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        П Р О Т О К О Л  № 3 
 

от работата на комисията, назначена със Заповед № 237/27.04.2018 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: “Извършване на СМР за изпълнение на обект „Реконструкция и 

рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“, открита с 

Решение № 178/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в РОП 

00850-2018-0009 
                                                                                                                       
 

                Днес, 29.11.2018 г., в 11.00 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 сформира 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 № 237/ 27.04.2018 г. на Кмета на Община Вършец, в състав:  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  А. Д. Т.* – Директор Д-я „СА“, ст. юрисконсулт и УОС  при Об. А. – 

Вършец           

            ЧЛЕНОВЕ:  1. И. Д. И.* – старши счетоводител в Об.А. - Вършец 

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

3. инж. И. Г. Г.*– спец. „НСРК“ при Об.А. - Вършец. 

4. И. Й. П.* – гл. спец. „НСРК“ при Об. А. – Вършец; 

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

6. адв. А. С. В.* – външен експерт, правоспособен юрист 

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

1 от ЗЗЛД  

     

 На публичното заседание на комисията присъстваха следните представители на 

участниците:  

1) Т.И.Р.* – представител на „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М“ АД – гр. Монтана, съгласно 

представено пълномощно № 60 от 29.11.2018 г.; 

2) З.П.М.* - представител на „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД – гр. Враца, 

съгласно представено пълномощно от 29.11.2018 г. 
 

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

ал. 1 от ЗЗЛД  
 

Посочените представители попълниха Списък на присъстващите лица и представиха 

оригинални пълномощни на Председателя на комисията, неразделна част от настоящия 

протокол. 

При работата на комисията не присъстваха 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 „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

  Участник „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД 
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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 26.11.2018 г., чрез съобщение с 

изх. № 70 00 – 622 от 26.11.2018 г., публикувано в профила на купувача, към електронното 

досие на настоящата поръчка на адрес: 

 http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled23  

      

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

предложения на участниците 

 

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: 

 Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД - Оценка по показател Тп 

(Техническо предложение за изпълнение на поръчката) – 50 точки 

  Участник „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД – Оценка по показател 

Тп (Техническо предложение за изпълнение на поръчката) – 35 точки 

 

Подробни мотиви за присъждане на оценките по показател Тп (Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката) на допуснатите до този етап от процедурата 

участници са изложени в Протокол № 2 от заседанията на комисията, проведени на 

27.06.2018 г.; 17.10.2018 г.; 24.10.2018 г.; 26.10.2018 г.; 29.10.2018 г.; 15.11.2018 г. и 

26.11.2018 г. 

 

Заседанието продължи с отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 

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

 

1. Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 

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: 

 Попълнен, подписан и подпечатан образец на Ценово предложение (Приложение 

№5 от документацията за участие); 

 Попълнена, подписана и подпечатана Количествено – стойностна сметка 

(Приложение №5.1. от документацията за участие); 

 Електронен носител 

 

1.3. Председателят на комисията оповести параметрите от ценовото предложение 

на участника, както следва: 
 

1.3.1.  Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер 

на 1 710 283,26 (словом: един милион седемстотин и десет хиляди двеста осемдесет и 

три лева и двадесет и шест стотинки) лева без ДДС, съответно 2 052 339,91 (словом: два 

милиона петдесет и две хиляди триста тридесет и девет лева и деветдесет и една 

стотинки) лева с ДДС, с включени непредвидени разходи, разпределени, както следва: 

http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled23
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Предмет 
Предлагана цена в 

лева без ДДС 

Предлагана цена 

в лева с ДДС 

„Извършване на СМР за изпълнение на 

обект „Реконструкция и рехабилитация 

на част от уличната мрежа на гр. 

Вършец, община Вършец“ 

1 628 841,20 1 954 609,44 

Непредвидени разходи 81 442,06 97 730,47 

 

1.3.2. Предложени следните стойности на елементи за ценообразуване на 

единичните цени на видове СМР и дейности, с които ще бъдат формирани и 

единичните цени за непредвидени разходи, при необходимост:  

- часова ставка за възнаграждение на общи работници 3,00 лв./час 

- часова ставка за възнаграждение на специализирани работници 5,00 лв./час 

- допълнителни разходи върху труд 80 % 

- допълнителни разходи върху механизация 30 % 

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

риалите от производител, вносител или официален  дистрибутор  8 % 

- печалба 8 % 

 
 

2. Участник „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД 

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  

 Попълнен, подписан и подпечатан образец на Ценово предложение (Приложение 

№5 от документацията за участие); 

