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П Р О Т О К О Л  

№ 2 
 

 От дейността на комисия, назначена със Заповед № РКС20-РД09-360/19.06.2020 г. 

на Кмета на СО – район „Красно село”, за подбор на участниците, разглеждане, 

оценка и класиране на подадените оферти  в обществена поръчка провеждана чрез 

публично състезание с предмет: „Извършване на дейности по ремонт и реконструкция 

на транспортната инфраструктурна мрежа на територията на СО-район „Красно 

село“ 

  

 

Заседание № 3/ 17.09.2020 г. 

 
Състав на комисията:  

            Председател:  Николай Веселинов – Зам. - кмет на СО - район „Красно село” 

 

Членове:  

 1.  инж. Валентин Цветков –  Мл. Експерт в отдел „Управление на общинската 

собственост и жилищно настаняване”; 

 2. Християна  Димитрова – Ст. юрисконсулт, отдел „Правно обслужване и 

човешки ресурси”;  

 3. Венета Георгиева – Гл. счетоводител, отдел „Финанси, счетоводство, 

регистрация и контрол на търговската дейност“; 

 4.   инж. Веска Савова – Гл. инженер, отдел „Строителство и инвестиции”.  

   

На 17.09.2020 г. в 9:00 ч. Комисията се събра в зала № 209 в сградата на районната 

администрация за отваряне на пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

допуснатите участници.  

Председателят на Комисията откри заседанието. 

На публичното заседание присъства г-н Жеко Янков Киров, упълномощен 

представител на „Актив Билдинг Ин“ ЕООД.    

 

 В изпълнение на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията обяви 

резултатите от оценяването на допуснатите участници по технически показатели съгласно 

утвърдената от Възложителя методика за оценка.   

 

1. „БГ Асфалт“ ООД  

Комисията провери целостта на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

поставените подписи върху същия. Различия не се установиха.  

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на Ценовото предложение на 

участника, а именно:  

 

Предлагана цена в размер на 6 279.75 лв. /шест хиляди двеста седемдесет и девет 

лева и седемдесет и пет стотинки/ без ДДС и 7 535.69 лв. / седем хиляди петстотин 

тридесет и пет лева и шестдесет и девет стотинки/ с ДДС.   
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2. „Пътстрой“ ООД   

Комисията провери целостта на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

поставените подписи върху същия. Различия не се установиха.  

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на Ценовото предложение на 

участника, а именно:  

Предлагана цена в размер на 5 954.78 лв. /пет хиляди деветстотин петдесет и 

четири лева и седемдесет и осем стотинки/ без ДДС и 7 145.74 лв. /седем хиляди сто 

четиридесет и пет лева и седемдесет и четири стотинки/ с ДДС.  

 

            3.„Ви Ви Ен Проджект“ ЕООД  

Комисията провери целостта на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

поставените подписи върху същия. Различия не се установиха.  

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на Ценовото предложение на 

участника, а именно:  

Предлагана цена в размер на 5 920.99 лв. /пет хиляди деветстотин и двадесет лева 

и деветдесет и девет стотинки/ без ДДС и 7 105.19 лв. /седем хиляди сто и пет лева и 

деветнадесет стотинки/ с ДДС.  

 

      4.„Актив Билдинг Ин“ ЕООД  

Комисията провери целостта на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

поставените подписи върху същия. Различия не се установиха.  

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на Ценовото предложение на 

участника, а именно:  

Предлагана цена в размер на 6 513.06 лв. /шест хиляди петстотин и тринадесет 

лева и шест стотинки/ без ДДС и 7 815.67 лв. /седем хиляди осемстотин и петнадесет 

лева и шестдесет и седем стотинки/ с ДДС.  

 

С извършване на гореописаните действия в 9:30 ч. упълномощеният представител 

на „Актив Билдинг Ин“ ЕООД напусна заседателната зала и с това приключи публичната 

част от заседанието на Комисията.  

