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П Р О Т О К О Л 
по чл. 192, ал. 4 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) от работата на комисията по чл. 

97, ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед № 458 от 18.11.2019 г. на Кмета на Община 

Вършец 
                                                                                                                       

   Днес, 18.11.2019 г., в 11.00 часа, в Заседателната зала на етаж 4 в сградата на Общинска 

администрация - Вършец, с адрес: гр. Вършец, бул. “България“ № 10, се сформира комисия, 

назначена със Заповед № 458/18.11.2019 г. на Кмета на Община Вършец, за провеждане на 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), 

чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект: 

„Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в ПИ с идентификатор 12961.40.913 по 

КК и КР на гр. Вършец, местност „Парк“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), в състав:  

 

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

          ЧЛЕНОВЕ:    1. Таня Георгиева Господинова –  счетоводител при Об.А. – Вършец;   

                                    2. Иван Йорданов Първанов – гл. специласт „НСРК“ при Об.А.- Вършец; 

3. инж. Ивайло Георгиев Георгиев – специалист „Незаконно строителство, 

регулация и кадастър“  при Об.А.- Вършец; 

4. Милена Иванова Димитрова – технически сътрудник  при Об.А.- 

Вършец. 

                   

На основание чл. 192 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 97 от 

ППЗОП, комисията се събра със задачата да разгледа и оцени получените оферти за участие в 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, 

с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Ремонт и обновяване на 

спортна инфраструктура в ПИ с идентификатор 12961.40.913 по КК и КР на гр. Вършец, 

местност „Парк“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие 

на селските райони (ЕЗФРСР), в състав:  

 

Изборът на изпълнител следва да бъде проведен при спазване разпоредбите на чл. 97, ал. 

3 и ал. 4 от ППЗОП. Критерий за оценка на офертите „Икономически най-изгодна оферта“, 

която се определя въз основа на критерия „оптимално съотношение  качество/цена“ съгласно 

чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, подробно разписана в Методиката за оценка в документацията за 

участие.    
 

С обява № 2/25.10.2019 г. на ВрИД Кмета на Община Вършец (съгласно Решение № 

761/19.09.2019 г. на Общински съвет – Вършец) за възлагане на обществената поръчка на 

стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, ID 9093904 от Регистъра 

за публикувани обяви на АОП, е определен срок за подаване на оферти за участие до 17:00 часа 

на 11.11.2019 г.  
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В определения срок за подаване на оферти, в деловодството на Общинска 

администрация – Вършец е постъпила 1 (една) оферта, описана, както следва:  

1. Оферта вх. № 70 00-614/11.11.2019 г., подадена в 08:41 часа от „АЗИМУТ СПОРТ“ 

ООД, със седалище и адрес на управление: 1142 гр. София, район Средец, бул.“Евлоги и 

Христо Георгиеви“ № 41, вх. А, ет.3, ап. 7. 
Предвид гореизложеното е налице основанието по чл. 188, ал. 2 от ЗОП за удължаване на 

срока за подаване на оферти. С информация за удължване на първоначалният срок за 

получаване на оферти изх. № 33 00-1583/12.11.2019 г. за публикувана в профила на купувача 

обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП изпратена за публикуване 

в Регистъра за публикувани обяви на АОП с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на 

проект: „Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в ПИ с идентификатор 12961.40.913 

по КК и КР на гр. Вършец, местност „Парк“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), първоначалният 

срок за получаване на оферти е удължен до 17:00 часа на 15.11.2019 г.  
 В информацията за удължаване на срока за получаване на оферти, изпратена и 

публикувана в регистъра за публикуване на обяви на АОП, както и публикувана в профила на 

купувача е посочено, че отварянето на получените оферти ще се извърши на 18.11.2019 г. от 

11.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация – Вършец, с адрес гр. Вършец, бул. 

„България“ № 10, етаж 4.  

На 15.11.2019 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Даниела М. Андреева, на 

длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация – Вършец, предаде на 

Председателя на комисията, назначена със Заповед № 458/18.11.2019 г. на Кмета на Община 

Вършец, подадените до 17:00 часа на 15.11.2019 г. в деловодството на Община Вършец оферти,  

за което е съставен регистър и протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. До изтичане на удължения 

срок по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, не са подадени нови оферти. 

