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ПРОТОКОЛ № 3 

 

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 80/18.05.2018 г. на Кмета на 

Община Якимово, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура по 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Упражняване на независим строителен надзор на обект: „Реконструкция на 

част от водопроводната мрежа на село Долно Церовене - І-ви етап”” 
 

Днес, 30.05.2018 г., в 10:30 часа, в Заседателна зала на Община Якимово се проведе 

заседание на комисия в състав: 

 

Председател: 

Константин Василев Владов – Заместник кмет на община Якимово 

и  

Членове:  

1.  Борис Иванов Борисов – гл.сп. „УТКР“ в дирекция „СИР и  ТСУ“ 

2.  Габриела Кирилова Тодорова – Старши счетоводител в община Якимово 

3.  Огнян Любенов Ненчев– външен експерт, включен в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 

от ЗОП с № ВЕ-365, правоспособен юрист; 

4.  Кремена Асенова Данева – външен експерт, включен в списъка по чл. 229, ал. 1, т. 

17 от ЗОП с № ВЕ-87, правоспособен юрист; 
 

 Работата на комисията премина при следният дневен ред: 

 1. Определяне на финансовите оценки на допуснатите участници; 

 2. Определяне на окончателна оценка на допуснатите участници и определяне на 

изпълнител. 

 

 Комисията пристъпи към точка първа от дневният ред.  

 Участниците, допуснати до оценка на предложените финансови параметри, съответно 

до формирането на Показател „Финансова оценка на офертата” (ФО), съгласно 

утвърдената от Възложителя методика, са както следва: 

 

1. „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД е предложил Обща цена 

за изпълнение на обществената поръчка – 33 900,00 /тридесет и три хиляди и 

деветстотин/ лева без ДДС или 40 680,00 /четиридесет хиляди шестстотин и 

осемдесет/ лева с ДДС; 

2. „Технострой-инвестконсулт” ЕООД е предложил Обща цена за изпълнение на 

обществената поръчка – 39 000,00 /тридесет и девет хиляди/ лева без ДДС или 

46 800,00 /четиридесет и шест хиляди и осемстотин/ лева с ДДС; и 

3. „ПИН-Радев” ДЗЗД е предложил Обща цена за изпълнение на обществената 

поръчка – 37 950,00 /тридесет и седем хиляди девестотин и петдесет/ лева без 

ДДС или 45 540,00 /четиридесет и пет хиляди петстотин и четиридесет/ лева с 

ДДС 
 

  

Комисията констатира, че най-малката предложена цена е в размер на 1 743 928,25 

/един милион седемстотин четиридесет и три хиляди деветстотин двадесет и осем цяло 

и двадесет и пет стотни/ лева без ДДС или 2 092 713,90 /два милиона деветдесет и две 

хиляди седемстотин и тринадесет цяло и деветдесет стотни/ лева с ДДС 

 

Комисията пристъпи към определяне на оценката по показател „Финансова оценка 

на офертата” (ФО) на участиците, както следва: 
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Показател „Финансова оценка на офертата” (ФО) с максимален брой точки 100 и 

относителна тежест в комплексната оценка – 40 % (0,40). 

 

Финансовата оценка за всеки отделен участник в процедурата се извършва съгласно 

следната формула: 

 

       Цmin 

ФОN = –––––––––––– х 100, 

                                                        ЦN 

където: 

ФОN е финансовата оценка на предложението на участника N; 

Цmin е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева, без 

ДДС); 

ЦN е предложената от участника N цена (в лева, без ДДС). 

Оценката на кандидата се закръглява до втория знак след десетичната запетая. 

 

 1. Ценовата оферта на участник „Институт за управление на програми и 

проекти” ЕООД е пълна и съответства на изискванията на тръжната документация. 

 

 Комисията пристъпи към определяне на финансова оценка на офертата на „Институт 

за управление на програми и проекти” ЕООД. За определяне на ценовата оценка 

Комисията използва съдържащата се в документацията методика, както следва: 

 

Цmin   33 900,00 

ФОN = –––––––––––– х 100 = ––––––––––---------–– х 100 = 100 

ЦN   33 900,00 

 

Оценката на участника „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД по 

Показател „Финансова оценка на офертата” (ФО) е 100 (сто) точки. 

 

2. Ценовата оферта на участник „Технострой-инвестконсулт” ЕООД е пълна и 

съответства на изискванията на тръжната документация. 

