


 

ПРОТОКОЛ  

ПО ЧЛ. 181, АЛ.4 ОТ ЗОП, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.60а от ППЗОП 

 
Настоящият протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.60а от ППЗОП се състави 

на 29.08.2019г. по повод приключване работата на Комисията назначена със Заповед № 
849/31.05.2019 г. на Кмета  на община Белене – Милен Павлов Дулев, за отваряне, разглеждане, 
оценяване и класиране на получени оферти за участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, с предмет: „Закриване и рекултивация на 
съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община 
Белене“ публикувана с уникален № в РОП на сайта на АОП  00661-2019-0005, открита с 
Решение №  402/30.04.2019 г. на кмета на община Белене, с публикувано обявление в РОП на  
30.04.2019 г. 
 

Действията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в процедурата 
се извършиха по реда на приложимите разпоредби на Глава пета, раздел VIII от ППЗОП, във 
връзка с чл.103, ал.1 и следв. от ЗОП. Изготвени са Протокол №l/31.05.2019г., Протокол 
№2/09.08.2019г. и Протокол №3/29.08.2019г. от дейността на комисията за провеждане на 
публично състезание с горепосоченият предмет. Посоченият състав на комисията е отразен в 
приложения към настоящия протокол, Протоколи №1 от 31.05.2019г. №2 от 09.08.2019 г., №3 от 
29.08.2019г., като в процеса на работа не са настъпвали промени в състава ѝ.  

 

I. Състав на комисията:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Адв. Христо Пламенов Ничев – магистър-юрист, външен експерт от списъка по чл. 229, 
ал. 1, т. 17 от ЗОП, УНЕ ВЕ – 1914,  
и  

ЧЛЕНОВЕ:  
1. Инж. Миглена Живкова Паунова – магистър-инженер транспортно строителство, 
външен експерт от списъка по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП, УНЕ ВЕ – 2033; 
2. Инж. Виктория Иванова Янкова – магистър-инженер пътно строителство; 
 
II. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията. 
Заповед № 849/31.05.2019 г. на Кмета  на община Белене – Милен Павлов Дулев. 
 
III. Участници в процедурата. 

В рамките на крайния срок за получаване на оферти посочен в обявлението за поръчка, са 
постъпили в деловодството на Община Белене, следните оферти в запечатана непрозрачна 
опаковка: 

 
№ Име на участника, 

подал офертата 
 

Вх. № на 
офертата 

Дата на 
получаване 
на офертата 

Час на 
получаване 

1. „Божков-Билд“ ЕООД, 
гр. Самоков 26-00/26 21.05.2019г. 16:47 ч. 

 
IV. Кратко описание на работния процес. 
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 След изтичането на срока за получаване на оферти, със Заповед № 849/31.05.2019 г. на 
Кмета  на община Белене – Милен Павлов Дулев, е назначена комисия за отваряне, разглеждане, 
оценяване и класиране на получени оферти за участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, с предмет: „Закриване и рекултивация на 
съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община 
Белене“ публикувана с уникален № в РОП на сайта на АОП  00661-2019-0005, открита с 
Решение №  402/30.04.2019 г. на кмета на община Белене, с публикувано обявление в РОП на  
30.04.2019 г.  

Работата  на  комисията  премина  в  съответствие  с  разпоредбите на  чл.  51-60а  от 
ППЗОП, във връзка с чл. 103 и чл. 104 от ЗОП. Срокът, даден за работата на комисията, е спазен. 
Задачите и съставът на комисията не са изменяни. Решенията на комисията са взимани с пълно 
мнозинство от членовете ѝ. Преди отваряне на офертите комисията се запозна обстойно с 
утвърдената от възложителя документация за участие в процедурата. 

Председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации 
съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във вр. с чл.103, ал.2 от ЗОП. 

Работата на Комисията протече при стриктно спазване на законоустановените правила 
в ЗОП и ППЗОП.  

 - първото открито публичното заседание бе проведено на 31.05.2019 г. от 12:00 часа с 
последващо закрито заседание, обективирани в Протокол №1 от 31.05.2019 г.; 

 - второ закрито заседание на Комисията бе проведено на 23.07.2019г.  от 10:00 часа и 
трето закрито – на 09.08.2019 от 14:00ч., за разглеждане на Допълнително представените 
документи по Протокол №1, и на допълнителни документи и информация, във връзка с 
уточнения по вече представена и налична информация или документи - в първоначалната 
оферта и/ли в допълнително представените такива съгласно Протокол №1, допускане на 
участниците до разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на поръчката. 
 В изпълнение на взетите решения, обективирани в Протокол № 2 от 26.08.2019 г. от 
работата на Комисията, след надлежното оценяване на офертите по другите показатели 
различни от цената, Комисията се събра, в редовен състав, за отваряне на пликовете с 
"Предлагани ценови параметри" на допуснатите до този етап участници, съгласно разпоредбата 
на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП. 

