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                 ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
  гр. Вършец 3540, бул. „България” №10, обл. Монтана 

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

e-mail: admin_varshetz@mail.bg  

          http://varshets.bg/  
       

  

 

 
 

        П Р О Т О К О Л  № 2 
 

от работата на комисията, назначена със Заповед № 83/09.03.2020 г. на Кмета на Община 

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

получените оферти за участие в обществена поръчка „открита процедура“ с предмет: 

„Ремонт на улична мрежа в гр. Вършец“, открита с Решение № 38/31.01.2020 г. на Кмета 

на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2020-0002 
                                                                                                                       
 

                Днес, 16.03.2020 г., в 10.00 часа, в Заседателната зала на ет. 4, в сградата на Общинска 

администрация - Вършец, с адрес гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ 

№10, се проведе публично заседание на комисия за извършване на подбор на участниците, 

разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в обществена поръчка 

„открита процедура“ по реда на чл. 73, ал. (1) от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

назначена със Заповед № 83/ 09.03.2020 г. на Кмета на Община Вършец, в състав:  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антон Димитров Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и УОС  

при Об. А. – Вършец 

           ЧЛЕНОВЕ: 1.Красимира Стефанова Тачева – Директор Дирекция „ОА и Главен 

счетоводител“ при Об.А.Вършец 

                                   2. инж. Костадинка  Петрова Денкова – Главен инженер на община Вършец 

3. Иван Йорданов Първанов – гл. спец. „НСРК“ при Об.А. - Вършец 

4. Инна Петкова Симеонова – техн. сътрудник. „УТ“ при Об.А. - Вършец. 

                                                   

На публичното заседание на комисията не присъстваха участниците или техни 

упълномощени представители, нито представители на средствата за масово осведомяване.  

        

На предходното си заседание, комисията взе следните решения:  

1. Допускат се до отваряне на ценовите предложения следните участници: 

 Участник „СТЕФСТРОЙ 2010“ ЕООД 

 Участник „МИКРА - КМ“ ЕООД 

 

2. Председателят на комисията информира другите членове, че с писмо вх. № 70 00 – 211 

от 11.03.2020 г. един от участниците – „СТЕФСТРОЙ 2010“ ЕООД е уведомил комисията за 

настъпила промяна в обстоятелствата по отношение на собствеността и представителството на 

дружеството. Приложени са необходимите документи. Комисията взе единодушно решение да 

приеме за сведение постъпилите допълнителни документи и да ги приложи към досието на 

обществената поръчка. 

3. На основание чл. 57, ал. (3) от ППЗОП, датата, часът и мястото на отваряне и 

оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници, съдържащи се в пликове с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, бе оповестено на 10.03.2020 г., чрез съобщение с изх. 

№ 70 00 – 205 от 10.03.2020 г., публикувано в профила на купувача, към електронното досие на 

настоящата поръчка на адрес: 

 https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled50  

         
    

 

mailto:admin_varshetz@mail.bg
http://varshets.bg/
https://varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled50


2 

 

 

I. Провеждане на публичното заседание на комисията за отваряне на ценовите 

предложения на участниците 

Публичното заседание протече с отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 

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

 

1.  Участник „СТЕФСТРОЙ 2010“ ЕООД 
 

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 параметрите от ценовото предложение, както следва: 
 

1.2.1. Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер до 

115 250,00 лева (сто и петнадесет хиляди двеста и петдесет лева и 00 стотинки) без вкл. 

ДДС или 138 300,00 лева (сто тридесет и осем хиляди и триста лева и 00 стотинки) с ДДС. 
 

1.2.2. За изпълнение на поръчката са предложени следните цени на видовете 

дейности: 
 

№ Дейност Мярка 
Ед. цена без 

ДДС, лв. 

Ед. цена с 

ДДС, лв. 

1 

Изкърпване на единични дупки в асфалтобетонови 

настилки с дебелина 4 - 6 сm., включващо следните 

дейности: изрязване и оформяне, натоварване и извозване 

на строителните отпадъци, почистване на основата, 

наръсване с емулсия, полагане на плътна асфалтобетонова 

смес, валиране и обработване на фугите с битум  

m² 27,60 лв.  33,12 лв. 

2 

Преасфалтиране на асфалтобетонови настилки, 

включващо следните дейности: фрезоване/разваляне на 

съществуваща асфалтова настилка, натоварване и 

извозване на строителните отпадъци, почистване на 

основата, направа на битумен разлив за връзка, доставка и 

полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 сm в 

уплътнено състояние, валиране на асфалтобетоновата 

настилка, оформяне на връзката със съществуващите 

улици. 

m²  18,13 лв. 21,76 лв. 

3 

Направа на пътна основа за локални ремонти от 

несортиран трошен камък и всички свързани с това 

разходи (изкоп и премахване на неподходящ пласт, 

натоварване и извозване на строителните отпадъци, 

доставка на несортиран трошен камък с подбрана 

зърнометрия, полагане, подравняване, профилиране и 

уплътняване) 

m
3
 34,46 лв.  41,35 лв. 

