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От дейността на комисия
Община  Твърдица за извършване
офертите на участниците в публично
реда на ЗОП с предмет:  „Избор
строителен надзор при извършва
вътрешната водопроводна мрежа
проект: „Реконструкция на
Твърдица“, открито с Решение

 

Днес, 07.12.2018 година
сграда на Община Твърдица

Председател:  Стелян Светиев

Членове: 

1. Анна Князова-  юрисконсулт

2. Антоанета Нешова Василева

проведе открито заседание 
допуснатите до този етап участници
на обществената поръчка. 

I. На заседанието на Комисията
публичното състезание
представители на средствата
приложение към настоящия

  В Съответствие с разпоредбата
ценовите предложения комисията
другите показатели - оценка на

Председателят на Комисията
в целостта на всички пликове
отварянето на пликовете „Предлагани
обяви пред всички присъстващи

1. Комисията започна работа
участника „СТРОЙНОРМ
както  следва: 

 

 Участникът предлага
цена в размер на 52 990 /петдесет
 

2. Комисията продължи работа
на участника ДЗЗД „ЕМ
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                 П Р О Т О К О Л № 3  

комисия, назначена със   Заповед № 435/22.10.2018 

извършване на подбор на участниците, разглеждане
участниците в публично състезание за възлагане на обществена

:  „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ
извършване на строително-монтажни работи  за

водопроводна мрежа на с. Сборище, община Твърдица
Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в с. 

Решение №6744/27.09.2018 г. на Възложителя.  

година, от 11:00 часа, в зала на първия етаж в
Твърдица назначената комисия в състав: 

Светиев- гл. специалист – ЕПП при Община Твърдица

юрисконсулт при ОА Твърдица; 

Нешова Василева- Външен експерт от списъка на АОП

заседание със задача  да отвори и оповести ценовите
етап участници в горепосоченото публично състезание

 

Комисията не присъстваха представители
състезание или техни упълномощени представители

средствата за масово осведомяване, видно от
настоящия протокол. 

с разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, преди
комисията съобщи резултатите от оценяването

оценка на параметрите от техническото предложение

Комисията предостави възможност на присъстващите
пликове: „Предлагани ценови параметри”, след 

пликовете „Предлагани ценови параметри” на допуснати
присъстващи ценовите предложения. 

работа с отварянето на плик: „Предлагани ценови
СТРОЙНОРМ” ЕООД  и оповести ценовото предложение

предлага да изпълни дейностите от предмета на поръчката
петдесет и две хиляди деветстотин и деветдесет

продължи работа с отварянето на плик: „Предлагани ценови
ЕМ ТВЪРДИЦА 2018“ и оповести ценовото

                                               

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

                                                             

1 
водопроводна мрежа в с. 

                               

 435/22.10.2018 г.  на  кмета на 
разглеждане и оценка на 
обществена поръчка по 
ЗУТ за упражняване на 

работи  за реконструкция на 
Твърдица, в изпълнение на 

в с. Сборище, община 
 

в административната 

Община Твърдица; 

на АОП, 

ценовите предложения на 
състезание за възлагане 

представители на участниците в 
представители, както и 

видно от присъствен лист 

ППЗОП, преди отварянето на 
оценяването на офертите по 
предложение.  

присъстващите да се уверят 
след  което пристъпи към 

допуснатите участници и 

Предлагани ценови параметри“ на 
предложение на участника, 

предмета на поръчката за обща 
деветдесет/ лева без ДДС. 

Предлагани ценови параметри“ 

ценовото предложение на 



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ЕВРОПА

Проект №20/07/2/0/00168 „

 

участника, както  следва
 

 Участникът предлага
цена в размер на 52 500 /петдесет
 

3. Комисията продължи работа
на участника „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ
участника, както  следва

 

 Участникът предлага
цена в размер на 53 850 /петдесет
 

 В 11:15 часа на 07.12.

публичната част на заседанието
провери съответствието на 
допуснатите участници, съобразно
 

II. Комисията продължи 

съответствието на документите
допуснатите участници, съобразно
часа на 07.12.2018 г. 

1. При прегледа на документите
„СТРОЙНОРМ” ЕООД
съответствие с предварителните
Възложителя. Комисията
съобразено с посочените
на обществената поръчка
Възложителя.   

2. При прегледа на документите
„ДЗЗД „ЕМ ТВЪРДИЦА
съответствие с предварителните
Възложителя. Комисията
съобразено с посочените
на обществената поръчка
Възложителя.   

3. При прегледа на документите
„СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
съответствие с предварителните
Възложителя. Комисията
съобразено с посочените
на обществената поръчка
Възложителя.   

 Комисията извърши
обществените поръчки за наличие
от 20 процента от средната
констатира, че няма наличие
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следва: 

предлага да изпълни дейностите от предмета на пор
петдесет и две хиляди и петстотин/ лева без ДДС

продължи работа с отварянето на плик: „Предлагани ценови
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД и оповести ценовото

следва: 

предлага да изпълни дейностите от предмета на поръчката
петдесет и три хиляди  осемстотин и петдесет

07.12.2018 година, Председателят на комисията
заседанието и съобщи, че комисията на закрито

съответствието на документите в Плик „Предлагани ценови
съобразно посочените в документацията изисквания

продължи своята работа в закрито заседание
документите в Плик - „Предлагани ценови

, съобразно посочените в документацията изисквания

документите в Плик „Предлагани ценови параметри
ЕООД  комисията установи, че  участникът
предварителните условия всички изискуеми

Комисията установи, че Ценовото предложение
посочените лимитни стойности и не надвишава прогнозната

поръчка и съответства на предварително обявените

документите в Плик „Предлагани ценови параметри
ТВЪРДИЦА 2018“  комисията установи, че  участникът

предварителните условия всички изискуеми
Комисията установи, че Ценовото предложение

ните лимитни стойности и не надвишава прогнозната
поръчка и съответства на предварително обявените

документите в Плик „Предлагани ценови параметри
ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД комисията установи, че  участникът

предварителните условия всички изискуеми
Комисията установи, че Ценовото предложение
посочените лимитни стойности и не надвишава прогнозната

поръчка и съответства на предварително обявените

извърши проверка за  хипотезата  по чл.72, ал
за наличие на предложения, които са по-благоприятни

средната стойност на предложенията на останалите
наличие на оферти по-благоприятни с повече от
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предмета на поръчката за обща 
без ДДС. 