След извършване на горепосочените действия, се проведе публичното заседание на 

комисията на основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на офертите.  

На публичното заседание на комисията не присъства представител на фирмата, подала 

оферта за участие в обществената поръчка, както и представители на средствата за масово 

осведомяване. 

Заседанието протече в следния ред: 

I.  Председателят на комисията г-н Стефанов обяви заповедта за назначаване на 

комисията и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

  

 Председателят на комисията уведоми членовете на комисията, че до 17:00 часа на 

18.11.2019 г., в деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец е подадена 1 (една) 

оферта за участие, описана, както следва: 

 

№ Име и адрес на участника Входящ номер Дата Час 

1 

„АЗИМУТ СПОРТ“ ООД,  

със седалище и адрес на управление: 

1142 гр. София, район Средец, 

бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“ № 41, 

вх. А, ет.3, ап. 7 

70 00 - 614 11.11.2019 г. 08:41  
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След обявяване на участника, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по по чл. 97, ал.2 във връзка с чл. 51, ал. 8 - 10 и 13 от ППЗОП и чл.103, ал.2 от ЗОП. 

 Председателят на комисията отвори запечатана непрозрачна опаковка съдържаща 

офертата на участника „АЗИМУТ СПОРТ“ ООД и обяви ценовото предложение, както следва: 

1. Офертата на участник „АЗИМУТ СПОРТ“ ООД е подадена в запечатана непрозрачна 

опаковка, надписана съгласно изискванията на Възложителя. Председателят на комисията г-н 

Стефанов отвори опаковката, в същата беше поставена една папка с документи и плик с надпис 

„Ценово предложение“. След отваряне на опаковката и при спазване разпоредбата на чл. 97, ал. 

3 от ППЗОП, г-н Стефанов, отвори плика с надпис „Ценово предложение“ и прочете ценовото 

предложение на дружеството, както следва: 

Обща цена за изпълнение на обществената поръчка: 91 499, 47 (деветдесет и една 

хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и четиридесет и седем ст.) лева без ДДС, 

съответно 109 799, 36 (сто и девет хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и тридесет 

и шест ст.) лева с ДДС. 

На основание чл. 103, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 4 от ППЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП 

трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 

участника.  

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

комисията в 11:45 часа на 18.11.2019 г. Комисията взе решение да продължи своята работа 

в закрито заседание на 02.12.2019 г. от 10:30 часа. 

 

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

На 02.12.2019 г. от 10:30 часа комисията се събра в пълен състав. 

 

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

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, ЗОП и ППЗОП, както 

следва: 

 

1. Участник „АЗИМУТ СПОРТ“ ООД 
 

Опаковката на участника съдържа следните документи: 

 Образец  № 1 –  Заявление за участие - оригинал; 

 Актуално състояние – копие заверено „вярно с оригинала“; 

 Образец № 2 – Опис на документите - оригинал; 

 Образец № 3 - Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 

от ЗОП – 2 броя оригинали, подписани от управителите Александър Юлиев Давчев 

и Стилиян Александров Зоров; 

 Образец № 4 - Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП – 

оригинал, подписан от управителите; 

 Образец № 5 - Техническо предложение - оригинал; 

 Образец № 6 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд - оригинал, подписан от управителите; 

 Образец № 7 - Ценово предложение - оригинал; 

 Образец № 7.1 - КСС (във формат Excel); 
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 Образец № 8 - Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП - оригинал, подписан от 

управителите; 

 Образец № 11 - Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки за 

липса на свързаност с друг участник - оригинал, подписан от управителите;  

 Образец № 12 – Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици - оригинал, подписан от управителите; 

 Образец № 13 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 

противодействие  на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество (ЗПКОНПИ) - 2 броя оригинали, подписани от управителите 

Александър Юлиев Давчев и Стилиян Александров Зоров; 

 Образец № 14 – Декларация за съответствие с критериите за подбор  (на основание 

чл. 192, ал.  3 от Закона за обществените поръчки) - оригинал, подписан от 

управителите. 

