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

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

e-mail: admin_varshetz@mail.bg  

www.varshets.bg  

 
         

        П Р О Т О К О Л  № 2 
 

от работата на комисията, назначена със Заповед № 80/01.03.2019 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: 

„Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за 

реализиране на обект "Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. 

Вършец“, открита с Решение № 25/24.01.2019 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален 

номер в РОП 00850-2019-0004 
                                                                                                                       
 

                Днес, 13.03.2019 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 комисията, назначена със Заповед № 

80/01.03.2019 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“ по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП, с предмет: „Инженеринг – проектиране, 

осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект 

"Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец“, открита с 

Решение № 25/24.01.2019 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2019-

0004.  

Съгласно цитираната заповед, комисията се събра в следния състав:  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   А. Д. Т.* – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и 

                                   УОС  при Об. А. – Вършец 

           ЧЛЕНОВЕ: 1.К. С. Т.* – Директор Дирекция „ОА и Главен счетоводител“ при 

Об.А.Вършец 

                                   2. инж. К.  П. Д.* – Главен инженер на община Вършец 

                                   3. инж. М. И. Д.* – техн. сътрудник при Об. А. - Вършец 

                                   4. И. Й. П.* – гл. специалист „НСРК“ при Об.А. -Вършец. 

 

*Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от 

ЗЗЛД  
 

 На публичното заседание на комисията не присъстваха участниците, подали оферти за 

участие в обществената поръчка, или техен/и упълномощен/и представител/и, 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 „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД 

 Участник „ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД 
 

2. 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 08.03.2019 г., чрез съобщение с изх. 

№ 33 00 – 374 от 08.03.2019 г., публикувано в профила на купувача, към електронното досие на 

настоящата поръчка на адрес: 

 http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled35  

 

mailto:admin_varshetz@mail.bg
http://www.varshets.bg/
http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled35


2 

 

 

 

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

предложение на участника 

Публичното заседание протече в следния ред: 

1. Председателят на комисията оповести резултатите от извършеното от комисията 

оценяване на параметрите на техническите предложения на участниците, както следва: 

Оценка по показател П2 – КАЧЕСТВО 

№ Подпоказател 

„ДИКИНОРМ“ 

ДЗЗД 

„ВЪРШЕЦ 

2019“ ДЗЗД 

Оценка  Оценка  

1. 

П2.1 – Професионална компетентност на 

физически лица, притежаващи необходимата 

проектантска правоспособност за изпълнение на 

дейностите по изготвяне на инвестиционния 

проект и осъществяване на авторски надзор 

10 10 

2. 

П2.2 – Професионална компетентност на 

технически лица за осигуряване на техническото 

ръководство при изпълнение на строителството 

10 10 

3. 
П2.3 – Срок за изпълнение на дейността 

изготвяне на технически проект 3,33 5 

4. П2.4 – Срок за изпълнение на дейността СМР 10 9 

5. П2.5 – Организация на персонала 8 15 

ОБЩО: 41,33 49 

 

Подробни мотиви за присъждане на оценките по показател П2 – КАЧЕСТВО на 

допуснатите до този етап от процедурата участници са изложени в Протокол № 1 от 

заседанията на комисията, проведени на 01.03.2019 г.; 05.03.2019 г.; 06.03.2019 г.; 07.03.2019 г. 

и 08.03.2019 г. 
 

 

2. Заседанието продължи с отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 

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

 

2.1. Участник „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД 

 

2.1.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е 

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

2.1.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

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

предложение (Приложение № 5 от документацията за участие), след което оповести 

параметрите на ценовото предложение, както следва: 

2.1.2.1. Предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената 

поръчка в размер на 859 400,00 (словом: осемстотин петдесет и девет хиляди и 

четиристотин) лева без ДДС, съответно 1 031 280,00 (словом: един милион тридесет и една 

хиляди двеста и осемдесет) лева с ДДС, формирана при сумирането на цените за отделните 

дейности, както следва: 

2.1.2.1.1. Цена за изпълнение на дейността изготвяне на технически проект – 

17 900,00 (словом: седемнадесет хиляди и деветстотин) лева без ДДС и 21 480,00 (словом: 

двадесет и една хиляди четиристотин и осемдесет) лева с ДДС; 
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2.1.2.1.2. Цена за изпълнение на дейността осъществяване на авторски надзор 

