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      ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
      Адрес: 3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана            

Тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02 ;  факс: 09527/ 23-23 

e-mail:admin_varshetz@mail.bg 

                                           www.varshets.bg. 
 

    П Р О Т О К О Л № 3  

от работата на комисията, назначена със Заповед № 470/29.11.2019 г. на Кмета на Община 

Вършец, за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на получените 

оферти за участие в обществена поръчка „публично състезание“ по чл. 18, ал. 1, т. 12 от 

ЗОП с предмет: „Изготвяне на проект на Общ устройствен план на Община Вършец“, 

открита с Решение № 434/30.10.2019 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в 

РОП 00850-2019-0012. 
 

На 13.04.2020 г., в 11.00 часа в заседателна зала ІV-ти етаж, в сградата на Община 

Вършец, се проведе открито заседание на комисията за разглеждане и оценка на офертите, 

назначена със Заповед № 470/29.11.2019 г. на Кмета на Община Вършец за провеждане на 

обществена поръчка „публично състезание“ с предмет: „Изработване на проект за Общ 

устройствен план на Община Вършец“. 

Комисията заседава в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Ганчев Стефанов – Зам. Кмет на община Вършец 

         ЧЛЕНОВЕ: 1. Антон Димитров Тошев –  Директор Дирекция „СА, ст. юрист – консулт и 

УОС“ при Об. А. – Вършец. 

              2. Пламен Милчев Стоянов – Гл. архитект на община Вършец 

                              3. инж. Ивайло Георгиев Георгиев – специалист „НСРК“ при Об.А.-Вършец. 

                             

                              4. Татяна Петрова – сътрудник „Европейски проекти“ при Об.А.- Вършец 

 

 Съгласно съобщение изх.№ 7000-275/08.04.2020 г., комисията съобщава на всички 

заинтересовани лица, че на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП уведомяваме лицата по чл. 54, ал. 

1 от ППЗОП, че ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка 

„публично състезание“ по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с 

предмет: „Изготвяне на проект на Общ устройствен план на Община Вършец“, открита с 

Решение № 434/30.10.2019 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-

2019-0012, ще бъдат отворени и оповестени на 13.04.2020 г. (понеделник) от 11.00 часа в 

заседателната зала на Община Вършец с адрес: гр.Вършец 3540, община Вършец, област 

Монтана, бул. „България“ No 10, етаж 4.  

          Отварянето на ценовите предложения е публично и на заседанието имат право да 

присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 

           На публичното заседание на комисията не присъстват представители на участниците в 

обществената поръчка, както и представители на средствата за масово осведомяване. 
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    Публичното заседание на комисията протече с отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите им в следния ред: 

 

1. Участник № 1 - „Груп арнайз консултинг“ ООД, ЕИК 175409987,  гр.София. 

        1.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 

е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му. 

       1.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

оповести съдържанието му, а именно попълнен и подписан образец на Ценово предложение  

(Приложение No 3 от документацията за участие), след което оповести параметрите на 

ценовото предложение, както следва: 

        Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 82 000 лв., без 

ДДС /осемдесет и две хиляди лева без ДДС/, съответно 98 400 лева с ДДС /деветдесет и осем 

хиляди и четиристотин лева с ДДС/.  

 

2. Участник № 2 - „Булплан“ ООД, ЕИК 831031917,  гр.София. 

       2.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 

е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му. 

       2.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

оповести съдържанието му, а именно попълнен и подписан образец на Ценово предложение  

(Приложение No 3 от документацията за участие), след което оповести параметрите на 

ценовото предложение, както следва: 

        Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 118 000 лв., без 

ДДС /сто и осемнадесет хиляди лева без ДДС/, съответно 141 600 лева с ДДС /сто четиридесет и 

една хиляди и шестстотин лева с ДДС/.  

 

3. Участник № 3 - „Урба - А“ ООД, ЕИК 825016970,  гр.Пловдив. 