4 
Коригиране нивото на ревизионни шахти и улични 

оттоци до нивото на асфалтобетоновата настилка, 

включително всички свързани с това разходи 
 бр.  66,42 лв. 79,70 лв. 

 

1.2.3. Предложени са следните стойности на елементи за ценообразуване на 

единичните цени на видове СМР и дейности:  

- средна часова ставка 5,00 лв./час 

- допълнителни разходи върху труд 80  % 

- допълнителни разходи върху механизация Тежка -35,0  % 

 Лека – 25,0 % 

 - доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на мате-

риалите от производител, вносител или официален  дистрибутор  8,0  % 
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- печалба 10,0  % 

 

2.Участник „МИКРА - КМ“ ЕООД 

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 параметрите от ценовото предложение, както следва: 

2.2.1. Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер до 

115 250,00 лева (сто и петнадесет хиляди двеста и петдесет лева и 00 стотинки) без вкл. 

ДДС или 138 300,00 лева (сто тридесет и осем хиляди и триста лева и 00 стотинки) с ДДС. 

 

2.2.2. За изпълнение на поръчката са предложени следните цени на видовете 

дейности: 

 

№ Дейност Мярка 
Ед. цена без 

ДДС, лв. 

Ед. цена с 

ДДС, лв. 

1 

Изкърпване на единични дупки в асфалтобетонови 

настилки с дебелина 4 - 6 сm., включващо следните 

дейности: изрязване и оформяне, натоварване и извозване 

на строителните отпадъци, почистване на основата, 

наръсване с емулсия, полагане на плътна асфалтобетонова 

смес, валиране и обработване на фугите с битум  

m² 25,00 лв.  30,00 лв. 

2 

Преасфалтиране на асфалтобетонови настилки, 

включващо следните дейности: фрезоване/разваляне на 

съществуваща асфалтова настилка, натоварване и 

извозване на строителните отпадъци, почистване на 

основата, направа на битумен разлив за връзка, доставка и 

полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 сm в 

уплътнено състояние, валиране на асфалтобетоновата 

настилка, оформяне на връзката със съществуващите 

улици. 

m²  21,00 лв. 25,20 лв. 

3 

Направа на пътна основа за локални ремонти от 

несортиран трошен камък и всички свързани с това 

разходи (изкоп и премахване на неподходящ пласт, 

натоварване и извозване на строителните отпадъци, 

доставка на несортиран трошен камък с подбрана 

зърнометрия, полагане, подравняване, профилиране и 

уплътняване) 

m
3
 33,00 лв.  39,60 лв. 

4 
Коригиране нивото на ревизионни шахти и улични 

оттоци до нивото на асфалтобетоновата настилка, 

включително всички свързани с това разходи 
 бр. 65,00 лв. 78,00 лв. 

 

 

2.2.3. Предложени са следните стойности на елементи за ценообразуване на 

единичните цени на видове СМР и дейности:  

- средна часова ставка 4,80 лв./час 

- допълнителни разходи върху труд 80 % 

- допълнителни разходи върху механизация    10 % 

- доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на мате-

риалите от производител, вносител или официален  дистрибутор  8  % 

- печалба 5 % 
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С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на 

комисията в 10:20 часа на 16.03.2020 г.  

 

II. Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на 

документите в пликовете „Предлагани ценови параметри“ на участниците и проверка за 

съответствието им с изискванията на Възложителя. 

 

1.Участник „СТЕФСТРОЙ 2010“ ЕООД 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

„СТЕФСТРОЙ 2010“ ЕООД. Участникът е попълнил дадения към документацията образец 

правилно, като е спазил зададената му форма. Не се установява несъответствие с образеца на 

Възложителя, като липсващи редове и дейности, подмяна на дейности, предложени 

алтернативи. Няма допуснати аритметични несъответствия между цените за отделните 

изброени дейности без включен ДДС и тези с включен ДДС. 

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от възложителя и го допуска до по – нататъшно участие в процедурата. 

 

2.Участник „МИКРА - КМ“ ЕООД 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника „МИКРА - 

КМ“ ЕООД. Участникът е попълнил дадения към документацията образец правилно, като е 

спазил зададената му форма. Не се установява несъответствие с образеца на Възложителя, като 

липсващи редове и дейности, подмяна на дейности, предложени алтернативи. Няма допуснати 

аритметични несъответствия между цените за отделните изброени дейности без включен ДДС и 

тези с включен ДДС. 

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от възложителя и го допуска до по – нататъшно участие в процедурата. 

 

III. Проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. (1) от ЗОП за предложенията в 

плик „Предлагани ценови параметри“. 

