
П Р О Т О К О Л  

№ 3  

 
От дейността на комисията, назначена със Заповед №РД-04-400/31.08.2018 г. на 

Кмета на община Костенец, изменена и допълнена със Заповед №РД-04-19/09.01.2019 г. 

на Кмета на община Костенец за разглеждане, оценка и класиране на получените 

оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Изпълнение на строително монтажни работи по проект: „Реконструкция и 

благоустрояване на улици в община Костенец“, открита с Решение номер РД-04-338 

от 24.07.2018 г. на Възложителя и вписана в Регистъра на обществените поръчки в 

АОП 00484-2018-0015,  ID 858736/ 27.07.2018 г. и Обявление ID 858737/27.07.2018 г. 

 

Днес, 09.01.2018 г., в изпълнение на заповед №РД-04-400/31.08.2018 г. на Кмета 

на община Костенец за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, 

комисия в състав: 

            Председател: 

Георги Янакиев – секретар на Община Костенец 

Членове: 

1. Ангел Георгиев Дунгаров – финансов контрольор на Община Костенец  

2. Инж. Стоян Рашев – външен експерт, магистър по Транспортно строителство 

3. Ваня Ангелова – външен експерт, магистър по Право 

4. Виолетка Нейчева – старши експерт „Счетоводител“ в община Костенец, 

се събра в 9.30 ч. в сградата на община Костенец, като откритото заседание на 

Комисията започна в 10:00 ч. в Заседателната зала в административната сграда на 

Община Костенец, находяща се в гр. Костенец, ул. "Иван Вазов" №2, ет.4, на заседание, 

свикано от председателя на комисията, със задача да отвори плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници след Протокол 2.  

Информацията за отваряне на пликовете е публикувана на 02.01.2019 г. в 

„Профила на купувача“ на община Костенец. 

На заседанието присъстваха представители на участниците, както следва: 

1. Георги Петков Драгоев – упълномощен представител на 

„Инфракънстракшън“ ЕАД; 

2. Сашка Симеонова Стефанова – упълномощен представител на Консорциум 

„ПЪТ КО - 2018“; 

3. Явор Весков Стефанов – упълномощен представител на „Щрабаг“ ЕАД. 

На заседанието не присъстваха представители на медии. 

 

Председателят на комисията прочете оценките по П2 „Организация за 

качествено изпълнение на поръчката”, получени от всички допуснати участници, 

съгласно изискванията на чл. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. 
След което председателят на комисията отвори пликовете с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ по реда на постъпването на офертите в деловодството на община 

Костенец и установи: 

1. Консорциум „ПЪТ КО – 2018“, гр. София, с предлагана цена от     

1 747 724.15 лв. /един милион седемстотин четиридесет и седем хиляди седемстотин 

двадесет и четири лева и петнадесет стотинки/ без ДДС; 

2. „Инфракънстракшън“ ЕАД, гр. София, с предлагана цена от 1 534 035.03 лв. 

/един милион петстотин тридесет и четири хиляди тридесет и пет лева и три 

стотинки/ без ДДС. 

Комисията продължи работа в закрито заседание за проверка на допуснати 

технически и аритметически грешки в ценовата оферта на участниците. 



Оценяване на офертите по показател предложени ценови параметри и 

класиране на участниците. 

 

 Комисията констатира, че ценовите предложения на участниците не надвишават 

прогнозната стойност на поръчката, поради което могат да бъдат класирани. 

Предвид допускането на само две оферти до оценяване по финансов показател  

„Предлагана цена” П1, комисията не извърши проверка на ценовите предложения на 

участниците за наличието на такива, които да са с повече от 20 на сто по-благоприятни 

от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател. 

 Съгласно методиката, Комплексната оценка има максимална стойност 50 точки. 

Оценките, се представят в числово изражение с точност до втория знак след 

десетичната запетая. 

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник, е:  

КО = П1 + П2 

където: 

 П1 „Предложена цена”  

 П2 „Организация за качествено изпълнение на поръчката”  

 

  А: Оценка по показател П1 - „Предложена цена“ - до 50 т. 

 

 Участникът, предложил най-ниската обща цена за изпълнение без ДДС получава 

50 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:    

 

П1     = 
  най-ниска предложена  цена  

Х 50 
предложена цена от участника  

 

1. Оферта №2, подадена от Консорциум „ПЪТ КО – 2018“ 

  Оценката на участника се изчислява по предвидената в методиката за 

комплексна оценка формула: 

    

     1 534 035.03    
П1 = -----------------------------     х 50 = 0,88 х 50 = 44 т. 

  1 747 724.15   

П1 = 44 т. 

  2. Оферта №6, подадена от „Инфракънстракшън“ ЕАД  

  Участникът е предложил най-ниска цена и съгласно правилата на методиката по 

показател П1 получава 50 т.  

   

  П1 = 50 т. 

 

  Б: Оценка по показател П2 - „Организация за качествено изпълнение на 

поръчката”  

Оценките на предложенията на участниците по този показател са отразени в 

Протокол № 2. 



В: Комплексната оценка КО = П1 + П2 – до 100 точки 

Комплексна оценка (КО = П1 + П2 до 100 т.) на предложенията на 

участниците 

№ Участник П1 – до 50 т. П2 – до 50 т. 
КО = П1 + П2 

– до 100 т. 

1 Консорциум „ПЪТ КО – 2018“ 44 50 94 

2 „Инфракънстракшън“ ЕАД  50 30 80 

 

Класиране на предложенията на участниците  

№ 

оферта 
Участник 

Предложена цена, в лв. 

без ДДС 
Класиране 

2 Консорциум „ПЪТ КО – 2018“ 1 747 724.15   І място 

6 „Инфракънстракшън“ ЕАД  1 534 035.03    ІI място 

 

Комисията предлага на възложителя да сключи договор с участника, класиран на 

първо място. 

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и 

решения не бяха заявени особени мнения. 

Комисията приключи работа на 09.01.2019 г. в 12:30 ч. 

Настоящият протокол е съставен и подписан на 09.01.2019 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 Георги Янакиев ................................................. 

(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

ЧЛЕНОВЕ:   

 Ангел Дунгаров ................................................. 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

 Стоян Рашев ................................................. 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

 Ваня Ангелова ................................................. 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

 Виолетка Нейчева ................................................. 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

 