        3.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 

е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му. 

       3.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

оповести съдържанието му, а именно попълнен и подписан образец на Ценово предложение  

(Приложение No 3 от документацията за участие), след което оповести параметрите на 

ценовото предложение, както следва: 

        Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 81 250 лв., без 

ДДС /осемдесет и една хиляди двеста и петдесет лева без ДДС/, съответно 97 500 лева с ДДС 

/деветдесет и седем хиляди и петстотин лева с ДДС/.  

 

4. Участник № 4 – ДЗЗД „ Консорциум урбан груп“, ЕИК 175583920,  гр.София. 

        4.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 

е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му. 

        4.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

оповести съдържанието му, а именно попълнен и подписан образец на Ценово предложение  

(Приложение No 3 от документацията за участие), след което оповести параметрите на 

ценовото предложение, както следва: 

        Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 73 000 лв., без 

ДДС /седемдесет и три хиляди лева без ДДС/, съответно 87 600 лева с ДДС /осемдесет и седем 

хиляди и шестстотин лева с ДДС/.  

 

5. Участник № 5 – „Стоарх“ ЕООД, ЕИК 131022095,  гр.София. 

        5.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 

е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му. 

       5.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

оповести съдържанието му, а именно попълнен и подписан образец на Ценово предложение  

(Приложение No 3 от документацията за участие), след което оповести параметрите на 

ценовото предложение, както следва: 
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        Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 81 000 лв., без 

ДДС /осемдесет и една хиляди лева без ДДС/, съответно 97 200 лева с ДДС /деветдесет и седем 

хиляди и двеста лева с ДДС/.  

 

6. Участник № 6 – „Агора 66“ ООД, ЕИК 131321699,  гр.София. 

        6.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника 

е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му. 

       6.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

оповести съдържанието му, а именно попълнен и подписан образец на Ценово предложение  

(Приложение No 3 от документацията за участие), след което оповести параметрите на 

ценовото предложение, както следва: 

        Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 109 500 лв., без 

ДДС /сто и девет хиляди и петстотин лева без ДДС/, съответно 131 400 лева с ДДС /сто 

тридесет и една хиляди и четиристотин лева с ДДС/.  

 

          С извършените по горе действия, приключи публичната част от заседанието на 

комисията в 10.35 часа на 13.04.2020 г.  

          Комисията взе решение да продължи своята работа на 16.04.2020 г. от 10:00 часа. 

 

      -----------------------------------------------------IIIIIIIII--------------------------------------------------- 

 
          На 16.04.2020 г. от 10:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работа. 

 

           Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на 

документите в пликовете „Предлагани ценови параметри“ и проверка за съответствието им с 

изискванията на възложителя. 

 

1. Участник № 1 - „Груп арнайз консултинг“ ООД, ЕИК 175409987,  гр.София. 
           Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника  

           Участникът е попълнил образец № 3 към документацията правилно, като е спазил 

зададената му форма. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена 

за изпълнение на обществената поръчка. 

           Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка съобразно 

условията на документацията за участие, не надхвърля посочената прогнозната стойност в 

документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс предвиден за 

изпълнение на поръчката.  

           Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от Възложителя и го допуска до по - нататъшно участие в процедурата. 

 

2. Участник № 2 - „Булплан“ ООД, ЕИК 831031917,  гр.София. 

           Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника  

           Участникът е попълнил образец № 3 към документацията правилно, като е спазил 

зададената му форма. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена 

за изпълнение на обществената поръчка. 

           Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка съобразно 

условията на документацията за участие, не надхвърля посочената прогнозната стойност в 

документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс предвиден за 

изпълнение на поръчката.  

           Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от Възложителя и го допуска до по - нататъшно участие в процедурата. 

 

3. Участник № 3 - „Урба - А“ ООД, ЕИК 825016970,  гр.Пловдив. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника  
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           Участникът е попълнил образец № 3 към документацията правилно, като е спазил 

зададената му форма. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена 

за изпълнение на обществената поръчка. 

           Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка съобразно 

условията на документацията за участие, не надхвърля посочената прогнозната стойност в 

документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс предвиден за 

изпълнение на поръчката.  

           Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от Възложителя и го допуска до по - нататъшно участие в процедурата. 

 

4. Участник № 4 – ДЗЗД „ Консорциум урбан груп“, ЕИК 175583920,  гр.София. 

           Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника  

           Участникът е попълнил образец № 3 към документацията правилно, като е спазил 

зададената му форма. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена 

за изпълнение на обществената поръчка. 

           Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка съобразно 

условията на документацията за участие, не надхвърля посочената прогнозната стойност в 

документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс предвиден за 

изпълнение на поръчката.  

           Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от Възложителя и го допуска до по - нататъшно участие в процедурата. 

 

5. Участник № 5 – „Стоарх“ ЕООД, ЕИК 131022095,  гр.София. 

           Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника  

           Участникът е попълнил образец № 3 към документацията правилно, като е спазил 

зададената му форма. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена 

за изпълнение на обществената поръчка. 

           Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка съобразно 

условията на документацията за участие, не надхвърля посочената прогнозната стойност в 

документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс предвиден за 

изпълнение на поръчката.  

           Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от Възложителя и го допуска до по - нататъшно участие в процедурата. 

 

6. Участник № 6 – „Агора 66“ ООД, ЕИК 131321699,  гр.София. 

           Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника  

           Участникът е попълнил образец № 3 към документацията правилно, като е спазил 

зададената му форма. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена 

за изпълнение на обществената поръчка. 

           Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка съобразно 

условията на документацията за участие, не надхвърля посочената прогнозната стойност в 

документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс предвиден за 

изпълнение на поръчката.  

           Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от Възложителя и го допуска до по - нататъшно участие в процедурата. 

 

          С извършените по горе действия, приключи заседанието на комисията в 13.00 часа 

на 16.04.2020 г.  

          Комисията взе решение да продължи своята работа на 28.04.2020 г. от 14:00 часа. 

 

      -----------------------------------------------------IIIIIIIII--------------------------------------------------- 

 
          На 28.04.2020 г. от 14:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работа. 
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          Проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал.1 от ЗОП за предложенията в плик 

„Предлагани ценови параметри“. 

 

          Комисията извърши проверка по следната формула: 

          ((X-Y):Х)*100 = ...% 

          където 

         „Х“ е средната стойност по ценовия показател, която се получава от сбора на 

предложенията на останалите участници, разделен на броя на останалите участници 

         „У“ е предложението на участника по показателя, чиято стойност се преценява 

 

№ Участник/оферта Показател за 

съпоставка – 

У – ценово 

предложение 

Средноаритметична 

стойност на 

предложенията на 

останалите 

участници, Х 

Разлика, 

(Х - У) 

 

Отклонение в  

средноаритме-

тичната  

ст-ст, %,  

((Х-У) Х) *100 

 

 

1. 

„Груп Арнайз 

Консултинг“ 

ООД, гр.София  

 

82 000 

 

92 550 

 

10 550 

 

11,40 % 

 

2. 

 

„Булплан“ ООД, 

гр.София  

 

 

118 000 

 

85 350 

 

- 32 650 

 

     - 38,50 % 

 

3. 

 

„Урба-А“ ООД, 

гр.Пловдив  

 

 

81 250 

 

92 700 

 

11 450 

 

12,35 % 

 

4. 

ДЗЗД 

„Консорциум 

Урбан Груп“, 

гр.София  

 

73 000 

 

94 350 

 

21 350 

 

22.63 % 

 

5. 

 

„Стоарх“ ЕООД, 

гр.София  

 

 

81 000 

 

92 750 

 

11 750 

 

12,67 % 

 

6. 