 Попълнена, подписана и подпечатана Количествено – стойностна сметка 

(Приложение №5.1. от документацията за участие); 

 Електронен носител 

2.3. Председателят на комисията оповести параметрите от ценовото предложение 

на участника, както следва: 
 

2.3.1.  Предложена обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер 

на 1 676 797,76 (словом: един милион шестстотин седемдесет и шест хиляди 

седемстотин деветдесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки) лева без ДДС, 

съответно 2 012 157,31 (словом: два милиона дванадесет хиляди сто петдесет и седем 

лева и тридесет и една стотинки) лева с ДДС, с включени непредвидени разходи, 

разпределени, както следва: 
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Предмет 
Предлагана цена в 

лева без ДДС 

Предлагана цена 

в лева с ДДС 

„Извършване на СМР за изпълнение на 

обект „Реконструкция и рехабилитация 

на част от уличната мрежа на гр. 

Вършец, община Вършец“ 

1 612 305,54 1 934 766,65 

Непредвидени разходи 64 492,22 77 390,66 

 

2.3.2. Предложени следните стойности на елементи за ценообразуване на 

единичните цени на видове СМР и дейности, с които ще бъдат формирани и 

единичните цени за непредвидени разходи, при необходимост:  

- часова ставка за възнаграждение на общи работници 4,75 лв./час 

- часова ставка за възнаграждение на специализирани работници 4,75 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  15 % 

- печалба 10 % 

 

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

комисията в 11:25 часа на 29.11.2018 г.  

Комисията насрочи следващото си, закрито по вид заседание за 07.12.2018 г. от 10:00. 
 

-----------------------------------------------------------IIIII------------------------------------------------------- 
 

На 07.12.2018 г. от 10.00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи 

своята работата в закрито заседание. 
 

II. Комисията продължи своята 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 „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 
 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД. Участникът е попълнил дадения към документацията образец  

на ценово предложение и приложената към него количествено – стойностна сметка 

правилно, съобразно указанията на възложителя, 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 и общата цена. Няма 

разминаване между КСС на хартиен и електронен носител. 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, не 

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

максимално предвидения финансов ресурс за поръчката. Стойностите на различните 
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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 „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД 
 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

„ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД. Участникът е попълнил дадения към 

документацията образец от документацията и приложената към него количествено – 

стойностна сметка. Няма разминаване между КСС на хартиен и електронен носител. 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, не 

надхвърля посочената прогнозна 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. 

След подробен преглед и проверка на данните в ценовото предложение и 

приложената остойностена Количествено – стойностна сметка (КСС) на участника, и 

след направената проверка за съответствие с изискванията към съдържанието и 

съответствието им с предварително обявените условия на поръчката, комисията 

предлага на Възложителя участникът „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД да бъде 

отстранен от участие в процедурата, на основание: чл. 107 т. 2, буква „а“ от ЗОП и въз 

основа на аргументите, основанията и мотивите, изложени в настоящия протокол, тъй 

като ценовото му предложение не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката, а именно: 

Фактически констатации, основания и мотиви за отстраняване: 

 В приложената Количествено – стойностна сметка (Приложение № 5.1.) за 

Позиция № 6 „Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /АС 

бин./, за профилиране и изравняване на пластове с дебелина 6см., включително всички 

свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС”, количеството, което участникът е 

оферирал, е 3 714,16 т., а точното количество съгласно влязлата в сила документация за 

участие, следва да бъде 3 190,54 т. 

В хода на процедурата, при подготовка на офертите си, участниците са се възползвали 

от правото си да искат разяснения по документацията за участие. Един от въпросите е 

свързан с установяване на точното количество по Позиция № 6 от Приложение № 5.1. 

Възложителят е дал разяснение и е посочил вярното количество, с което участниците следва 

да се съобразят при остойностяване. С даденото разяснение е отстранена допусната явна 

техническа грешка, като е преодоляна свързаната с това неяснота за участниците в 

настоящата процедура. Разяснението е публикувано в установения срок в Профила на 

купувача по обособената електронна преписка на процедурата на адрес: 

http://www.varshets.bg/competitions/razqsnenn-ienomer2.pdf (ОТГОВОР № 3 на Въпрос № 3 от 

Разяснение № 2), а именно: „При изготвяне на офертата си следва да имате предвид, че 

точното количество на Позиция 6 „Доставка и полагане на асфалтова смес за долен 

пласт на покритието /АС бин./, за профилиране и изравняване на пластове с дебелина 