 

При проверката на декларираните обстоятелства от участника „АЗИМУТ СПОРТ“ ООД, 

за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, комисията установява, че: 

 икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други 

икономически оператори; 

 икономическият оператор се представлява заедно от двама управители, съгласно 

данните вписани в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел – 

лицата Александър Юлиев Давчев и Стилиян Александров Зоров;  

 икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да 

изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на 

част от поръчката (подизпълнители) – декларирано в Заявление за участие и Декларация по 

чл. 66, ал. 1 от ЗОП ; 

 по отношение на изискванията за лично състояние - не са налице основания за 

отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното 

и трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка 

(не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, 

няма присъди за престъпления по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 

219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс, 

липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 и 14 от 

допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) – 

обстоятелствата са декларирани в: Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 

т. 1, 2 и 7 от ЗОП, Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, Декларация по 

чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки за липса на свързаност с друг участник и 

Декларацията по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Комисията направи служебно и 

проверка в публикувания в сайта на АОП „Списък на стопански субекти, за които са налице 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ по отношение на „АЗИМУТ СПОРТ“ ООД. Въз 

основа на публично достъпната информация комисията установи, че за участника не е налице 

обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП. 



 

Този документ е създаден в рамките на АДБФП №BG06RDNP001-7.007-0038-С01 от 14.05.2019 г. "Ремонт и обновяване на 

спортна инфраструктура в гр. Вършец", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  

               5 / 15 

 

 

 за участника не са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, съгласно декларираното в 

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие  на корупцията 

и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ); 

 В Декларацията за съответствие с критериите за подбор (на основание чл. 192, ал.  3 

от Закона за обществените поръчки) участникът е декларирал следното: 

 по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност -  посочени са данни за вписване в Централeн професионален регистър 

на строителите към Камарата на строителите в България. След направена справка в публичния 

регистър на КСБ на адрес: https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=18011, се установи, 

че участникът притежава удостоверения, както следва: 

- Удостоверение № I - TV 018334 за изпълнение на строежи първа група, строежи от 

четвърта и пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС; 

- Удостоверение № IV - TV 009774 за изпълнение на строежи четвърта група, строежи от 

четвърта и пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС. 

Срок на валидност на контролния талон: 30.09.2020 г. 

 По отношение на годността за упражняване на професионална дейност участникът 

отговаря на поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка. 

по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние -   участникът е 

декларирал, че притежава валидна до 25.03.2020 г. застраховка по чл. 171 от Закон за устройство 

на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за строител по смисъла на 

ЗУТ и в размер съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството – застрахователна сума: 100 000, 00 лв., 

издадена от ЗАД „Армеец“ АД,   

 по отношение на техническите и професионални способности:  

Участникът е  декларирал изпълнението на три строителни обекта с предмет, идентичен 

или сходен с предмета на поръчката - строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция 

на спортни зони/площадки и/или детски площадки; 

- Участникът е декларирал, че разполага с персонал и/или ръководен състав от технически 

правоспособни лица за изпълнение на поръчката с необходимата образователна и 

професионална квалификация и професионален опит. Участникът е отбелязал професионалната 

им компетентност, вкл. трите им имена и позицията, образованието им (степен, специалност, 

година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение), както и данни за професионалната 

им квалификация, когато такава се изисква (вкл. направление, година на придобиване, № на 

издадения документ, издател) и професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни 

функции); 

- Участникът е декларирал, че може да представи валиден сертификат за внедрена система 

за управление на качеството стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015 със следния обхват: 

проектиране, изграждане, строителство, поддръжка и предоставяне на консултантски услуги на 

спортни и строителни обекти;  Номер на сертификата: 388BGQS; Дата на издаване: 10/12/2018; 

Дата на валидност: 09/12/2021; Издаден от :“Евросерт България“. 

С оглед на направения от комисията анализ на разгледаните данни и информация, 

отразени от икономическия оператор в представените документи и относими към 

комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта й, включваща 

обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания за лично състояние и 

съответствието с всички, одобрени от Възложителя за целите на настоящата процедура, 

критерии за подбор, комисията намира, че в представената от „АЗИМУТ СПОРТ“ ООД 

оферта няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък 

https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=18011
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нередовности или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от 

Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови 

изисквания за участие в процедурата. 