 

„Агора 66“ ООД, 

гр.София 

 

 

109 500 

 

87 050 

 

-22 450 

 

       - 25,79 % 

                     

         Съгласно резултатите в горната таблица, налице са основания по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, т.е. 

има предложение на участник, което е с повече от двадесет на сто по-благоприятно от средната 

стойност на ценовите предложенията на останалите участници, като това е ценовото 

предложението на участник № 4 - ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп“, гр.София. 

 

        Във връзка с горното, комисията реши да изиска от участника подробна писмена 

обосновка за начина на образуване на ценовото му предложение. След извършване на тези 

действия, комисията реши да преустанови своята работа, като възложи на Председателя на 

комисията г-н Стефанов да подготви и изпрати искане за представяне на обосновка на 

предложените ценови параметри от участника ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп“, гр.София. и 

насрочи следващото заседание да се проведе след изтичането на регламентирания срок за 

получаването й. 

 

         Комисията приключи работа в 15,10 часа на 28.04.2020 г. и взе решение да продължи 

своята работа след изтичането на регламентирания в чл.72, ал.1 от ЗОП 5-дневен срок от 
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получаване на искането за представяне на писмената обосновка от участника ДЗЗД 

„Консорциум Урбан Груп“, гр.София. 
 

      -----------------------------------------------------IIIIIIIII--------------------------------------------------- 

 
         На 11.05.2020 г. от 13:30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работа. 

  

         Председателят на комисията е подготвил и изпратил писмо с искане за представяне на 

обосновка на предложените ценови параметри от участника, с изх. № 70 00-301/28.04.2020 г., 

изпратено до Участник № 4 - ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп“, гр.София по куриерска фирма 

„Еконт“. 

 

         В законоустановения срок от 5 (пет) дни в деловодството на Община Вършец е постъпила 

изисканата от комисията писмена обосновка с вх.№ 70 00 –301/1/04.05.2020 г.  

 

Комисията пристъпи към разглеждане на представената писмена обосновка от ДЗЗД 

„Консорциум Урбан Груп“, гр.София.  

Писмена обосновка съдържа следното:  

1/ Наличие на изключително благоприятни условия за участника;  

2/ Икономически особености на производствения процес и на предоставяните услуги;                   

3/ Информационни възможности;  

4/ Формиране на предложената цена. 

 

          В съответствие с чл. 72, ал. 1 от ЗОП, когато предложение в офертата на участник, 

свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка, възложителят е длъжен да изисква подробна писмена обосновка за начина 

на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. В тази 

разпоредба е разписан количественият критерий, възприет от националния законодател по 

отношение наличието на необичайно благоприятна (ниска) оферта. В тази връзка членовете на 

комисията приемат, че в съответствие със законодателството на ЕС, когато участник не може да 

даде задоволително обяснение за оферти, които изглеждат като необичайно ниски по 

отношение на строителството, доставките или услугите, възложителят следва да има правото да 

отхвърли офертата (арг. съображение 103 от Преамбюла на Директива 2014/24/ЕС). В тези 

случаи се предотвратява риска от сключване на договор с участник, предложил оферта, 

основаваща се на технически, икономически или юридически неиздържани допускания или 

практики.  

Предвид обекта на настоящата обществена поръчка и видно от чл. 69, пар. 2 от 

Директива 2014/24/ЕС, респективно чл. 72, ал. 2 от ЗОП, такива необичайно ниски оферти 

могат да се мотивират с фактори, като икономическите особености на предоставяните услуги, 

избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за 

участника за предоставянето на услугите, оригиналност на предложеното от участника решение 

по отношение на услугите, както и други. В съответствие с чл. 69, пар. 3 от посочената 

директива, респективно на чл. 72, ал. 3 от ЗОП, офертата на участника може да бъде 

отхвърлена, ако представените доказателства не съставляват достатъчно основание за 

предложените ниски цена или разходи, т.е. когато представените доказателства не са 

достатъчни, за да обосноват предложената цена.  

