
О Б Щ И Н А   В Е Л И К И    П Р Е С Л А В 

О Б Щ И Н С К А    А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на комисия,назначена със Заповед № 346/12.09.2015 г  

на „възложителя“ – Зам.кмет на Община В. Преслав 

 

Днес 30.09.2015 г., в 10,00 часа, в  ст. 205  на Общинска администрация започна 

работа комисия, назначена със Заповед № 346/12.09.2015 г на „възложителя“ – Кмет на 

община В. Преслав ( В. Николов – Решение № 761 по протокол № 61/23.09.2015 г. на 

ОбщС-В. Преслав.) в състав: 

Председател – Соня Каменовска – юрисконсулт  

Членове: 

  - Тодор Стоянов Тодоров –  специалист „ТСУ ИК” в Общинска администрация  

-  Ирина Димова - гл.специалист в Общинска администрация  

Резервни членове: 

- Стефан Господинов –  ст.специалист „ТСУ” в Общинска администрация  

- Владимир Върбанов – ст.специалист „Проекти и екология“ 

със задача да  получи, разгледа и оцени постъпили оферти за участие в избор на 

изпълнител на обществена поръчка чрез публикувана в Портала на обществените 

поръчки в АОП и в Профила на купувача „Публична покана“ с ID 9045947 с предмет  

«Основен ремонт пристройка на общинска сграда на ул. «Родопи» № 3а, гр.Велики 

Преслав» След проверка комисията констатира, че няма явили се лица за участие в 

публичните действия по отваряне на постъпилите оферти за участие съгласно 

изискванията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 

Председателят на комисията оповести списъка на офертите за участие, постъпили 

в установения от възложителя срок за получаване – 16,30 ч. на 29.09.2015 год.,  както 

следва: 

 

№ 
ИМЕ НА 

УЧАСТНИКА 

АДРЕС Вх. номер, дата и час 

на постъпване 

1. 

 

„МИК БИЛД РУСЕ” 

ЕООД 

 

ул. Слави Шкаров 4,  

гр. Русе 7000 

GSM: 0878 777304 

 

 

4268/ 29.09.2015 год. 

10:17 ч. 

2. БИЛД ЕООД 

ул. Цар Освободител № 78 

гр. Шумен, 9700 

Тел. 054 830334 

Факс: 054 830334 

 

4283/ 29.09.2015 год. 

15:11 ч. 

 

В съответствие с изискванията на чл. 101, б.”г”, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 

2-4 от ЗОП,, след оповестяване на списъка с постъпилите оферти, председателят и 

присъстващите на заседанието членове на комисията подписаха декларации за отсъствие 

на обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 2-4  от ЗОП.  

Комисията установи, че предадените й оферти – 2 / два /  броя са запечатани в 

непрозрачни пликове, с ненарушена цялост и пристъпи към отваряне на офертите за 

участие по реда на постъпване. В действията си комисията стриктно съблюдаваше 

изискванията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, като за всяка оферта бе изпълнено изискването за 



обявяване на ценовите предложения, но поради неявяване на участници и/или техни 

упълномощени представители и/или представители на средствата за масово 

осведомяване и/или други лица (при спазване на установения режим за достъп до 

сградата, в която се извършва отварянето ) не се подписваха съдържащите се в офертите 

технически и ценови предложения. 

След приключване на публичната част от заседанието в изпълнение на 

изискванията на възложителя  комисията пристъпи към  разглеждане на  документите в 

офертите на  участниците  и съпоставката им за съответствие: 

а/ с изискванията за пълнота /съдържание на офертата за участие 

б/ с техническите спецификации, постановени / оповестени/ от възложителя с  

„Публичната покана“ с ID 9045947. 

І. Констатации на комисията по отношение на съответствие 

с изискванията на възложителя за пълнота/ съдържание на 

офертата за участие, а именно: 

«офертите за участие трябва да съдържат най-малко: 

1. Данни за лицето, което прави предложението (по Образец - Представяне на участника, 

което включва: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането 

на процедурата). 

2. Наличие на технически възможности и опит – попълнен Списък на изпълненото 

строителство, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на 

офертата – по Образец.  а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на 

поръчката, и: 

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за 

актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за 

компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или 

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и 

дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат 

и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или 

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на 

изпълнените строителни дейности 

2. Техническо предложение (по Образец), което  включва: 

 Срок за изпълнение - всеки участник следва да предложи срок за изпълнение в 

календарни дни за приключване на пълния обем строително-монтажни работи. 

