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П Р О Т О К О Л № 3  

 

От дейността на Комисия, назначена със Заповед №РД-05-234 от 29.05.2018 г. на 

Кмета на община Костенец, за разглеждане на получени оферти в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка по реда на Закон за обществените поръчки (ЗОП) с 

предмет: „Избор на Изпълнител на строително-монтажни работи по проект 

„Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец –        

с. Костенец – лет. Костенец – участък от км. 0+000 до км. 9+000“, публикувана в 

Регистъра за обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки под № 00484-

2018-0010. 

 

Днес, 22.08.2018 г., от 10:00 часа, в Голяма заседателна зала на Общински съвет - 

Костенец на четвъртия етаж в административната сграда на Община Костенец, 

назначената комисия в състав: 

Председател:  

Георги Янакиев  – секретар на община Костенец; 

Членове:  

 1. Анета Кирова – началник отдел „Проекти на Европейския съюз“; 

  2. Мариета Дакова – началник отдел „Местни данъци и такси“;  

3.  Виолетка Нейчева – старши експерт „Счетоводител“; 

4. инж. Иван Цупарски – външен експерт към АОП, специалност „Транспортно  

строителство“ уникален номер ВЕ-615, 

проведе открито заседание със задача да отвори и оповести ценовите предложения на 

допуснатите до този етап участници в горепосочената открита процедура за възлагане 

на обществената поръчка. 

 

  На заседанието на Комисията, видно от присъствен лист приложение към 

настоящия протокол, нямаше представители на средствата за масово осведомяване, 

присъстваха упълномощени представители на участниците в откритата процедура, 

както следва: 

1.  Златина Иванова Кочева – упълномощен представител на „ПЪТСТРОЙ” 

ООД; 

2. Владимир Николов Мирков – упълномощен представител на „Пътстрой – 92“ 

АД; 

3. Кръстьо Младенов Кръстев – упълномощен представител на ДЗЗД „Път 

Костенец 2018“; 

4. Виктория Иванова Саракостова – упълномощен представител на „Трейс 

София“ ЕАД. 

 

    В Съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, преди отварянето на 

ценовите предложения комисията съобщи резултатите от оценяването на офертите по 

другите показатели - оценка на параметрите от техническото предложение.   

 

І. Председателят на Комисията предостави възможност на присъстващите да се 

уверят в целостта на всички пликове: „Предлагани ценови параметри”, след което 

пристъпи към отварянето на пликовете „Предлагани ценови параметри” на допуснатите 

участници и обяви пред всички присъстващи ценовите предложения. 

1. Комисията започна работа с отварянето на плик: „Предлагани ценови 

параметри“ на участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Пловдив и оповести 

ценовото предложение на участника, както следва: 

 Участникът предлага да изпълни дейностите от предмета на поръчката за обща 
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цена в размер на 5 390 372,33 лв. (пет милиона триста и деветдесет хиляди триста 

седемдесет и два лева и тридесет и три стотинки) без ДДС. 

 2. Комисията продължи работа с отварянето на плик: „Предлагани ценови 

параметри“ на участника „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, гр. София и оповести ценовото 

предложение на участника, както  следва: 

 Участникът предлага да изпълни дейностите от предмета на поръчката за обща 

цена в размер на 5 672 029,54 лв. (пет милиона шестстотин седемдесет и два хиляди 

двадесет и девет лева и петдесет и четири стотинки) без ДДС. 

 3. Комисията започна работа с отварянето на плик: „Предлагани ценови 

параметри“ на участника „ПЪТСТРОЙ - 92” АД, гр. София и оповести ценовото 

предложение на участника, както следва: 

 Участникът предлага да изпълни дейностите от предмета на поръчката за обща 

цена в размер на 5 577 597,51 лв. (пет милиона петстотин седемдесет и седем хиляди 

петстотин деветдесет и седем лева и петдесет и една стотинки) без ДДС. 

 4. Комисията продължи работа с отварянето на плик: „Предлагани ценови 

параметри“ на участника „ПЪТСТРОЙ” ООД, гр. Пазарджик и оповести ценовото 

предложение на участника, както  следва: 

 Участникът предлага да изпълни дейностите от предмета на поръчката за обща 

цена в размер на 5 679 031,91 лв. (пет милиона шестстотин седемдесет и девет 

хиляди тридесет и един лева и деветдесет и една стотинки) без ДДС. 

  

 В 10:20 часа на 22.08.2018 г., Председателят на комисията обяви край на 

публичната част на заседанието й съобщи, че комисията на закрито заседание ще 

провери съответствието на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на 

допуснатите участници, съобразно посочените в документацията изисквания. 

 

II. Комисията продължи своята работа в закрито заседание с проверка на 

съответствието на документите в Плик - „Предлагани ценови параметри“ на 

допуснатите участници, съобразно посочените в документацията изисквания в        

10:30 часа на 22.08.2018 г. 

1. При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на 

участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД комисията установи, че участникът е 

приложил в съответствие с предварителните условия всички изискуеми документи от 

Възложителя. Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е 

съобразено с посочените в откритата процедура лимитни стойности и не надвишава 

прогнозната стойност на обществената поръчка и съответства на предварително 

обявените условия на Възложителя. От извършената проверка на приложената 

количествено стойностна сметка се констатира, че не са налице аритметични грешки. 