6см., включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС”, в 

Количествено – стойностната сметка - Приложение № 5.1. от документацията към 

обществената поръчка, става 3 190,54 т.“  

http://www.varshets.bg/competitions/razqsnenn-ienomer2.pdf
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На първо място, дадените от Възложителя разяснения са задължителни за участниците 

и те стават неразделна част от документацията. С даденото разяснение изрично е посочено, 

че при изготвяне на офертите си участниците следва да имат предвид, че точното 

количество по Позиция № 6 става 3190,54 т. Видно от Приложение № 5.1., ценовото 

предложение по Позиция № 6 формира значителна част от общата цена, т.е. предложението 

по тази позиция влияе значително на общото ценово предложение за изпълнение на 

поръчката. В колона „Количество“ участникът е посочил 3714,16 т. - вместо изискваното от 

Възложителя количество от 3190,54 т. Оферираното от участника количество, умножено по 

предложената от участника единична цена, съответства на посочената от участника обща 

стойност на Позиция № 6 от КСС, от което може да се направи извод, че участникът не е 

съобразил офертата си с дадените от Възложителя разяснения. Същевременно от така 

направеното предложение по Позиция № 6 волята на участника не е еднозначно установима 

– т.е. не може да се предположи (а и комисията няма подобно правомощие), дали при 

промяна на посоченото количество по позиция № 6 единичната цена, предложена от 

участника в колона „Ед. цена (лв.)“ би се запазила същата или би се променила 

(увеличила/намалила). Недопустимо е комисията да преизчислява оферираната единична 

цена по друго количество, различно от посоченото от самия участник, за да приведе 

офертата му в съответствие с изискванията на Възложителя, обективирани в цитираното 

разяснение. С подобно действие би се подменила волята на участника. Цитираното 

несъответствие не може да бъде преодоляно и по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, тъй като по 

този начин ще се стигне до промяна на ценовото предложение, което е недопустимо на 

основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. Следователно това несъответствие не може да бъде 

санирано съгласно установения и позволен от закона ред, тъй като е свързано с недопустима 

промяна на представеното ценово предложение. 

 

 В приложената Количествено – стойностна сметка (Приложение №5.1.) за 

Позиция № 19 "Въвеждане на временна организация на движението чрез вертикална 

сигнализация и хоризонтална маркировка" с мерна единица "Гл. сума", в колона " Ед. цена 

(лв.)" е записана стойност от 8 000,00 лв., а в колона " Стойност (лв.)" е записана сумата от 

10 000,00 лв. Стойността на всяка дейност от таблицата следва да е равна на произведението 

от стойностите в колони „Количество“ и „Единична цена (лв.)“. Тъй като въпросната 

дейност е с мерна единица „Глобална сума“ и за нея няма посочено количество, следва да се 

приеме, че единичната цена е равна на общата стойност за тази дейност, т.е. стойностите в 

двете последни колони на позиция № 19 следва да са равни. 

Съгласно трайната практика на КЗК и ВАС, при наличие на аритметични неточности в 

предложенията на участниците, следва да се анализира, по какъв начин те се отразяват 

върху окончателното предложение на участника. Има се предвид доколко предложението е 

ясно и безусловно направено, както и как аритметичните неточности влияят на процеса на 

оценяване на финансовия показател. В настоящия случай, аритметичните неточности на 

участника са се отразили на яснотата на направеното от него ценово предложение, а именно 

– не става ясно, дали по посочената позиция участникът предлага цена за изпълнение 8000 

лв. или 10 000 лв. Участникът в процедурата е този, който е изготвил ценовото предложение 

на офертата си за участие, поради което той носи отговорността за допуснатите пропуски и 

грешки при формиране на ценовото си предложение. Предвид невъзможността помощната 

комисия да прецени, в коя от посочените стойности е отразена действителната воля на 

участника (колона "Ед. цена (лв.)" или колона "Стойност (лв.)"), цитираният порок в 

офертата на участника не може да бъде преодолян нито чрез предоставяне на разяснения по 

реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, нито е в правомощията на помощния орган на Възложителя 
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да преизчислява предложените от участника цени, тъй като и в двата случая би се стигнало 

до промяна на ценовото предложение на участника, което е недопустимо на основание чл. 

104, ал. 5 от ЗОП. 
 

