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УТВЪРДИЛ:............................. 

                  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

                 Кмет на Община Ветово 

                                                                                                 …………............ 2018г.           

   

   П Р О Т О К О Л  №3 
 

 

за оценка и класиране на представените оферти за участие в публичното състезание с 

предмет: „Основен ремонт на улици в община Ветово“  

 

 В изпълнение на Заповед №049/29.01.2018г. на Ивайло Кадишев – заместник 

кмет на Община Ветово, съгласно Заповед за заместване №650/14.12.2017г, комисия в 

състав: 

 

Председател:  

Соня Цанкова - икономист 

          Членове:  

1. Милена Петрова-юрист; 

2. Невзие Бекирова-гл. спец.УТИПК 

 

се събра на 05.02.2018 год. (понеделник), от 09:00 часа, в заседателната зала в 

сградата на Община Ветово, намираща се в гр. Ветово, ул. „Трети март“ № 2 и започна 

работа в пълен състав, със задача отваряне на ценовите оферти на допуснатите 

участници,  извършване на комплексна оценка по утвърдената от Възложителя 

методика за оценка и извършване на класиране.  

Отварянето на ценовите предложения се извърши публично, при условията на 

чл.57, ал.3 от ППЗОП. 

 

В определения час за отваряне на постъпилите оферти за участие в обществената 

поръчка присъстваха представители на участниците, а именно: Йоана Цонева – 

упълномощен представител на „ПЪТ КОНСУЛТ“ ООД, гр. Разград  и Юлиян Памуков 

– упълномощен представител на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, гр. Русе. Не присъстваха 

представители на средствата за масово осведомяване. 

I.Обща информация 

Съгласно Протокол №2 от 31.01.2018год. до отваряне на ценовите 

предложения беше допуснат само участник „ПЪТ КОНСУЛТ“ ООД, гр. Разград. 
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Преди отваряне на ценовото предложение на единствения допуснат участник, 

комисията съобщи резултата от оценяване на офертата му по показатели, различни от 

цена, съобразно методиката за оценка на настоящата процедура, а именно:  

            

     

                              ПОКАЗАТЕЛ Максимален 

брой точки 

Присъдени 

точки 

               РАБОТНА ПРОГРАМА 

Ниво на изпълнение, като измерител за качество П 1 

 

50 

 

50 

 

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ на 

допуснатия участник  „ПЪТ КОНСУЛТ“ ООД, гр. Разград и оповести предложената  

от него обща цена за изпълнени на обществената поръчка, както следва. 

-   Обща цена за изпълнение на поръчката –815 595.26лв.  (словом: 

осемстотин и петнадесет хиляди, петстотин деветдесет и пет лева, двадесет и шест 

стотинки)  без ДДС или 978 714.31лв. (словом: деветстотин седемдесет и осем хиляди, 

седемстотин  и четиринадест лева, тридесет и една стотинки) с ДДС. 

 

С това завърши публичното заседание на комисията по отваряне на ценовите 

предложения  на участниците, след което същата продължи работата си при затворени 

врати.   

II.Комисията извърши проверка на съдържанието на плик „Предлагани ценови 

параметри“  на участник  „ПЪТ КОНСУЛТ“ ООД  за съответствие с изискванията на 

Възложителя и установи следното:: 

Пликът на участника съдържа следните документи:  

- „Ценово предложение” – Образец №3, - представеното Ценово  предложение 

– Образец №3 отговаря на изискванията на Възложителя по съдържание и форма. 

-Приложени  към Ценовото предложение Количествено-стойностна сметка 

– Образец №4 и Анализ на единичните цени. 

Комисията направи проверка за числови и аритметични грешки и не установи 

такива. С оглед на гореизложеното комисията установи, че ценовото предложение на 

участника е съобразено с изискванията на Възложителя и закона и следва да се приема 

за валидно. 