Като взе предвид изложените нормативни положения и след детайлно и 

задълбочено запознаване с представената обосновка на участника, комисията реши, че 

приема писмената обосновка на участник ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп“, със следните 

мотиви:  
 

В своята обосновка участникът обосновава наличието на „изключително благоприятни 

условия“ с „впечатляващ опит на екипа в областта на устройственото планиране; съставните му 

членове са с трудов стаж средно над 35 години; екипа разполага с един старши научен 
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сътрудник, един научен сътрудник и още трима експерти с по две висши образования в 

областта на териториалното устройство; на по-голямата част от експертите в екипа трудовия 

стаж е формиран основно в КНИПИТУГА и правоприемниците му НЦТРЖП и НЦТР, както и в 

ГЛАВПРОЕКТ и то във върховите години на последните.“ 

В подкрепа на тези обстоятелства участника е представил обобщен списък с по-големите и 

съотносими обекти, в разработването на които е участвал някой от партньорите или самият 

консорциум през последните години. Всички тези мотиви, изложени в текста на обосновката, 

комисия приема като релевантни и относими към главния въпрос, породил необходимостта от 

обосновката, а именно защо предложената цена не следва да се третира като необичайно 

благоприятна и некореспондираща с обичайните търговски практики и пазарната конюнктура. 

Съгласно императивните изисквания на законодателя, ясно заложени в разпоредбата на чл. 72, 

ал. 3 от ЗОП, „Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата по ал. 2, на които се позовава участникът.“ 

„Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато 

представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или 

разходи.“  

В тази връзка следва да се отбележи, че съгласно практиката на КЗК и ВАС, в чл. 72, ал. 

3 изр. второ от ЗОП изрично е предвидено при изискване на подробна писмена обосновка 

участникът трябва да представи доказателства към същата, т.е. аргументирането на обективни 

обстоятелства, касаещи предложена по-ниска цена. Това може да стане единствено чрез 

прилагане на сметки – анализи (калкулация) с конкретни цифри на компонентите, формиращи 

оферираната цена и доказващи по математически начин наличието на реалност и обективност 

на предложението на участника, както и разясняващи начина на калкулиране на цената (в тази 

връзка виж напр. Решение на КЗК № 814 от 20.07.2017 г.).  

Видно от предоставеното становище от участникът е представил сравнителна таблица с 

договорите за изработване на ОУПО на ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп”. Участикът е 

предоставил данни и доказателства, че предложената цена на услугата е адекватна на 

дължимостта на всички разходи по изпълнение на поръчката. Описал е, че притежава собствени 

офиси, използва последно поколение специализиран софтуер, компютри и др. 

В заключение, в случая оценителната комисия намира, че е посочена конкретна връзка 

между начина на ценообразуване и икономичността на предоставената услуга, намерила израз в 

предложената по-ниска цена на услугата.  

           От изложеното в обосновката става ясно, че участникът предвижда да осъществява 

дейността под обичайната себестойността на предложената от него услуга, аргументирайки го с 

наличието на разработени и проверени системи за снабдяване с информация от Агенция по 

геодезия, картография и кадастър и Министерство на земеделието и храните, които позволяват 

в най-кратки срокове икономично да се осигурява достъп до информационните им масиви. 

След обстоен анализ на изложените обстоятелства по чл. 72, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП 

в писмената обосновка, комисията установи пълнота и обективност по отношение на 

посочените като изключително благоприятни условия на участника. Всички негови твърдения в 

тази връзка комисията определя като относими към целта на обосновката. Предвид изложените 

аргументи комисията счита, че в обосновката е налице обстоятелството, посочено в чл. 72, ал. 2, 

т. 2, пр. 2 от ЗОП, а именно наличието на изключително благоприятни условия, които 

обосновават предлаганата цена.  
 