На стр. 30 от утвърдената от възложителя и влязла в сила документация за участие е 

предвидено изрично следното: „Следва да е налице пълно съответствие между цената за 

изпълнение на договора, посочена в Ценовото предложение и крайната стойност по КСС, в 

противен случай участниците ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

Аритметичното несъответствие между общата цена и стойностите за отделните 

дейности … също ще доведат до отстраняване от процедурата.“ 
 

Гореобсъдените обстоятелства, всяко от тях на самостоятелно основание, така 

и в тяхната съвкупност обосновават предложението на комисията, отправено до 

Възложителя, участникът да бъде отстранен от участие в процедурата.  

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП „при подготовка на офертите участниците са 

длъжни да спазват изискванията на възложителите“. Правилата за провеждане на 

процедурите по ЗОП са строго формални и участниците следва да се придържат точно към 

тях.  В този смисъл е Решение на КЗК № 1189 от дата 12.09.2014 г. по преписка № КЗК-

944/20.08.2014 г. и Решение  на КЗК № 133 от дата 14.02.2013 г. по преписка № КЗК-45/2013 

г. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 

Възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В този смисъл така представената от участника оферта се 

явява „неподходяща оферта“ по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за обществените поръчки. 

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът 

„ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД да не бъде допуснат до оценка на ценовото 

предложение. 
 
 

След извършване на горните действия и извършената проверка, комисията взе 

следните  

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Не допуска до оценка на параметрите на ценовото предложение следния 

участник: 

 Участник „ГАРАНТ – 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД 
 

2. Допуска до оценка на параметрите на ценовото предложение следния 

участник: 

 Участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 
 

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 е допусната само една оферта, в настоящия случай не 

може да  намери приложение разпоредбата на чл. 72 от ЗОП, а именно: наличие на 
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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 ценовото предложение 

Съгласно методиката за оценка показател П2 „Ценово предложение“ се изчислява, 

както следва: 
 

Показател П2 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Цп) 

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на 

условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя 

– 50 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:  
 

Цп = (Цmin / Цi) х 50 = .......... (брой точки),  където  
 

Цi е предложената обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без 

ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник. 

Цmin е най-ниската предложена обща цена от всички участници, без включени 

непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на 

допуснатите участници. 

Цп е оценката по показателя. 
 

Уточнение: При оценката по показател Цп, комисията изчислява оценката на база 

предложената обща цена от участниците за предвидените СМР в обхвата на поръчката 

без в нея да се включва предложената от участника стойност за непредвидени разходи при 

изпълнение на обекта. 

Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.  
 

Тъй като на оценяване подлежи само един участник, при прилагане на формулата за 

оценка, той получава 50 (петдесет) точки, изчислени както следва: 

Цп = (Цmin / Цi) х 50 = (1 628 841,20 / 1 628 841,20) х 50 = 1 х 50 = 50 ТОЧКИ 

 

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 

(наименование) 

Максимално 

възможен бр. точки 

П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката –(Тп) 50 

П2 -  Ценово предложение  (Цп) 50 
 

Комплексна оценка (КО) = Тп + Цп 

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой 

точки, който може да получи участник на комплексна оценка, е 100 т. 

Комисията направи изчисления на показателите, формиращи комплексната оценка за 

участника и резултатите представя по – долу: 
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 КО = Тп + Цп = 50 + 50 = 100 ТОЧКИ, където  
 

Показател П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката –(Тп) – 50 точки; 

Показател П2 -  Ценово предложение  (Цп) – 50 точки 
 

VI. Класиране 

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

техническото и ценово предложение на участника, допуснат до съответните етапи от 

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

комисията и получената от участника оценка, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, 

комисията извърши следното класиране: 
 

ПЪРВО МЯСТО: участник „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД , с Комплексна оценка 100 

точки 
  

VII. Предложение за сключване на договор 

 

Комисията счита, че офертата на участника „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД 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: “Извършване на СМР за изпълнение на 

обект „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, 

община Вършец“, открита с Решение № 178/21.03.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с 

уникален номер в РОП 00850-2018-0009, за изпълнител на обществената поръчка да бъде 

избран участникът, класиран на първо място, а именно: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, 

ЕИК 123682269, Оферта с вх. № 70 00–210/26.04.2018 г. подадена в 10:23 часа, с 

Комплексна оценка 100 точки. 
 

С посочените действия комисията приключи работата си на 07.12.2018 г. в 13:25 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. 
 
 
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

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

   ЧЛЕНОВЕ:  

1. И. Д. И.* - .………(подпис)*…….…….. 

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

3. инж. И. Г. Г.* - …(подпис)*…………… 

4. И. Й. П.* - …….(подпис)*…………… 

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

6. адв. А. С. В.* - …….(подпис)*…………… 

 

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

ЗЗЛД  