Предлагани ценови параметри“ 

ценовото предложение на 

предмета на поръчката за обща 
петдесет/ лева без ДДС. 

комисията обяви край на 
закрито заседание ще 
ценови параметри“ на 
изисквания. 

заседание с проверка на 
ценови параметри“ на 

документацията изисквания в 11:30 

параметри“ на участника 
участникът е приложил в 
изискуеми  документи от 

предложение на участника е 
прогнозната стойност 
обявените условия на 

аметри“ на участника 
участникът е приложил в 

изискуеми  документи от 
предложение на участника е 

надвишава прогнозната стойност 
обявените условия на 

параметри“ на участника 
участникът е приложил в 

изискуеми  документи от 
предложение на участника е 

надвишава прогнозната стойност 
обявените условия на 

.72, ал.1 от Закона за 
благоприятни с повече 

останалите участници и се 
повече от 20 процента от 



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ЕВРОПА

Проект №20/07/2/0/00168 „

 

средната стойност на останалите
 

 

III. Комисията продължи своята
допуснатите участници
оценка на, както следва:

 
1. Оценка на ценовата оферта

П2=( минимална предложена

П2= ( 52 500 / 52 990) х 50

 

2. Оценка на ценовата оферта

  П2=( минимална предложена

  П2= ( 52 500 / 52 500) х 50 =50

 
3. Оценка на ценовата оферта

точки; 

      П2=( минимална предложена

П2=  ( 53 850/ 52 500) х 50 =49

 

 IV. Комисията продължи 
допуснатите до този етап
офертите в процедурата
оптимално съотношение

1. Комплексна оценка на

99,54  точки 

  КО = П1 + П2= 50 +49

2. Комплексна оценка на
100 точки 

 КО = П1 + П2= 50+50 = 100

3. Комплексна оценка на
89,62 точки 

  КО = П1 + П2= 40 +49

 

На основание чл.58, ал
обявеното от Възложителя, Комис
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останалите участници по този показател. 

продължи своята работа с оценка на Ценовото
 по показател „П2-Предложена цена, съгласно

следва: 

ценовата оферта на участник „СТРОЙНОРМ” ЕООД

предложена цена / цена предложена от участника

х 50 =49,54 точки 

ценовата оферта на участник „ДЗЗД „ЕМ ТВЪРДИЦА

предложена цена / цена предложена от участника

500) х 50 =50 точки 

ценовата оферта на участник „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ

предложена цена / цена предложена от участника

х 50 =49,62 точки 

продължи своята работа с Комплексната оценка
този етап участници, съгласно одобрената методика

процедурата по  критерий „Икономически най
съотношение „качество / цена“, както следва: 

оценка на  офертата  на участник   „СТРОЙНОРМ” 

50 +49,54 = 99,54 точки 

оценка на  офертата  на участник    „ДЗЗД „ЕМ ТВЪРДИЦА

50+50 = 100 точки 

оценка на  офертата  на участник   „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ

40 +49,62 = 89,62  точки 

.58, ал.1 от ППЗОП и в съответствие с предварително
Възложителя, Комисията извърши следното класиране: 
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3 
водопроводна мрежа в с. 

ото предложение на 
, съгласно методика за 

ЕООД  – 49,54 точки; 

участника) х 50  

ТВЪРДИЦА 2018“ – 50 точки; 

участника) х 50 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД –  49,62 

участника) х 50 

оценка на офертите на 
методика за оценка на 
най-изгодна оферта” с 

СТРОЙНОРМ” ЕООД –  

ЕМ ТВЪРДИЦА 2018“  –

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  –

с предварително 
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Първо място  -  Участник  
– 100 точки; 

 Второ място  - Участник  „СТРОЙНОРМ
99,54 точки; 

Трето място  - Участник  „СЕТ
89,62 точки; 

  

Комисията предлага на Възложителя
поръчка с класираният на първо

Комисията приключи
подписване на настоящия протокол
на заседанието на комисията

 

  

   

КОМИСИЯ: 

 

 

Председател: Стелян
     

       

Членове:       

 

Анна Князова - ......................................................
     
    заличен

 

Антоанета Василева –
     

    заличен
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   „ДЗЗД „ЕМ ТВЪРДИЦА 2018“  с  Комплексна

„СТРОЙНОРМ” ЕООД  с  Комплексна оценка

„СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД      с  Комплексна

предлага на Възложителя да сключи договори за изпълнение
първо място  участник   ДЗЗД „ЕМ ТВЪРДИЦА 2018

приключи своята работа в 14:00 часа на 07.12.

настоящия протокол, като Председателят на комисията
комисията.      

Стелян Светиев   - .......................................................
    (п)  

            заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

......................................................; 

  (п)  

заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 

– ..............................................................; 

  (п)  

заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД 
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Комплексна оценка 

оценка –  

Комплексна оценка – 

изпълнение на обществената 
ТВЪРДИЦА 2018” 

07.12.2018 г., с 
комисията обяви край 

............................. 

ЗЗЛД 