На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да 

допусне участника „АЗИМУТ СПОРТ“  ООД до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 

12.30 часа на 02.12.2019 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 16.12.2019 

г. от 11:00 часа. 

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

На 16.12.2019 г. от 11:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата, както следва: 

 

III. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на 

документите, формиращи техническото предложение на допуснатия до този етап участник 

в процедурата, за съответствие с предварително обявените условия на поръчката, 

изискванията на Техническите спецификации и действащите нормативни документи и 

стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове дейности, предмет на 

поръчката. На основание чл. 56, ал. (2) от ППЗОП, комисията проверява дали същото е 

подготвено и представено в съответствие с изискванията на ЗОП, документацията за 

участие в процедурата и техническите спецификации. При проверката, комисията 

констатира следното: 

           

 1. Участник „АЗИМУТ СПОРТ“ ООД  

           Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните минимално изискуеми елементи: 

            1. Описани са етапи и последователност на извършване на СМР, отчетени са 

времето за подготвителни дейности, дейностите по изпълнението на строително - 

монтажните работи, тествания, завършване и предаване на обекта в експлоатация. 

Техническото предложение на участника е в съответствие с предложения линеен график. 

 Съгласно техническото предложение етапите за изпълнение на поръчката са: 

Етап 1 - Подготвителни дейности 

Етап 2 - Изпъленение на СМР  

Етап 3 – Предаване на обекта на Възложителя 

 СМР на обекта започва да тече от датата на откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството /Акт – образец № 2/ и приключва на датата на 

подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа /Акт – 

образец № 15/. 

            2. Описани са видовете СМР, предлаганата технология и последователност на 

изпълнението им, в съответствие с нормативните изисквания, техническата 

спецификация и предложения линеен график. 

 Технологичната последователност и обвързаност на отделните дейности и свързаните с 

тях под- дейности и етапи са съгласно линейния календарен план, разработен и приложен за 

изпълнение на конкретния обект. В графичната част на графика е предвидено : 

• Технологична последователност на видовете СМР; 

• Изграждане на взаимовръзки и обвързаност на СМР; 

• Управление на човешкия ресурс. 
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Последователността на видовете СМР съгласно линейния график. 

            3. Предложени са организация и подход за изпълнение на поръчката, които 

отговарят на техническата спецификация.  Посочени са техническа обезпеченост и 

координация на работната ръка в процеса на строителство, съгласно приложения Линеен 

график, диаграма на работната ръка и диаграма на механизицията. Предложената организация 

на дейностите е съобразена с техническите спецификации и особеностите на обекта и отговаря 

на изискванията за безопасна работа.  

            4. Представен е линеен календарен график и диаграма на работната ръка, 

включващи  поетапност на изпълнението и разпределение на работната сила. Предложена 

е технологична последователност и взаимообвързаност на дейностите, които отговарят на 

спецификата на обекта и техническите спецификации на Възложителя. Предложеният линеен 

график отразява в пълна степен всички дейности по изпълнение на поръчката, програма за 

осигуряване на качество на технологично - строителната програма за изпълнение на 

строително-ремонтните дейности. 

            5. Срокът за изпълнение на дейностите, заложени в линейния график съответства 

на срока посочен в Техническото предложение, а именно 90 /деветдесет/ календарни дни. 
Представена е диаграма на работната ръка, в съответствие с линейният график. 

 Комисията установи, че участникът е представил предложение за изпълнение на 

поръчката и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към 

съдържанието им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на 

техническата документация и на действащото законодателство. 

 В предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията към него участникът не 

е допуснал противоречие, касаещо последователността и взаимообвързаността на предлаганите 

дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи наличие на текстове, показващи 

непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка. Няма липсващи 

документи и непълноти в офертата на участника.  

 Единодушното мнение на комисията е: От представеното Техническо предложение на 

„АЗИМУТ СПОРТ“ ООД става ясно, че същото е изготвено при съблюдаване на всички 

поставени изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на предварително 

обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на възложителя и съдържа всички 

изискуеми реквизити, обем информация и данни.  