           Във връзка с направения анализ и горните констатации комисията взе следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

           На основание чл.72, ал.3 от ЗОП, комисията ПРИЕМА така представената от участника 

ДЗЗД „Консорциум Урбан Груп“, гр.София подробна писмена обосновка за начина на 

образуване на предложената от него цена за изпълнение на обществената поръчка, като смята, 

че представените доказателства са достатъчни, за да обосноват предложената цена и наличието 

на обективни обстоятелства по чл. 72, ал. 2 от ЗОП.  
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          С извършените по горе действия, приключи заседанието на комисията в 15.00 часа 

на 11.05.2020 г.  

          Комисията взе решение да продължи своята работа на 20.05.2020 г. от 13:00 часа. 

 

      -----------------------------------------------------IIIIIIIII--------------------------------------------------- 

 
          На 20.05.2020 г. от 13:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работа. 

  

           След извършване на горните действия, на основание описаната проверка, отразената 

информация и направените констатации, комисията взе следното. 

 

                                                       РЕШЕНИЕ: 

 

           Допуска до оценка по показател П 2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ следните 

участници:  

           Участник № 1 - „Груп арнайз консултинг“ ООД, ЕИК 175409987,  гр.София. 

          Участник № 2 - „Булплан“ ООД, ЕИК 831031917,  гр.София. 

          Участник № 3 - „Урба - А“ ООД, ЕИК 825016970,  гр.Пловдив. 

          Участник № 4 – ДЗЗД „ Консорциум урбан груп“, ЕИК 175583920,  гр.София. 

          Участник № 5 – „Стоарх“ ЕООД, ЕИК 131022095,  гр.София. 

          Участник № 6 – „Агора 66“ ООД, ЕИК 131321699,  гр.София. 

 

Комисията премина към оценка по показател П2 „Ценово предложение“, както следва: 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ 

Оценката по този показател за всеки отделен участник в процедурата се извършва, 

съгласно следната формула: 

ЦПmin 

П2N = –––––––––––– х 100, 

ЦПN 

където: 

П2N е оценка на ценовото предложение на участника N; 

ЦПmin е най-ниската предложена от участник в процедурата цена за 

изпълнение (в лева, без ДДС); 

ЦПN е предложената от участника N цена за изпълнение (в лева, без 

ДДС). 

Максималната стойност на П2N е 100 точки и се дава на участника, предложил най- 

ниска цена. 

При подготовката на ценовата оферта всеки участник следва да направи проверка за 

аритметични грешки, тъй като за сключване на договор ще се приема предложената цена в 

образеца на ценовото предложение. Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак 

след десетичната запетая. 

 

 

          Комисията премина към оценка по показател П 2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ на 

ценовите предложения на участниците, както следва: 
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 Участник № 1 - „Груп арнайз консултинг“ ООД, ЕИК 175409987,  гр.София. 

 

                    73 000 

П2N = –––––––––––– х 100,  - 89 т.  

82 000 

 

Участник № 2 - „Булплан“ ООД, ЕИК 831031917,  гр.София. 

 

                    73 000 

П2N = –––––––––––– х 100,  - 62 т.  

                 118 000 

 

Участник № 3 - „Урба - А“ ООД, ЕИК 825016970,  гр.Пловдив. 

 

                    73 000 

П2N = –––––––––––– х 100,  - 90 т.  

                   81 250 

Участник № 4 – ДЗЗД „ Консорциум урбан груп“, ЕИК 175583920,  гр.София. 

  

                    73 000 

П2N = –––––––––––– х 100,  - 100 т.  

73 000 

 

Участник № 5 – „Стоарх“ ЕООД, ЕИК 131022095,  гр.София. 

 

                    73 000 

П2N = –––––––––––– х 100,  - 91 т.  

81 000 

 

Участник № 6 – „Агора 66“ ООД, ЕИК 131321699,  гр.София. 