– 2 000,00 (словом: две хиляди) лева без ДДС и 2 400,00 (словом: две хиляди и 

четиристотин) лева с ДДС; 

2.1.2.1.3. Цена за изпълнение на дейността СМР – 839 500,00 (словом: 

осемстотин тридесет и девет хиляди и петстотин) лева без ДДС и 1 007 400,00 (словом: 

един милион седем хиляди и четиристотин) лева с ДДС; 

 

2.1.2.2. Предложени са следните стойности на елементи за ценообразуване на 

единичните цени на видове СМР и дейности:  

- средна часова ставка 4,00 лв./час 

- допълнителни разходи върху труд 100   % 

- допълнителни разходи върху механизация 30  % 

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

риалите от производител, вносител или официален  дистрибутор  12 % 

- печалба 10 % 

 

2.2. Участник „ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД 

 

2.2.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е 

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

2.2.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови 

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

предложение (Приложение № 5 от документацията за участие), след което оповести 

параметрите на ценовото предложение, както следва: 

2.2.2.1. Предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената 

поръчка в размер на 855 700,00 (словом: осемстотин петдесет и пет хиляди и седемстотин) 

лева без ДДС, съответно 1 026 840,00 (словом: един милион двадесет и шест хиляди 

осемстотин и четиридесет) лева с ДДС, формирана при сумирането на цените за отделните 

дейности, както следва: 

2.2.2.1.1. Цена за изпълнение на дейността изготвяне на технически проект – 

15 900,00 (словом: петнадесет хиляди и деветстотин) лева без ДДС и 19 080,00 (словом: 

деветнадесет хиляди и осемдесет) лева с ДДС; 

2.2.2.1.2. Цена за изпълнение на дейността осъществяване на авторски надзор 

– 4 000,00 (словом: четири хиляди) лева без ДДС и 4 800,00 (словом: четири хиляди и 

осемстотин) лева с ДДС; 

2.2.2.1.3. Цена за изпълнение на дейността СМР – 835 800,00 (словом: 

осемстотин тридесет и пет хиляди и осемстотин) лева без ДДС и 1 002 960,00 (словом: един 

милион две хиляди деветстотин и шестдесет) лева с ДДС; 

 

2.2.2.2. Предложени са следните стойности на елементи за ценообразуване на 

единичните цени на видове СМР и дейности:  

- средна часова ставка 4,50 лв./час 

- допълнителни разходи върху труд 90   % 

- допълнителни разходи върху механизация 35  % 

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

риалите от производител, вносител или официален  дистрибутор  10 % 

- печалба 10 % 
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С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на комисията 

в 10:15 часа на 13.03.2019 г. 
 

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

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

изискванията на Възложителя. 
 

1. Участник „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

„ДИКИНОРМ“ ДЗЗД. Участникът е попълнил дадения към документацията образец правилно, 

като е спазил зададената му форма. Няма допуснати аритметични несъответствия между общата 

цена и цените за отделните изброени дейности. Налице е съответствие между цифровата и 

изписаната с думи обща цена за изпълнение на обществената поръчка. 

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 за поръчката. Стойностите на различните дейности не 

надвишават праговете, дефинирани от Възложителя в обявлението и документацията. 

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

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

 

2. Участник „ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника „ВЪРШЕЦ 

2019“ ДЗЗД. Участникът е попълнил дадения към документацията образец правилно, като е 

спазил зададената му форма. Няма допуснати аритметични несъответствия между общата цена 

и цените за отделните изброени дейности. Налице е съответствие между цифровата и 

изписаната с думи обща цена за изпълнение на обществената поръчка. 

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 за поръчката. Стойностите на различните дейности не 

надвишават праговете, дефинирани от Възложителя в обявлението и документацията. 