2.  При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на 

участника „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД комисията установи, че участникът е приложил в 

съответствие с предварителните условия всички изискуеми документи от Възложителя. 

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено с 

посочените в откритата процедура лимитни стойности и не надвишава прогнозната 

стойност на обществената поръчка и съответства на предварително обявените условия 

на Възложителя. От извършената проверка на приложената количествено стойностна 

сметка се констатира, че не са налице аритметични грешки. 

3. При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на 

участника „ПЪТСТРОЙ - 92” АД комисията установи, че участникът е приложил в 

съответствие с предварителните условия всички изискуеми документи от Възложителя. 

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено с 

посочените в откритата процедура лимитни стойности и не надвишава прогнозната 
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стойност на обществената поръчка и съответства на предварително обявените условия 

на Възложителя. От извършената проверка на приложената количествено стойностна 

сметка се констатира, че не са налице аритметични грешки. 

4.  При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на 

участника „ПЪТСТРОЙ” ООД комисията установи, че участникът е приложил в 

съответствие с предварителните условия всички изискуеми документи от Възложителя. 

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника е съобразено с 

посочените в откритата процедура лимитни стойности и не надвишава прогнозната 

стойност на обществената поръчка и съответства на предварително обявените условия 

на Възложителя. От извършената проверка на приложената количествено стойностна 

сметка се констатира, че не са налице аритметични грешки. 

 

 Комисията констатира, че не е налице хипотезата за проверка  по чл. 72, ал. 1 

от Закона за обществените поръчки за наличие на предложения, които са по-

благоприятни с повече от 20 процента от средната стойност на предложенията на 

останалите участници и се констатира, че няма наличие на тази хипотеза. 

 

III. Комисията продължи своята работа с оценка на Ценовото предложение на 

допуснатите участници по показател „Ценово предложение за изпълнение на 

поръчката“ – П4, съгласно методика за оценка на, както следва: 

 

1. Оценка на ценовата оферта на участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД –   

100 точки; 
ПЦ = ПЦmin (5 390 372,33) /ПЦn (5 390 372,33) х 100     

2. Оценка на ценовата оферта на участник „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД –              

95,03 точки; 
 ПЦ = ПЦmin (5 390 372,33) /ПЦn (5 672 029,54) х 100 

3. Оценка на ценовата оферта на участник „ПЪТСТРОЙ - 92” АД –                

96,64 точки; 

ПЦ = ПЦmin (5 390 372,33) /ПЦn (5 577 597,51) х 100    

4. Оценка на ценовата оферта на участник „ПЪТСТРОЙ” ООД –                 

94,92 точки; 
 ПЦ = ПЦmin (5 390 372,33) /ПЦn (5 679 031,91) х 100 

 

 IV. Комисията продължи своята работа с Комплексната оценка на офертите на 

допуснатите до този етап участници, съгласно одобрената методика за оценка на 

офертите в процедурата по  критерий „Икономически най-изгодна оферта” с оптимално 

съотношение „качество / цена“, както следва: 

1. Комплексна оценка на офертата на участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД –             

83,34 точки 
               КО = КТП (66,67) х 50% + ПЦ (100) х 50% = 83,34 точки 

2. Комплексна оценка на офертата на участник „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД –  

97,52 точки 

               КО = КТП (100) х 50% + ПЦ (95,03) х 50% = 97,52 точки 

3. Комплексна оценка на офертата на участник „ПЪТСТРОЙ - 92” АД –             

90,14 точки 
               КО = КТП (83,33) х 50% + ПЦ (96,94) х 50% = 90,14 точки 

4. Комплексна оценка на офертата на участник „ПЪТСТРОЙ” ООД –         

89,13 точки 

               КО = КТП (83,33) х 50% + ПЦ (94,92) х 50% = 89,13 точки 
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На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП и в съответствие с предварително 

обявеното от Възложителя, Комисията извърши следното класиране: 

Първо място - Участник „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД с Комплексна оценка –     

97,52 точки; 

  На второ място - Участник „ПЪТСТРОЙ - 92” АД с Комплексна оценка –     

90,14 точки; 

На трето място - Участник „ПЪТСТРОЙ” ООД с Комплексна оценка –          

89,13 точки; 

  На четвърто място - Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с Комплексна 

оценка – 83,34 точки. 

  

 Комисията приключи своята работа в 16:00 часа на 22.08.2018 г., с подписване на 

настоящия протокол, като Председателят на комисията обяви край на заседанието на 

комисията.      

 

КОМИСИЯ:       

                         Председател:    ............../п/.................... 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

                                                      /Георги Янакиев/ 

 

Членове: 1. .............../п/........................                      2. ..................../п/...................... 
        (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД)          (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 /Анета Кирова/                                           /Мариета Дакова/  

                                                                               

                3. ............../п/.........................                           4. ............../п/.......................... 
       (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД)           (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

/Виолетка Нейчева/     /инж. Иван Цупарски/                                    

 