На второто открито публично заседание по отваряне на ценовите предложения, не 
присъстваха представители на участниците и на средствата за масово осведомяване, съгласно 
чл.57, ал.3 изр. второ от ППЗОП. За отварянето на ценовите предложения на участниците, 
действията по проверка на предлаганите цени и на тяхното оценяване и крайно класиране по 
предварително обявената и утвърдена от Възложителя Методика за оценка, са отразени в 
Протокол №3 от 29.08.2019г. 

Преди да пристъпи към отваряне на ценовите предложения, Председателят на 
комисията отбеляза за протокола, че ценово предложение на участник чиято оферта не отговаря 
на изискванията на възложителя, не се отваря съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, и пристъпи към 
обявяване резултатите от оценяването на допуснатите до този етап оферти по другите 
показатели за оценка, различни от цена, а именно - по показателя „Организация за изпълнение 
на поръчката” (ОП), както следва:  

Участник "Божков-Билд" ЕООД – въз основа на приетата методика, комисията 
присъжда на участника 100 точки по показател ОП - „Организация за изпълнение на 
поръчката” 

V. Мотиви за допускане или отстраняване на участниците: 
 
1. Допуснати до оценка и класиране участници са всички, подали оферта, а именно: 
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- Участник "Божков-Билд" ЕООД 
 
Мотиви: Комисията констатира, че в опаковката на участника се съдържат документи, 

подробно описани в заверен от участника опис и плик с надпис: „Предлагани ценови 
параметри". След разглеждане на документите по чл.39, ал.2 и ал.3 от ППЗОП на участника за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя, комисията констатира липси и нередовности, които бяха надлежно описани от 
същата в Протокол №1, и които бяха допълнени и отстранени от участника от допълнително 
представените в последствие от участника документи и информация, съгласно Протокол №2. 
Комисията установи, че не е налице предпоставка за прилагане на чл. 72 от ЗОП. 

 
Участник "Божков-Билд" ЕООД получава следната оценка по показател Ценово 

предложение: 
 
ЦП= (306 296,39 лв./ 306 296,39 лв.) х100 = 100.00 
 
2. Предлагани за отстраняване участници- няма. 

 
VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРИТЕ В 

ПРОЦЕДУРАТА, СЪОБРАЗНО МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

В съответствие с изискванията на чл. 70, ал. 7 от ЗОП посочваме Методиката за 
комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател на офертите. 
  

 Комплексната оценка (КО) на всеки допуснат до оценяване участник се получава като 

сума от оценките на офертата по следните два показателя: 

Показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) с максимален брой точки 

100 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50). 

Показател „Ценово предложение” (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна 

тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50). 

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:  

КО = (0,5 х ОП)  + (0,5 х ЦП) 

където:  

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

ОП е оценката по показателя „Организация за изпълнение на поръчката” на участника.   

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

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

0,5 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка. 
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Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория 

знак след десетичната запетая. В случай, че цифрата след втория знак след десетичната запетая е 

от 0 до 4 (включително), вторият знак остава непроменен. В случай, че цифрата след втория знак 

след десетичната запетая е от 5 до 9 (включително), вторият знак след десетичната запетая, се 

закръглява към по-голямата цифра. 

Например: 

1,111 – ще бъде закръглено на 1,11; 

1,115 – ще бъде закръглено на 1,12. 

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП,  Комисията класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато 

комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в 

която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 

1. по-ниска предложена цена; 

2. по-изгодно предложение по показател „Организация за изпълнение на поръчката”, 

сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 

на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с 

посочения по-горе ред. 

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.  
 
 Участник "Божков-Билд" ЕООД получава следната комплексна оценка: 
 

 КО = (0,5 х 100)  + (0,5 х 100) = 100.00 т. 

  
VII. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

С оглед гореизложеното и направените дотук констатации, и съгласно чл.58, ал.1 и следв. 
от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя следното класиране на допуснатите до 
оценяване участници: 

I-во място: Участник "Божков-Билд" ЕООД с Комплексна оценка от 100.00 т. 

Въз основа на гореизложеното Комисията РЕШИ: 
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