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

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

 

След извършване на горните действия и извършената проверка, комисията взе 

следното  

РЕШЕНИЕ: 
 

Допуска до оценка на параметрите на ценовото предложение следните участници: 

 Участник „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД 

 Участник „ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД 

 
 

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 са допуснати 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. 
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IV.Оценяване на ценовото предложение 

 

Съгласно методиката за оценка показател П1 „Предлагана цена“ се изчислява, както 

следва: 

 

Предлагана цена – П1 

Показател П1 - Предлагана цена е с максимален брой точки 50. Изчислява се по 

формулата: 

П1 = П1.1 + П1.2 + П1.3, където: 

 

№ Подпоказател Макс. бр. точки 

1. 
П1.1 – Цена за изпълнение на дейността изготвяне на 

технически проект 10 

2. 
П1.2 – Цена за изпълнение на дейността осъществяване на 

авторски надзор 5 

3. П1.3 – Цена за изпълнение на дейността СМР 35 

ОБЩО: 50 

  

Оценката за всеки един от подпоказателите се формира, както следва:  

1. П1.1 – Цена за изпълнение на дейността изготвяне на технически проект 

Подпоказател П1.1 е с максимална стойност от 10 точки и се изчислява по 

формулата: 

 

П1.1 = (П1.1.1/П1.1.2)x10, където 

    П1.1.1 – най-ниско предложена цена без ДДС за изпълнение на дейността 

изготвяне на технически проект от между всички участници; 

   П1.1.2 – предложената цена без ДДС за изпълнение на дейността изготвяне на 

технически проект на съответния разглеждан участник 

 Получената стойност се закръгля до втория знак след десетичната запетая (0,00). 

Комисията извлича необходимата информация за настоящия подпоказател от ТОЧКА 

І.1. от ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

 

2. П1.2 – Цена за изпълнение на дейността осъществяване на авторски надзор 

Подпоказател П1.2 е с максимална стойност от 5 точки и се изчислява по 

формулата: 

П1.2 = (П1.2.1/П1.2.2)x5, където   

П1.2.1 – най-ниско предложена цена без ДДС за изпълнение на дейността 

осъществяване на авторски надзор от между всички участници;  

П1.2.2 – предложената цена без ДДС за изпълнение на дейността осъществяване на 

авторски надзор на съответния разглеждан участник 

Получената стойност се закръгля до втория знак след десетичната запетая (0,00). 

Комисията извлича необходимата информация за настоящия подпоказател от ТОЧКА 

І.2. от ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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3. П1.3 – Цена за изпълнение на дейността СМР 

Подпоказател П1.3 е с максимална стойност от 35 точки и се изчислява по 

формулата: 

П1.3 = (П1.3.1/П1.3.2)x35, където  

 П1.3.1 – най-ниско предложена цена без ДДС за изпълнение на дейността СМР от 

между всички участници; 

 П1.3.2 – предложената цена без ДДС за изпълнение на дейността СМР на 

съответния разглеждан участник 

 Получената стойност се закръгля до втория знак след десетичната запетая (0,00). 

Комисията извлича необходимата информация за настоящия подпоказател от ТОЧКА 

І.3. от ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения по показателите, съгласно 

методиката за оценка, описани както следва: 

1. Оценка показател П1.1 – Цена за изпълнение на дейността изготвяне на 

технически проект
 

 

№ Участник 

Предложена 

цена за 

изпълнение на 

дейността 

изготвяне на 

технически 

проект, без 

ДДС, лв., 

П1.1.2. 

Най-ниско 

предложена 

цена за 

изготвяне 

на 

технически 

проект,  без 

ДДС, лв., 

П1.1.1. 

П1.1.1. / 

П1.1.2. 
Тежест 

П1.1 = 

(П1.1.1/П1.1.2)x10 

1 
„ДИКИНОРМ“ 

ДЗЗД 
17 900,00 

15 900,00 

0,88827 

10 

8,88 

2 
„ВЪРШЕЦ 2019“ 

ДЗЗД 
15 900,00 1,00 10 

 

 

2. Оценка показател П1.2 – Цена за изпълнение на дейността осъществяване на 

авторски надзор
 

 

№ Участник 

Предложена 

цена за 

изпълнение на 

дейността 

осъществяване 

на авторски 

надзор, без 

ДДС, лв., 

П1.2.2. 

Най-ниско 

предложена 

цена за 

осъществяване 

на авторски 

надзор,  без 

ДДС, лв., 

П1.2.1. 