 На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът 

„АЗИМУТ СПОРТ“ ООД да бъде допуснат до оценка на параметрите на техническото 

предложение. 

 

IV. Комисията продължи работата си с оценка на параметрите на техническото 

предложение на участника, съгласно определения критерий „Икономически най-

изгодна оферта“, въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение 

качество/цена”, описан в документацията за участие, по методиката за определяне на 

оценката, както следва: 

 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 

„оптимално съотношение качество/цена", съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

 
Настоящата Методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки 

показател/подпоказател и за определяне на комплексната оценка на съответна, допусната до оценка 

оферта. 

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта". 
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ВАЖНО!!! На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на 

минималните изисквания, поставени от Възложителя към съдържанието на отделните части 

на предложението за изпълнение на поръчката, на Техническата спецификация и работния 

инвестиционен проект за обекта на изпълнение, на действащото законодателство и са съобразени 

с предмета на поръчката, като всяко едно от така изброените изисквания следва да се разбира 

като „предварително обявени условия на поръчката" по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОП. 

Предвид посочените изисквания, преди да премине към оценка на показателите за качество, 

Комисията за разглеждане и оценка на офертите проверява дали техническите предложения 

отговарят на гореизброените изисквания. 

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 

 

Критерият „оптимално съотношение качество/цена” включва следните показатели и 

тежести в комплексната оценка на офертите: 

I.  Комплексна оценка (КО) се формира като сбор от оценка на Техническото предложение на 

участника (ТП ) и оценка на ценовото предложение на участника (ЦП)  

Комплексна оценка КО = ТП  + ЦП 

Комплексната оценка се измерва в брой точки. Максималният брой точки, които може да 

получи участник е 100 т.  

На първо място се класира участникът, получил най-много точки. 

1. Oпределяне на оценката по Показател „Техническото предложение на участника“ (ТП), 

включващ „Мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството“  

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 50.   

 

 

Мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството 

 

Максимален 

брой точки 

50 

Предложените от участника мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на 

строителството осигуряват изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: 

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на 

задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите, които са необходими за качественото изпълнение на възложената 

услуга в посочения срок. 

- участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно 

с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията 

на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на 

изпълнение. 

Предложението на участника надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в документацията за участие, при условие, че са налични две от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и 

квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за 

 

30 
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целите на настоящия показател под „операция"  се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието 

изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край 

и измерими резултати). 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното 

изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно 

изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за 

изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които 

се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните 

условия за съответните СМР); 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на 

качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание 

на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението. 

4. Обосновано са предложени методи и техники на работа, които ще повишат 

качеството на изпълнение. 

„Обосновано" за целите на настоящата методика, означава обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са 

относими към настоящата обществена поръчка 

Предложените от участника мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на 

строителството осигуряват изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: 

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на 

задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите, които са необходими за качественото изпълнение на възложената 

услуга в посочения срок. 

- участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно 

с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията 

на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на 

изпълнение. 

Предложението на участника надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в документацията за участие, при условие, че са налични три от следните 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и 

квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за 

целите на настоящия показател под „операция"  се разбира обособена част от 

дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието 

изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край 

и измерими резултати). 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното 

изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно 

изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за 

изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които 
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се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните 

условия за съответните СМР); 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на 

качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание 

на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението. 

4. Обосновано са предложени методи и техники на работа, които ще повишат 

качеството на изпълнение. 

„Обосновано" за целите на настоящата методика, означава обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са 

относими към настоящата обществена поръчка 

Предложените от участника мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на 

строителството осигуряват изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: 

- участникът е предложил организация на СМР. посочил е разпределението на 

задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите, които са необходими за качественото изпълнение на възложената 

услуга в посочения срок.  

- участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с 

диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията 

на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на 

изпълнение. 

Предложението на участника надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в документацията за участие, при условие, че са налични и четирите 

обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и 

квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите 

на настоящия показател под „операция"  се разбира обособена част от дефинирана 

дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да 

се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими 

резултати). 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното 

изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно 

изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за 

изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които 

се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните 

условия за съответните СМР); 

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на 

качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание 

на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението. 