 

В резултат на гореизложеното комисията единодушно взе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 1: 

Допуска участник „ПЪТ КОНСУЛТ“ ООД  до по-нататъшно участие в 

процедурата – до оценка на ценовото предложение, по утвърдената от Възложителя 

методика за оценка. 

 

III.Комисията премина към анализ на наличието на предпоставките за прилагане 

на чл.72 от ЗОП,  установи че не е налице предпоставка за прилагането му, тъй като е 

допуснат само един участник и чл.72 от ЗОП се явява неприложим. 
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IV.Комисията премина към оценяване в съответствие с предварително обявените 

условия по показател „Предлагана цена – П2 на офертата на единствения допуснат до 

оценка участник „ПЪТ КОНСУЛТ“ ООД. 

 

Съгласно утвърдената методика за оценка на офертите: 

Показател „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ” – П2 

До оценка по показател Предлагана цена (П2) се допускат само оферти, които 

съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Участникът 

предложил най – ниска обща цена за изпълнение на поръчката, получава максимален 

брой точки по показателя – 50 точки.  

 

П2 = (Цmin / Цi) х 50 = .......... (брой точки) 

 

Където Цi е предложената обща цена за изпълнение  на поръчката  в лева без 

ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник. 

Където Цmin е най-ниската предложена обща цена  за изпълнение на поръчката 

в лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до 

оценяване. 

Оценките по показателя Предлагана цена (П2) се представят в числово 

изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. 

 

Оценка на ценовото предложение на участник  «ПЪТ КОНСУЛТ» ООД. 

Общата предложена цена за изпълнение на поръчката е 815 595.26лв. 

(словом:осемстотин и петнадесет хиляди, петстотин деветдесет и пет лева, двадесет и 

шест стотинки)  без ДДС Участникът получава максималният брой точки-50, съгласно 

методиката за оценка на офертите, тъй като е единственият допуснат участник до 

оценка на офертата. 

 

 

V.Комисията премина към оценка на офертата на единствения допуснат до 

оценка участник по методиката за определяне на комплексната оценка на 

офертите. 

Съгласно утвърдената методика за оценка на офертите: 

   

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 

 

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник e: 

Показател – П 

(наименование) 

Максимално 

възможен бр. 

точки 

1. Ниво на изпълнение, като измерител на качеството – П1 50 

2. Предлагана цена – П2 50 
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КО = П1 + П2   

На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на 

офертата. 

Определяне комплексната оценка на участник „ПЪТ КОНСУЛТ“ ООД. 

Съгласно протоколите на комисията, резултатът от оценяването на офертата по 

посочените показатели е следният: 

 

 

                              ПОКАЗАТЕЛ 

(наименование) 

Максимал

—но 

възможен  

брой точки 

Присъде

ни 

точки 

1.Ниво на изпълнение, като измерител за качество- П 1 50 50 

2.Предлагана цена  - П2 50 50 

 

КО = П1 + П2 =50+50=100т. 

 

VI.Класиране на участниците в обществената поръчка. 

Комисията класира единственият допуснат  участник, съгласно избраният от 

Възложителя критерий за възлагане „Икономически най-изгодна оферта“, както следва: 

 1-во място „ПЪТ КОНСУЛТ“ ООД  с комплексна оценка -100т. 

Комисията приключи своята работа  на 05.02.2018г. в 14:00 часа по разглеждане, 

оценка и класиране на офертите, постъпили в процедура по възлагане на обществена 

поръчка – публично състезание с предмет „Основен ремонт на улици в община 

Ветово“, като предава на Възложителя протоколите, заедно с цялата документация на 

05.02.2018год. в 15:00 часа.         

   

 

Комисия в състав: 

 

Председател: …………. 

                        Соня Цанкова  

          

     Членове:  
1.……………………………. 

Милена Петрова 

 

2. …………………………. 

Невзие Бекирова  

 

    

Предал: Соня Цанкова   Приел:Георги Георгиев 

Председател      Кмет на община Ветово  