 

 Комисията пристъпи към определяне на финансова оценка на офертата на 

„Технострой-инвестконсулт” ЕООД. За определяне на ценовата оценка Комисията 

използва съдържащата се в документацията методика, както следва: 

 

Цmin   33 900,00 

ФОN = –––––––––––– х 100 = –––––––----------––––– х 100 = 86,92 

ЦN   39 000,00 

 

Оценката на участника „Технострой-инвестконсулт” ЕООД по Показател „Финансова 

оценка на офертата” (ФО) е 86,92 (осемдесет и шест цяло и деветдесет и две стотни) 

точки. 

 

 

3. Ценовата оферта на участник „ПИН-Радев” ДЗЗД е пълна и съответства на 

изискванията на тръжната документация. 

 

 Комисията пристъпи към определяне на финансова оценка на офертата на „ПИН-

Радев” ДЗЗД. За определяне на ценовата оценка Комисията използва съдържащата се в 

документацията методика, както следва: 
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Цmin   33 900,00 

ФОN = –––––––––––– х 100 = –––––––----------––––– х 100 = 89,33 

ЦN   37 950,00 

 

Оценката на участника „ПИН-Радев” ДЗЗД по Показател „Финансова оценка на 

офертата” (ФО) е 89,33 (осемдесет и девет цяло и тридесет и три стотни) точки. 

 

Комисията пристъпи към определяне на оценката по Комплексната оценка на 

участиците, както следва: 

 

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:  

КОN = ТОN х 0,60 + ФОN х 0,40 

където:  

КОN е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

ТОN е оценката по показателя „Техническо предложение” на участника.   

0,5 е относителната тежест на показателя ТП в крайната оценка. 

ФОN е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.   

0,5 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка. 

Максималната комплексна оценка, която може да получи определен участник е 100 

/сто/ точки. 

Комплексната оценка на кандидата се закръглява до втория знак след десетичната 

запетая. 

 

 1. Комплекспа оценка на участник „Институт за управление на програми и 

проекти” ЕООД: 

  

 КОN = ТОN х 0,60 + ФОN х 0,40 = 80 х 0,60 + 100 х 0,40 = 88 

 

 Комплексната оценка на „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД е 88 

(осемдесет и осем) точки. 

 

2. Комплекспа оценка на участник „Технострой-инвестконсулт” ЕООД: 

  

 КОN = ТОN х 0,60 + ФОN х 0,40 = 60 х 0,60 + 86,92 х 0,40 = 70,77 

 

 Комплексната оценка на „Технострой-инвестконсулт” ЕООД е 70,77 (седемдесет 

цяло и седемдесет и седем стотни) точки. 

 

3. Комплекспа оценка на участник „ПИН-Радев” ДЗЗД: 

  

 КОN = ТОN х 0,60 + ФОN х 0,40 = 100 х 0,60 + 89,33 х 0,40 = 95,73 

 

 Комплексната оценка на „ПИН-Радев” ДЗЗД е 95,73 (деветдесет и пет цяло и 

седемдесет и три стотни) точки. 

 

 Комисията пристъпи към крайно класиране на участниците.  
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 В съответствие с критерия за избор на изпълнител по тази процедура – 

„Икономически най-изгодна оферта” и въз основа на изложените по-горе резултати и 

получените комплексни оценки на основание изложеното до тук, комисията прави следното 

класиране на участниците в процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка: 

 1 място: „ПИН-Радев” ДЗЗД с комплексна оценка 95,73 (деветдесет и пет цяло и 

седемдесет и три стотни) точки; 

 2 място: „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД с комплексна 

оценка 88 (осемдесет и осем) точки; 

 3 място: „Технострой-инвестконсулт” ЕООД с комплексна оценка 70,77 

(седемдесет цяло и седемдесет и седем стотни) точки. 

 

С това приключи работата на комисията. Председателят закри заседанието на 

30.05.2018 г. в 13:30 часа. Комисията предаде на Кмета на Община Якимово Доклада и 

Протоколите от заседанията на Комисията, в едно с цялата документация по провеждане на 

обществената поръчка.   

Комисия: 

      Председател: ………ПП………....... 

       

Членове:1) ………ПП………………. 

       

          2) …………ПП……………. 

       

          3) …………ПП……………. 

       

           4) …………ПП……………. 
 