 

 

                    73 000 

П2N = –––––––––––– х 100,  - 67 т.  

                 109 500 

Въз основа на извършените математически пресмятания по показател П 2 „ЦЕНОВО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ“, участниците получават следните оценки:  

 

Участник № 1 - „Груп арнайз консултинг“ ООД – 89 т. 

Участник № 2 - „Булплан“ ООД – 62 т. 



10 

 

Участник № 3 - „Урба - А“ ООД – 90 т. 

Участник № 4 – ДЗЗД „ Консорциум урбан груп“ – 100 т. 

Участник № 5 – „Стоарх“ ЕООД – 91 т. 

Участник № 6 – „Агора 66“ ООД – 67 т.  

 

          С извършените по горе действия, приключи заседанието на комисията в 14.45 часа 

на 20.05.2020 г.  

          Комисията взе решение да продължи своята работа на 29.05.2020 г. от 14:00 часа. 

 

      -----------------------------------------------------IIIIIIIII--------------------------------------------------- 

 
          На 29.05.2020 г. от 14:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работа. 

 

     След извършване на горните действия комисията премина към изчисляване на 

комплексна оценка на офертите на участниците, както следва:  

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин: 

 

КОN = П1N х 0,60 + П2N х 0,40 

Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната не са цели числа, а 

десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая. 

Максималната стойност на КОN е 100 точки. 

За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, получил най-висока 

комплексна оценка. 

При условие че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се прилага чл. 

58, ал. 2 от ППЗОП. 

 

   Комисията премина към комплексна оценка на офертите на участниците, както 

следва:  

 

Участник № 1 - „Груп арнайз консултинг“ ООД, ЕИК 175409987,  гр.София. 

 

                  КОN = 10 х 0,60 + 89 х 0,40  - 41,60 т. 

 

Участник № 2 - „Булплан“ ООД, ЕИК 831031917,  гр.София. 
                           

         КОN = 60 х 0,60 + 62 х 0,40  - 60.80 т. 

 

Участник № 3 - „Урба - А“ ООД, ЕИК 825016970,  гр.Пловдив. 
                           

         КОN = 10 х 0,60 + 90 х 0,40  - 42,00 т. 

 

Участник № 4 – ДЗЗД „ Консорциум урбан груп“, ЕИК 175583920,  гр.София. 

 

                  КОN = 60 х 0,60 + 100 х 0,40  - 76,00 т. 

 

Участник № 5 – „Стоарх“ ЕООД, ЕИК 131022095,  гр.София. 

 

        КОN = 60 х 0,60 + 91 х 0,40  - 72.40 т. 
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Участник № 6 – „Агора 66“ ООД, ЕИК 131321699,  гр.София. 

 

       КОN = 100 х 0,60 + 67 х 0,40  - 86.80 т. 

 

КЛАСИРАНЕ 

Във връзка с извършените от комисията действия по оценка на офертите на участниците в 

съответствие с критерия „Икономически най-изгодната оферта“, която се определя въз основа 

на критерия, посочен в чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП –оптимално съотношение качество/цена 

комисията извърши следното класиране. 

 

                                                      К Л А С И Р А Н Е  

 

ПЪРВО МЯСТО: Участник № 6 – „Агора 66“ ООД, ЕИК 131321699,  гр.София оферта 

вх.№ 7000-659/28.11.2019 г., подадена в 09.08 ч. с получена комплексна оценка на офертата 

– 86,80 т.  

 

ВТОРО МЯСТО: Участник № 4 – ДЗЗД „Консорциум урбан груп“, ЕИК 175583920,  

гр.София с оферта вх.№ 7000-657/28.11.2019 г., подадена в 09.03 ч. с получена комплексна 

оценка на офертата – 76,00 т. 

 

ТРЕТО МЯСТО: Участник № 5 – „Стоарх“ ЕООД,  ЕИК 131022095,  гр.София, с оферта 

вх.№ 7000-658/28.11.2019 г., подадена в 09,06 ч. с получена комплексна оценка на офертата - 

72,40 т. 