П1.2.1. / 

П1.2.2. 
Тежест 

П1.2 = 

(П1.2.1/П1.2.2)x5 

1 
„ДИКИНОРМ“ 

ДЗЗД 
2 000,00 

2 000,00 

1,00 

5 

5 

2 
„ВЪРШЕЦ 2019“ 

ДЗЗД 
4 000,00 0,50 2,50 
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3. Оценка показател П1.3 – Цена за изпълнение на дейността СМР
 

 

№ Участник 

Предложена 

цена за 

изпълнение на 

дейността СМР, 

без ДДС, лв., 

П1.3.2. 

Най-ниско 

предложена 

цена за 

изпълнение 

на СМР,  

без ДДС, 

лв., П1.3.1. 

П1.3.1. / 

П1.3.2. 
Тежест 

П1.3 = 

(П1.3.1/П1.3.2)x35 

1 
„ДИКИНОРМ“ 

ДЗЗД 
839 500,00 

835 800,00 

0,99559 

35 

34,85 

2 
„ВЪРШЕЦ 2019“ 

ДЗЗД 
835 800,00 1,00 35 

 

След направените изчисления и получените оценки по всеки от подпоказателите,  

формиращи оценките на участниците по показател П1 –  ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА, 

комисията ги сумира и получи следния резултат: 

 

№ Подпоказател 

„ДИКИНОРМ“ 

ДЗЗД 

„ВЪРШЕЦ 

2019“ ДЗЗД 

Оценка  Оценка  

1. 
П1.1 – Цена за изпълнение на дейността 

изготвяне на технически проект 8,88 10 

2. 
П1.2 – Цена за изпълнение на дейността 

осъществяване на авторски надзор 
5 2,50 

3. П1.3 – Цена за изпълнение на дейността СМР 34,85 35 

ПОКАЗАТЕЛ П1 = П1.1 + П1.2 + П1.3: 48,73 47,50 

 

V.Определяне на Комплексната оценка (КО)  

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от 

индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, 

отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва: 

 

№ Показател – П 
Максимално възможен брой 

точки 

1.  Предлагана цена – П1 50 

2.  Качество – П2 50 

 

КО – „КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА“, която е с максимална стойност от 100 точки и се 

изчислява по формулата: КО = П1 + П2; Комплексната оценка се формира като сума от 

оценките за всички показатели в методиката. На първо място ще бъде класиран 

участникът, събрал максимален брой точки. Получената стойност се закръгля до втория 

знак след десетичната запетая (0,00) 

 

Комисията направи изчисления на показателите, формиращи комплексната оценка за 

участниците и резултатите представя по – долу: 
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№ Участник 

П1 – Предлагана 

цена - Оценка по 

показател П1 

П2 – Качество -

Оценка по 

показател П2 

КО = П1 + П2 

1 „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД 48,73 41,33 90,06 

2 „ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД 47,50 49 96,50 

 
 

VI.Класиране 

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

техническите и ценови предложения на участниците, допуснати до съответните етапи от 

процедурата, подробно описани в настоящия и предходния протоколи от дейността на 

комисията и получените от участниците оценки, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, 

комисията извърши следното класиране: 
 
 

ПЪРВО МЯСТО: участник „ВЪРШЕЦ 2019” ДЗЗД, с Комплексна оценка (КО) 

96,50 точки 

 

ВТОРО МЯСТО: участник „ДИКИНОРМ“ ДЗЗД, с Комплексна оценка (КО) 90,06 

точки 

 

VII.Предложение за сключване на договор 

Комисията счита, че офертата на участника „ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД 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: „Инженеринг – проектиране, осъществяване 

на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на 

вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец“, открита с Решение № 25/24.01.2019 

г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 00850-2019-0004, за изпълнител на 

обществената поръчка да бъде избран участникът, класиран на първо място, а именно: 

„ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД, Оферта с вх. № 70 00–124/28.02.2019 г., подадена в 16:51 часа, с 

Комплексна оценка 96,50 точки. 
 
 

С посочените действия комисията приключи работата си на 13.03.2019 г. в 10:55 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: 

   А. Д. Т.* -  .........(подпис)*..................... 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

1. К. С. Т.* - .………(подпис)*…….…….. 

2. инж. К. П. Д.* - .………(подпис)*…….…….. 

3. инж. М. И. Д.* -  .………(подпис)*…….…….. 

4. И. Й. П.* - ………….…(подпис)*…………… 

 

*Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от 

ЗЗЛД  