4. Обосновано са предложени методи и техники на работа, които ще повишат 

качеството на изпълнение. 
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„Обосновано" за целите на настоящата методика, означава обяснение за 

приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са 

относими към настоящата обществена поръчка 

 

2.  Определяне на оценка по показател „Ценово предложение на участника“ - Ценово 

предложение (ЦП).  

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 50.  Точките се определят 

по следната формула: 

          ЦПmin 

ЦП=     --------   х 50,  където 

            ЦПn 

  

„50”  е тежестта на показателя; 

ЦПn – общата предложена цена, от съответния участник 

ЦПmin – общата предложената минимална цена 

Общата предложена минимална цена е цената на участника предложил най-ниска стойност, 

която се формира като сбор на предложените от него единични цени. 

Към оценка на ценовите предложения се пристъпва след като се извърши проверка и се установи, 

че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в 

процедурата. При наличие на аритметична грешка/грешки – участника се отстранява от участие в 

обществената поръчка.   

 ВАЖНО: При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с точност 

до втория знак след десетичната запетая.  

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 

обявените от възложителя условия. 

Въз основа на резултатите комисията ще класира участниците, като на първо място ще бъде 

посочен участника с най-много точки, а останалите ще бъдат подредени в низходящ ред. 

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира 

офертата, в която се съдържат по- изгодни предложения, преценени в следния ред: 

1.  по - ниска предложена цена; 

2. по - изгодно предложение по показатели извън предложена цена, сравнени в низходящ ред 

съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с реда посочен 

по- горе. 

 Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на „АЗИМУТ“ 

ООД по показател за оценка ТП - Техническо предложение. 

 По отношение на покзател ТП – Техническо предложение комисията установи 

следното:  

 Участник „АЗИМУТ СПОРТ“ ООД  в техническото си предложение е развил следните 

елементи: 

 Участникът е предложил е организация на СМР, посочил е разпределението на 

задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими 

за качественото изпълнение на възложената услуга в посочения срок; 

 Представил е линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната 

ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът 

обосновава предложения от участника срок на изпълнение. 
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 Предложението на участника надгражда минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в документацията за участие, като участникът е развил подробно следните две 

обстоятелства: 

 Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по 

време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на 

качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението; 

 Обосновано са предложени методи и техники на работа, които ще повишат качеството на 

изпълнение. 

             Членовете на комисията единодушно решиха за показател ТП - Техническо 

предложение,  офертата подадена от „АЗИМУТ СПОРТ“ ООД да получи 30 (тридесет) 

точки.  
            Мотиви: Техническото предложение на участник „АЗИМУТ СПОРТ“ ООД отговаря 

на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието на отделните елементи, на 

другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата 

спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и 

стандарти и е съобразено с предмета на поръчката.  

  В техническото предложение участникът е предложил мерки за вътрешен контрол и 

начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, 

както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението.

  В техническото предложение участникът обосновано са предложени методи и техники 

на работа, които ще повишат качеството на изпълнение.  

  С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за две 

надграждащи условия съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка. 

В 15.45 часа комисията приключи работа, като насрочи следващото заседание да се 

проведе на 11.02.2020 г. от 14.00 часа. 

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

         На 11.02.2018 г. от 14.00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи работата 

в закрито заседание, както следва: 

  

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

документите в плика „Предлагани ценови параметри“ и проверка за съответствието му с 

изискванията на Възложителя и на ЗОП. 

  

 Предложено ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка на участник  

„АЗИМУТ СПОРТ“ ООД е както следва: 91 499, 47 (деветдесет и една хиляди четиристотин 

деветдесет и девет лева и четиридесет и седем ст.) лева без ДДС, съответно 109 799, 36 (сто 

и девет хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и тридесет и шест ст.) лева с ДДС. 

 Участникът е попълнил дадения към документацията образец правилно и в съответствие с 

образеца, утвърден от възложителя. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с 

думи обща цена за изпълнение на обществената поръчка. Попълненият образец е надлежно 

подписан от законния представител на участника. 

