
                             

ПРОТОКОЛ № 3 

от заседание на Комисията по отваряне на пликове "Предлагани ценови 
параметри", съгласно чл. 57, ал. 1, във вр. с ал. 3, изр. второ и трето от 
ППЗОП и чл. 58 ППЗОП, както и поставяне на комплексна оценка на 

офертите, съгласно одобрената методиката за оценка 
 

Днес, 16.08.2019 год. от 13:00 часа, в сградата на Община Белене – гр. Белене, ул. "България" 
№ 35, етаж последен, зала № 26, комисия в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Инж. Емил Валентинов Петров – магистър-инженер ВиК, външен експерт от списъка 
по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП, УНЕ ВЕ – 2039,  
и  

ЧЛЕНОВЕ:  
 1.   Адв. Валери Трифонов Начев – правоспособен юрист, адвокат от АК- гр.Плевен; 

2.  Адв. Станимир Веселинов Колев – правоспособен юрист, адвокат от САК, 
 

се събра в изпълнение на Заповед № 997/19.07.2019г. 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 Закона за обществените 
поръчки, с предмет: „Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, 
ул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, община Белене“, публикувана с 
уникален № в РОП на сайта на АОП  00661-2019-0009, открита с Решение №  № 934/27.06.2019г. на 
Кмета на Община Белене, с публикувано обявление в РОП на  27.06.2019г.  

 

 В изпълнение на взетите решения, обективирани в Протокол № 2 от 13.08.2019г. от работата 
на Комисията, след надлежното оценяване на офертата, по другите показатели за оценка 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 откритото публично заседание не присъстваха представители на участниците и на 
средствата за масово осведомяване, съгласно чл.57, ал.3 изр. второ от ЗОП. Същото е удостоверено 
с приложен присъствен протокол на лицата на това публично заседание. 

 

I. 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 показател П1 „Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката” (Тп), както следва:  

         Протокол №3 от 16.08.2019г.                                                                                                     Стр. 1 от 5 
 

 
Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в 

гр. Белене, община Белене“ 
 



                             

 Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо 
Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, община Белене“: 

- 1 „Божков-Билд“ ЕООД - гр. Самоков -  вх. № 26-00/59  от 18.07.2019 г., 16:52 часа – 
по показател П1 – 45.00 точки; 

II. След тези действия, Комисията пристъпи към отваряне на запечатания, непрозрачен 
плик с надпис "Предлагани ценови параметри" на допуснатия до този етап от процедурата 
участник, и оповести тяхното съдържание, както следва: 

1. Участник „Божков-Билд“ ЕООД - гр. Самоков: 
-   Попълнено и подписано ценово предложение съгласно образецa на документация; 
- Общо ценово предложение за изпълнение на обект „Изграждане на канализация и 

подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. 
Белене, община Белене“ 

– 991 862,68 лева без ДДС, разпределени както следва: 
 

- Попълнени количествено-стойностни сметки (КСС); 
- Анализи на цени; 
- Електронен носител, съдържащ: КСС и анализи на единичните офертни цени, във формат 

Excel (.xls/.xlsx) или еквивалент; 
 
След извършването на горните действия, Председателят на комисията закри публичната 

част от заседанието.  
Комисията в основния си състав продължи своята работа в закрито заседание, като 

пристъпи към разглеждане на цeновите предложения на допуснатите участници, за 
съответствие с предварително обявените условия, както и да приложи и присъди точки 
съгласно методиката за Комплексна оценка на офертите /КО/. 

ОБЕКТ 

СТОЙНОСТ 
СМР, ЛВ. БЕЗ 
ДДС 

(Показател П2 
от 
Методиката) 

НЕПРЕДВИДЕНИ 
РАЗХОДИ, 

/2%/ 

ЛВ. БЕЗ ДДС 

ОБЩА 
СТОЙНОСТ НА 
ПОРЪЧКАТА,  
ЛВ. БЕЗ ДДС 

Изграждане на канализация 
и подмяна на водопровод по ул. 
„Лозенец“, ул. „Пенчо Славейков“ 
и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. 
Белене, община Белене“ 

 

972 414,39 лв. 19 448,29 лв. 991 862,68 лв. 
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Комисията пристъпи към проверка за съответствие на съдържанието на ценовите 
предложения с изискванията на възложителя, разписани съгласно условията в документацията на 
обществената поръчка. 

Комисията разгледа подробно и установи, че ценовото предложение на участника 
съответства на изискванията на възложителя, разписани в документацията за обществената поръчка, 
с нужните приложения към тях – КСС и анализи. Ценовите предложения не надвишават общата 
прогнозна стойност на поръчката и по съответни бюджетни пера. Комисията не установи наличието 
на грешки, непълноти или пропуски в тях. 

Комисията не извърши проверка за основанията по чл.72 от ЗОП, тъй като получената 
оферта е само една, и няма как математически да бъде определена „средната стойност на 
предложенията на останалите участници“, т.к. освен проверяваната за отклонение оферта, следва да 
има поне още две други допустими ценови предложения от които да бъде изчислена средна 
стойност между две от тях. 

III. ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗЧИСЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ (П2-Ценово 
предложение):  

№ Участник 
Предлагана цена по 

показател П2 – в лв. без 
ДДС 

Брой точки по показател (П2), 
изчислени по следната формула: 

Цп = ( Цmin/Цi ) х 50 = 

съгласно Методиката 

1. „Божков-Билд“ ЕООД - 
гр. Самоков 

972 414,39 лв. без ДДС 50 т. 

 

Където: Оценка по показателя П2: 

Цi е предложената обща цена за изпълнение , без включени непредвидени разходи за СМР, в лева 
без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник. 
Цmin е най-ниската предложена обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева 
без ДДС съгласно Ценовите предложения на допуснатите участници. 
Цп е оценката по показателя. 
 
 

Уточнение: При оценката по показател Цп, комисията изчислява оценката на база 
предложената цена за изпълнение за предвидените СМР в обхвата на поръчката, без в нея да се 
включва предложената от участника стойност за непредвидени разходи при изпълнение на 
обекта и без ДДС; 
 
Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.  
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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. 

 
 
IV. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
  

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. 
 Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка 
оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните 
оценки по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималното 
съотношение качество/цена, както следва: 
 

Показател – П Максимално възможен 
брой точки 

П1 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) 45 
П2 – Ценово предложение (Цп)  50 

 
Комплексна оценка (КО) = Тп + Цп 
На първо място, се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който 
може да получи участник на комплексна оценка, е 95.00 т. 

 
След извършени изчисления и оценка на Комплексната оценка на офертите (КО), Комисията 

обективира резултатите от оценяването им в следната таблица: 
№ Участник Брой 

точки по 
показател 
П1(Тп) 

Брой точки по 
показател 
П2(Цп) 

(КО) = Тп + Цп 

1. „Божков-Билд“ ЕООД - гр. 
Самоков 

45 т. 50 т. 100 т. 

 

V. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 
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