 Гаранционен срок: Участникът предлага гаранционни срокове в години, като 

следва да са съобразени с видовете СМР и изискванията на настоящата 

документация и минималните изисквания на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. 

 „Работна програма“, която да включва „Предложение за изпълнение на предмета 

на поръчката, организационна структура и разпределение на ръководения състав и 

на квалифицирания изпълнителски състав, Технически и функционални 

характеристики на влаганите материали, както и организацията, която участникът 

като евентуален изпълнител ще приложи. 

 линеен график за изпълнение на СМР  



3. Ценово предложение (по Образец ) Към ценовото предложение съответно  се прилага 

попълнена на хартиен носител във формат „Excel” или еквивалентен количествено - 

стойностна сметка, в която се посочват единични цени и обща стойност. 

Цената, предлагана от участника за изпълнение на предмета по настоящата обществена 

поръчка, се определя като обща сума в лева без ДДС, включително на отделен ред и 

предложеният процент % и в лева непредвидени СМР в разходи, които не могат да 

надвишават 5 % от предложената цена 
- Цените трябва да бъдат посочени в български лева, с точност до втория знак след 

десетичната запетая 

- Приложени Анализи на ценообразуване на единичните цени за всяка СМР. 

- Оферираната от участника цена включва всички работи, дейности, услуги и др., 

включително и допълнително възникнали в хода на изпълнение на строителството, 

нужни за качественото завършване на предмета на обществената поръчка, в това число 

командировки, квартирни, налози и др. 

4. Срок на валидност на офертата – посочва се в Образец – „Представяне на 

участника“.  

5. Декларация за удостоверяване на съгласие за участие от всеки подизпълнител / при 

наличие в офертата /– по образец  

6. Декларация за посещение и запознаване на място с обекта по предмета на поръчката –  

по образец 

7. Декларация за обстоятелства съгласно чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис: 

„Оферта за участие в избор на изпълнител на «Основен ремонт пристройка на общинска 

сграда на ул. «Родопи» № 3а, гр. Велики Преслав» и адрес за кореспонденция, с 

посочени телефон, факс и e-mail. 

 

1. За „Оферта за участие в избор на изпълнител на «Основен ремонт пристройка на 

общинска сграда на ул. «Родопи» № 3а», с вх. № 4268/ 29.09.2015 год. от „МИК 

БИЛД РУСЕ” ЕООД, гр. Русе – представени са всички документи, изискани от 

възложителя.  

2. За „Оферта за участие в избор на изпълнител на «Основен ремонт пристройка на 

общинска сграда на ул. «Родопи» № 3а», с вх. № 4268/ 29.09.2015 год. от БИЛД 

ЕООД, гр. Шумен – представени са всички документи, изискани от възложителя 

ІІ. Констатации на комисията по отношение на съответствие на техническите 

и ценовите  предложения в офертите на участниците с техническите 

спецификации на поръчката   

1. За „Оферта за участие в избор на изпълнител на «Основен ремонт пристройка на 

общинска сграда на ул. «Родопи» № 3а», с вх. № 4268/ 29.09.2015 год. от „МИК 

БИЛД РУСЕ” ЕООД, гр. Русе: 

1.1.Техническо предложение е изготвено съгласно образеца, като участникът е спазил 

указанията на възложителя и е предоставил пълна и точна информация съгласно 

включените в образеца изисквания: представена е работна програма, в която участникът 

е дал подробно предложение за изпълнение на предмета на поръчката описани са 

основните етапи на работа, посочени са технически и функционални характеристики на 

основните строителни материали, които ще се влагат, посочена е организационната 

структура и разпределение на отговорностите на служителите. В раздел управление на 

риска са включени мерки за опазване на околната среда и методика, идентифицираща 



рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на 

договора. Участникът е предложил изискващите се Срок на изпълнение – 20 кал.дни и 

гаранционни срокове на изпълнените СМР съгласно действащата Наредба №2 за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните 

гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти; налице е приложен график на изпълнение на СМР. 

1.2. По отношение на Ценовото предложение на участника комисията извърши проверка 

и констатира, че в изготвената КСС са допуснати следните несъответствия: 

1.2.1. По т. 14. Боядисване с латекс двукратно при ремонти за единична цена е въведена 

стройност -  2,07 лв., а в Анализа на ед. цена е посочена стойност 2.59; 

1.2.2.По т. 24 Доставка и монтаж кухненски шкафчета  за единична цена е въведена 

стройност - 59,16 лв., а в Анализа на така посочената ед.цена е отразено, че само за 

труд+ДРТ+материали+ДСР – стойността без печалба е  84.00 лева; 

1.2.3. По т. 26 Доставка и монтаж захранващ кабел 2х4 мм
2
 от съществ. табло е въведена 

стройност -  4,72 лв., а в Анализа е посочена стойност 4,75 лв. 

