Ц3min Ц3min / Ц3i Тежест 
Оценка по показател 

Ц3 = (Ц3min / Ц3i) х 10  

1 
"АВТОМАГИСТРАЛИ 

ХЕМУС" АД 
20,30 

19,30 

0,95 

10 

9,51 

2 "МОНТРЕЙС" ЕООД 19,30 1,00 10,00 

3 
"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - 

М" АД 
19,75 0,98 9,77 

 

4. Оценка по показател Ц4 – Предложена цена без ДДС за ремонт на тротоарни 

настилки с нови бетонови тротоарни плочи 40/40/5 см за 1 м²
 

 

№ Участник 

Предложена 

цена по 

показател Ц4i 

Ц4min Ц4min / Ц4i Тежест 
Оценка по показател 

Ц4 = (Ц4min / Ц4i) х 20  

1 
"АВТОМАГИСТРАЛИ 

ХЕМУС" АД 
30,89 

23,38 

0,76 

20 

15,14 

2 "МОНТРЕЙС" ЕООД 26,30 0,89 17,78 

3 
"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - 

М" АД 
23,38 1,00 20,00 
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5. Оценка по показател Ц5 – Предложена цена без ДДС за ремонт на съществуващи и 

доставка и монтаж на нови бетонови бордюри 50/35/18 см за 1 м.
 

 

№ Участник 

Предложена 

цена по 

показател Ц5i 

Ц5min Ц5min / Ц5i Тежест 
Оценка по показател 

Ц5 = (Ц5min / Ц5i) х 10  

1 
"АВТОМАГИСТРАЛИ 

ХЕМУС" АД 
27,29 

24,40 

0,89 

10 

8,94 

2 "МОНТРЕЙС" ЕООД 24,40 1,00 10,00 

3 
"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - 

М" АД 
26,00 0,94 9,38 

 

 

V.Определяне на Комплексната оценка (КО)  

Комплексната оценка (КО) на участниците се изчислява по формулата:  

КО = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5  

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

методиката и има максимална стойност 100 точки. 

 

Комисията направи изчисления на показателите, формиращи комплексната оценка за 

участниците и резултатите представя по – долу: 

 

№ Участник 

Оценка 

по 

показател 

Ц1 

Оценка 

по 

показател 

Ц2 

Оценка 

по 

показател 

Ц3 

Оценка 

по 

показател 

Ц4 

Оценка 

по 

показател 

Ц5 

 КО = Ц1 + 

Ц2 + Ц3 + Ц4 

+ Ц5  

1 
"АВТОМАГИСТРАЛИ 

ХЕМУС" АД 
15,00 37,02 9,51 15,14 8,94 85,61 

2 "МОНТРЕЙС" ЕООД 13,90 44,40 10,00 17,78 10,00 96,08 

3 
"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - 

М" АД 
11,52 45,00 9,77 20,00 9,38 95,67 

 

 

VI.Класиране 

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане на техническите 

предложения и оценка на ценовите предложения на участниците, допуснати до съответните 

етапи от процедурата и получените от участниците оценки, на основание чл. 58, ал. 1 от 

ППЗОП, комисията извърши следното класиране: 
 

ПЪРВО МЯСТО: участник „МОНТРЕЙС” ЕООД, с Комплексна оценка 96,08 точки 

 
 

ВТОРО МЯСТО: участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М” АД, с Комплексна оценка 

95,67 точки 

 
 

ТРЕТО МЯСТО: участник „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС” АД, с Комплексна 

оценка 85,61 точки 

 

VII.Предложение за сключване на договор 

Комисията счита, че офертата на участника „МОНТРЕЙС“ ЕООД в пълна степен 

съответства на предварително обявените от Възложителя условия, отговаря на обявените от 
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Възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор и е икономически най-

изгодна при спазване на критерия за възлагане, поради което е класиран на I-во място.  

Предвид това, комисията предлага на  Кмета на Община Вършец в качеството му на 

Възложител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици и тротоари в гр. Вършец“, 

открита с Решение № 46/08.02.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 

00850-2018-0002, за изпълнител на обществената поръчка да бъде избран участникът, 

класиран на първо място, а именно: „МОНТРЕЙС“ ЕООД, ЕИК 111552816, Оферта с вх. 

№ 70 00-95/19.03.2018 г., подадена в 11:33 часа, с комплексна оценка 96,08 точки. 
 

С посочените действия комисията приключи работата си на 10.04.2018 г. в 14:25 часа. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, като 

особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени. 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

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

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

1. Красимира Стефанова Тачева - .………(подпис)*…….…….. 

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

3. инж. Костадинка Петрова Денкова - …(подпис)*…………… 

4. инж. Ивайло Георгиев Георгиев - …….(подпис)*…………… 

 

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

ЗЗЛД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