 

ЧЕТВЪРТО МЯСТО: Участник № 2 - „Булплан“ ООД, ЕИК 831031917,  гр.София, оферта 

вх.№ 7000-652/27.11.2019 г., подадена в 08,58 ч., с получена комплексна оценка на офертата  – 

60,80 т. 

 

ПЕТО МЯСТО: Участник № 3 - „Урба - А“, ЕИК 825016970,  гр.Пловдив, оферта вх.№ 
7000-653/27.11.2019 г., подадена в 11,04 ч., с получена комплексна оценка на офертата  – 42,00 

т. 

 

ШЕСТО МЯСТО: Участник № 1 - „Груп арнайз консултинг“ ООД, ЕИК 175409987,  

гр.София, оферта вх.№ 7000-650/27.11.2019 г., подадена в 08,54 ч., с получена комплексна 

оценка на офертата – 41,60 т. 
 

Предложение за сключване на договор. 
 

Комисията счита, че офертата на участникът „Агора 66“ ООД, ЕИК 131321699,  гр.София в 

най-пълна степен съответства на предварително обявените от Възложителя условия, отговаря на 

обявените от Възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор и е 

икономически най-изгодна при спазване на критерия за възлагане „Икономически най-

изгодната оферта“, която се определя въз основа на критерия, посочен в чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП 

–оптимално съотношение качество/цена, поради което е класирана на Първо място. Предвид 

това, комисията предлага на Кмета на Община Вършец в качеството му на Възложител на 

обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на проект на Общ устройствен план на Община 

Вършец“, открита с Решение № 434/30.10.2019 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален 

номер в РОП 00850-2019-0012, за изпълнител на обществената поръчка да бъде избран 

участникът, класиран на първо място, а именно: „Агора 66“ ООД, ЕИК 131321699,  гр.София 

оферта вх.№ № 7000-659/28.11.2019 г., подадена в 09.08 ч. с получена комплексна оценка на 

офертата – 86,80 т.  

 

С посочените действия комисията приключи работата си на 29.05.2020 г. в 16.25 часа. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа от комисията в 1 (един) екземпляр, като 

особени мнения и забележки от членовете на комисията не са изразени. Същият се предава на 
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Възложителя, заедно с цялата документация, офертите на участниците, Протокол № 1 от 

заседанията на комисията, проведени на 29.11.2019 г., 16.12.2019 г., 10.01.2020 г., 05.02.2020г. и 

26.02.2020 г.  и Протокол № 2 от заседанията на комисията, проведени на 05.03.2020 г., 

12.03.2020 г., 20.03.2020 г., 27.03.2020 г. и 08.04.2020 г. и допълнително представените от 

участниците документи, за приемане работата на комисията, утвърждаване съгласно чл. 181, ал. 

5 от ЗОП и вземане на решение по чл. 181, ал. 6 от ЗОП от Възложителя. 

 

 
КОМИСИЯ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                Петър Ганчев Стефанов  -  ………/подпис/……. 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

               1. Антон Димитров Тошев - ……./подпис/……. 

     2. арх.Пламен М. Стоянов - ……../подпис/……. 

     3. инж. Ивайло Г. Георгиев - …..../подпис/……. 

     4. Татяна Х. Петрова         - …….../подпис/……. 

 

 

Протоколът е получен от Кмета на община Вършец, инж. Иван Михайлов Лазаров, на 

01.06.2020 г.  

 

ПОЛУЧИЛ: ------------П-------------- 

         КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

               /ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ/   

 

 

Протоколът е утвърден от Кмета на община Вършец, инж. Иван Михайлов Лазаров, на 

04.06.2020 г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ------------П-------------- 

         КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

               /ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ/  

 

 

*Заличена информация на основание чл. 36а, ал. (3) от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679 

 

 

 