1.2.4.По т. 31 Доставка и монтаж разклонителни кутии скрити за 8 бр. по 3,84 лв. е 

въведена стойност на доставката 23,04 лв., а следва да бъде – 30,72 лв. 

Въз основа на така констатираните от комисията несъответствия в ценовото 

предложение на участника - „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД, гр. Русе,  водещи като 

последица до промяна на «предложената цена» от участника, комисията установи, че 

така представената оферта не отговаря на заданието и изискванията на възложителя, 

определено с Техническата спецификация на поръчката  

2. За Оферта за участие в избор на изпълнител на «Основен ремонт пристройка на 

общинска сграда на ул. «Родопи» № 3а», с вх. № 4268/ 29.09.2015 год. от БИЛД 

ЕООД, гр. Шумен: 

2.1.Техническо предложение е изготвено съгласно образеца, като участникът е спазил 

указанията на възложителя и е предоставил пълна и точна информация съгласно 

включените в образеца изисквания: представена е работна програма, в която участникът 

е дал подробно предложение за изпълнение на предмета на поръчката – организационно 

– техническо решение, в което са  описани: технологична последователност на 

строителните работи;, посочена е организационната структура и разпределение на 

отговорностите на отговорния служител и разпределение на квалифицирания 

изпълнителския състав; предложени са мерки за гарантиране на качественото 

изпълнение на възлаганите дейности; посочени са технически и функционални 

характеристики на основните строителни материали, които ще се влагат в обекта; в 

раздел преодоляване на възможните рискове при изпълнение на поръчкато; са 

идентифицирани възможни рискове и са  предложени мерки за намаляване и или 

ограничаването им. Участникът е предложил изискващите се Срок на изпълнение – 15 

кал.дни и гаранционни срокове на изпълнените СМР съгласно действащата Наредба №2 

за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните 

гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти;Приложен е линеен график на изпълнение на СМР. 

2.2. По отношение на Ценовото предложение на участника комисията извърши проверка 

и констатира, че в изготвената КССне  са допуснати несъответствия по отношение на 

дейности количества, единични цени стойност на СМР и «предложена цена» 

Въз основа на извършената съпоставка комисията установи офертата на 

участника - БИЛД ЕООД, гр. Шумен: отговаря на напълно на заданието на възложителя, 

определено с Техническата спецификация на поръчката  

 



ІІІ. Оценка  на комисията на офертите на участниците с установено 

съответствие на офертите с изискванията на възложителя,  

 

Въз основа на установеното съответствие на оферта с вх.№  4268 / 29.09.2015 год. 

от БИЛД ЕООД, гр. Шумен с изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката,  

комисията пристъпи към изпълнение на указанието на възложителя оценяването на 

офертите да се  извърши по критерий „най-ниска цена”. 

Поради неналичие на друга оферта с установено съответствие с изискванията на 

възложителя за съпоставка на предложената цена  от участника обща цена за изпълнение 

на поръчката – 6055,90 лева без ДДС с включени непредвидени разходи, комисията 

установи, че тя е със 610,77 по-ниска от допустимата максимална цена, определена от 

възложителя в размер не повече от  6666.67 лв. , въз основа на което реши: 

1. Приема и определя като «най-ниска цена» предложената от участника БИЛД 

ЕООД, гр. Шумен в оферта с вх.№  4268 / 29.09.2015 год  обща цена в размер на 

6055,90 ( шест хиляди петдесет и пет лв. 90 ст.) лева без ДДС с включени 

непредвидени разходи. 

2. Класира на първо място участника БИЛД ЕООД, гр. Шумен 

3. Предлага на „възложителя” да бъде избран за „изпълнител” на обществената 

поръчка – класираният на първо място участник БИЛД ЕООД, гр. Шумен в 

оферта с вх. №  4268 / 29.09.2015 год    

 

 

 

ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА: 

 

Соня Каменовска – …………/п/…………………  

 

Тодор Стоянов Тодоров –  ……/п/………………. 

 

Ирина Димова - ................/п/............................   

 

 

 