 

Тъй като до настоящия етап има само две оферти, в настоящия случай не може да намери 

приложение разпоредбата на чл. 72 от ЗОП, а именно: наличие на предложение, свързано с цена 

или разходи, което подлежи на оценяване и е с повече от двадесет на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

 

IV.Оценяване на ценовите предложения 

 

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения по показателите, съгласно 

методиката за оценка, описани както следва: 

 

1. Оценка показател Ц1 – Предложена цена без ДДС за изкърпване на единични 

дупки в асфалтобетонови настилки за 1 m²
 

 

№ Участник 

Предложена 

цена по 

показател Ц1i 

Ц1min Ц1min / Ц1i Тежест 
Оценка по показател 

Ц1 = (Ц1min / Ц1i) х 40  

1 
"СТЕФСТРОЙ 2010" 

ЕООД 
27,60 

25,00 
0,905797101 

40 
36,23 

2 "МИКРА - КМ" ЕООД 25,00 1,00 40,00 
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2. Оценка по показател Ц2 – Предложена цена без ДДС за преасфалтиране на 

асфалтобетонови настилки за 1 m²
 

 

№ Участник 

Предложена 

цена по 

показател Ц2i 

Ц2min Ц2min / Ц2i Тежест 
Оценка по показател 

Ц2 = (Ц2min / Ц2i) х 35  

1 
"СТЕФСТРОЙ 2010" 

ЕООД 
18,13 

18,13 
1,00 

35 
35,00 

2 "МИКРА - КМ" ЕООД 21,00 0,863333333 30,22 

 

3. Оценка по показател Ц3 – Предложена цена без ДДС за направа на пътна основа за 

локални ремонти от несортиран трошен камък за 1 m
3 

 

№ Участник 

Предложена 

цена по 

показател Ц3i 

Ц3min Ц3min / Ц3i Тежест 
Оценка по показател 

Ц3 = (Ц3min / Ц3i) х 20  

1 
"СТЕФСТРОЙ 2010" 

ЕООД 
34,46 

33,00 
0,957632037 

20 
19,15 

2 "МИКРА - КМ" ЕООД 33,00 1,00 20,00 

 

4. Оценка по показател Ц4 – Предложена цена без ДДС за коригиране нивото на 

ревизионни шахти и улични оттоци за 1 бр.
 

 

№ Участник 

Предложена 

цена по 

показател Ц4i 

Ц4min Ц4min / Ц4i Тежест 
Оценка по показател 

Ц4 = (Ц4min / Ц4i) х 5  

1 
"СТЕФСТРОЙ 2010" 

ЕООД 
66,42 

65,00 
0,978620897 

5 
4,89 

2 "МИКРА - КМ" ЕООД 65,00 1,00 5,00 

 

V.Определяне на Комплексната оценка (КО)  

Комплексната оценка (КО) на участниците се изчислява по формулата:  

КО = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4  

Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в 

методиката и има максимална стойност 100 точки. 
 

Комисията направи изчисления на показателите, формиращи комплексната оценка за 

участниците и резултатите представя по – долу: 
 

№ Участник 

Оценка по 

показател 

Ц1 

Оценка по 

показател 

Ц2 

Оценка по 

показател 

Ц3 

Оценка по 

показател 

Ц4 

 КО = Ц1 + 

Ц2 + Ц3 + Ц4  

1 
"СТЕФСТРОЙ 2010"  

ЕООД 
36,23 35,00 19,15 4,89 95,27 

2 "МИКРА - КМ" ЕООД 40,00 30,22 20,00 5,00 95,22 

 

 

VI. Класиране 

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане на техническите 

предложения и оценка на ценовите предложения на участниците, допуснати до съответните 

етапи от процедурата и получените от участниците оценки, на основание чл. 58, ал. (1) от 

ППЗОП, комисията извърши следното класиране: 
 

ПЪРВО МЯСТО: участник „СТЕФСТРОЙ 2010” ЕООД, с Комплексна оценка (КО) 

95,27 точки 
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ВТОРО МЯСТО: участник „МИКРА - КМ” ЕООД, с Комплексна оценка (КО) 95,22 

точки 

 
 

VII. Предложение за сключване на договор 

 

Комисията счита, че офертата на участника „СТЕФСТРОЙ 2010“ ЕООД в 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, поради което е класиран на I-во място.  

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

Възложител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улична мрежа в гр. Вършец“, 

открита с Решение № 38/31.01.2020 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 

00850-2020-0002, за изпълнител на обществената поръчка да бъде избран участникът, 

класиран на първо място, а именно: „СТЕФСТРОЙ 2010“ ЕООД, ЕИК 201144735, Оферта 

с вх. № 70 00-191/06.03.2020 г., подадена в 11:06 часа, с комплексна оценка 95,27 точки. 
 

 

С посочените действия комисията приключи работата си на 16.03.2020 г. в 11:20 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. 

 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Антон Димитров Тошев – ……(подпис)*……. 

 

 ЧЛЕНОВЕ:  

1. Красимира Стефанова Тачева – …(подпис)*……. 

2.  инж. Костадинка  Петрова Денкова – …(подпис)*…. 

3.  Иван Йорданов Първанов – …(подпис)*…… 

4.  Инна Петкова Симеонова – …(подпис)*……… 

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

(ЕС) 2016/679 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