 Предложена от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка не надхвърля 

посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс.  
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 Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени от 

Възложителя и го допуска до по – нататъшно участие в процедурата. 

 

        VI.  Проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за предложението в 

плик „Предлагани ценови параметри“. 

 Тъй като до настоящия етап е допусната само една оферта, 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. 

 

        VII. Оценяване на ценовото предложение. 

 

 Комисията пристъпи към оценка на офертата по показател ЦП „ЦЕНОВО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ“. 

Оценките на офертата по показател се изчисляват по формулата:  

 ЦПmin 

ЦП=     --------------  х 50,  където 

            ЦПn 

  

„50”  е тежестта на показателя; 

ЦПn – общата предложена цена, от съответния участник 

ЦПmin – общата предложената минимална цена 

 

Оценка на участник „АЗИМУТ СПОРТ“ ООД: 

 
 91 499, 47 

ЦП=     ------------------  х 50 = 50 точки 

          91 499, 47 

 

VIII. Определяне на комплексна цена 

 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за 

възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, и 

съгласно формулата: 

          КО = ТП + ЦП, където 

 

КО – „КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА“ 

ТП  -  ОЦЕНКА „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ 

ЦП  - ОЦЕНКА „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ 

 

На основание приетата методика за оценка и класиране на участниците комисията 

единодушно състави комплексна оценка на участника: 

 

Участник 
ТП „ТЕХНИЧЕСКО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ 

ЦП „ЦЕНОВО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ 

КО - 

КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА 

„АЗИМУТ СПОРТ“ ООД 30,00 50,00 80,00 
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        IX. Класиране 

 

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на техническото 

и ценово предложение на участника, допуснат до съответните етапи на поръчката, подробно 

описани в настоящия протокол от дейността на комисията и получената от участника оценка, 

на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията извърши следното класиране: 

 

ПЪРВО МЯСТО: Участник „АЗИМУТ СПОРТ“ ООД, с Комплексна оценка (КО)  

80, 00 точки. 

 

X. Предложение за сключване на договор 

 

Комисията счита, че офертата на участник „АЗИМУТ СПОРТ“ ООД  в пълна степен 

съответства на предварително обявените от Възложителя условия, отговаря на обявените от 

Възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор и са икономически най-

изгодни 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: „Извършване на СМР за изпълнение на 

проект: „Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в ПИ с идентификатор 

12961.40.913 по КК и КР на гр. Вършец, местност „Парк“, финансиран по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), за 

изпълнител на обществената поръчка да бъде избран участникът, класиран на първо 

място, а именно: 

 

 Участник „АЗИМУТ СПОРТ“ ООД, ЕИК 202639340, Оферта вх. № 70 00-

614/11.11.2019 г., подадена в 08:41 часа от, със седалище и адрес на управление: 1142 гр. 

София, район Средец, бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“ № 41, вх. А, ет.3, ап. 7, с 

комплексна цена 80,00 точки и 91 499, 47 (деветдесет и една хиляди четиристотин 

деветдесет и девет лева и четиридесет и седем ст.) лева без ДДС, съответно 109 799, 36 (сто 

и девет хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и тридесет и шест ст.) лева с ДДС. 

 

С посочените действия комисията приключи работата си на 11.02.2020 г. в 16:30 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: 
 

   Петър Ганчев Стефанов -  .........(подпис)*...................... 

 

ЧЛЕНОВЕ:  
 

 

1. Таня Георгиева Господинова - …………(подпис)*……………….. 



 

Този документ е създаден в рамките на АДБФП №BG06RDNP001-7.007-0038-С01 от 14.05.2019 г. "Ремонт и обновяване на 

спортна инфраструктура в гр. Вършец", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.  
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2. Иван Йорданов Първанов - …………(подпис)*……………….. 

 

 

3. инж. Ивайло Георгиев Георгиев - .....(подпис)*……………….. 

 

 

4.  Милена Иванова Димитрова – ............(подпис)*......................... 

 

 

 

 

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

 

11.02.2020 г.  

 

ПОЛУЧИЛ: ……(подпис)*…………. 

         КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 

               /ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ/   
 

 

 

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

 

13.02.2020 г.  

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ……(подпис)*…………. 

         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  