  

Комисията продължи работа на закрито заседание на 23.09.2020 г.   

 След подробно запознаване с ценовите предложения на участниците, комисията не 

откри несъответствия и установи, че ценовите им оферти отговарят на изискванията на 

Възложителя, посочени в документацията.    

Комисията пристъпи към прилагане на формулата за формиране на оценка по 

показател „Предложена цена“ съгласно методиката за оценка. 

 

         Финансови показатели – ФП – Предложена цена – 50 точки  

ФП = (Цmin / Цi) x 50 

Където Цi  e  предложена крайна обща цена (без ДДС), съгласно Ценовото 

предложение на съответния участник,   

Където Цmin  e минималната предложена крайна обща цена (без ДДС), съгласно 

Ценовото предложение на участника, предложил най-ниска обща цена.   

 

1.„БГ Асфалт“ ООД  

 

ФП = 5 920.99 /6 279.75 х 50 = 47 т.   

 

                        Оценка по ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ: 47 ТОЧКИ 
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            2.„Пътстрой“ ООД  

 

ФП = 5 920.99 /5 954.78 х 50 = 49.50 т.   

 

                   Оценка по ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ: 49.50 ТОЧКИ 

 

 

3.„Ви Ви Ен Проджект“ ЕООД  

 

ФП = 5 920.99 /5 920.99 х 50 = 50 т.   

 

                       Оценка по ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ: 50 ТОЧКИ 

 

    

            4.„Актив Билдинг Ин“ ЕООД  

 

ФП = 5 920.99 /6 513.06 х 50 = 45.50 т.   

 

                   Оценка по ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ: 45.50 ТОЧКИ  

 

 

Комисията пристъпи към изчисляване на комплексната оценка на участниците 

съгласно методиката за оценка.  

  Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 

тежести и съгласно следната формула:  

 

         КО = КП + ФП 

Където, 

КП- Качествени показатели с тежест-максимум 50 точки 

ФП- Финансови показатели с тежест-максимум 50 точки 

 

1. „БГ Асфалт“ ООД  

 

КО= 40 + 47 = 87 т.  

               КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 87 ТОЧКИ  

 

2. „Пътстрой“ ООД  

 

КО = 30 + 49.50 = 79.50 т.  

               КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 79.50 ТОЧКИ  

 

 

3. „Ви Ви Ен Проджект“ ЕООД  

 

КО= 40 + 50 = 90 т.  

               КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 90 ТОЧКИ  
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4. „Актив Билдинг Ин“ ЕООД  

  

КО = 30 + 45.50 = 75.50 т.  

               КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 75.50 ТОЧКИ  

 

Въз основа на горепосочените действия, Комисията класира по критерий 

„икономически най-изгодна оферта“: 

 

Първо място: „Ви Ви Ен Проджект“ ЕООД  

 

Второ място: „БГ Асфалт“ ООД  

 

Трето място: „Пътстрой“ ЕООД   

 

            Четвърто място: „Актив Билдинг Ин“ ЕООД  

 

 

 

На 23.09.2020 г. комисията приключи работа и състави настоящия протокол. 

Протоколът съдържа 4 /четири / страници и отразява действията и констатациите на 

Комисията относно отваряне на пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участниците, изчисляване по финансови показатели и класиране на участниците по 

критерий „икономически най-изгодна оферта“.  

 

                                                       

                                                        КОМИСИЯ В СЪСТАВ: 

 

Председател:  

 

Залич.данни на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 

                                                                                                              /Николай Веселинов /                                                        

 

Членове:  

 

1. Залич.данни на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679     

                                  / инж. Валентин Цветков /                    

 

2. Залич.данни на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679     

                                                                                                             / Християна Димитрова / 

 

3. Залич.данни на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679     

                                                                / Венета Георгиева /  

 

4. Залич.данни на осн. чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679     

                                                                                                                / инж. Веска Савова / 

 


