
1

 
  гр. Гурково, бул. "Княз Александър Батенберг" 3, тел.: 04331/22-60 

e-mail:  gurkovo_obs@abv.bg, http://obshtina-gurkovo.com/  

 

 
 

ОБЩИНА ГУРКОВО 

 

 

 

                                                   ПРОТОКОЛ № 3 

от заседание на комисията, назначена със Заповед № З-95/12.03.2019 г. на Кмета на 

Община Гурково със задача да разгледа и оцени получените оферти за участие в обществената 

поръчка по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП - Публично състезание с предмет: „Изграждане на 

инфраструктура за предотвратяване на наводнения, корекция и почистване на речното 

корито на р. Лазова в гр. Гурково, община Гурково- Изграждане на укрепваща подпорна 

стена”. 

Днес, 02.05.2019 г. (четвъртък), в 14:00 часа в сградата на Община Гурково - 

Заседателна зала на основание Раздел VIII - Действия на комисията при разглеждане на оферти 

и заявления за участие, издадени на хартиен носител от ППЗОП, се събра Комисията, 

назначена със Заповед № З-95/12.03.2019 г на Kмета на Община Гурково, в състав: 

 

Председател: инж. Р.Д.- Директор на Дирекция „Общински дейности, устройство на 

територията и инвестиции” 

Членове: 

1) адв. И.Г. –  юрист на община Гурково; 

2) инж. М.Г.- гл. инженер на община Гурково; 

3) С.С. - гл. специалист „Капитално строителство”; 

4) инж. Т.К.- пътен инженер, външен експерт; 

Комисията проведе публично заседание за отваряне и разглеждане на ценовите 

предложения на допуснатите участници и тяхното класиране по утвърдената методика. 

Комисията констатира, че в съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, най-малко два работни дни 

преди датата на отваряне на ценовите предложения участниците са уведомени чрез съобщение 

в профила на купувача за деня, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.  

На публичната част на заседанието на комисията присъства упълномощен представител на 

„А.П.П. Инженеринг“ ЕООД. 

1. След изчакване от 5 минути за евентуални закъснели лица от кръга по чл. 54, ал. 1 от 

ППЗОП, председателят на Комисията съобщи съдържанието на Протокол №2 от дейността на 

комисията, съдържащ оценка на техническите предложения на участниците, като обяви 

допуснатите участници до отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри”: 

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА 

УЧАСТНИКА 

ПОДПОКАЗАТЕЛ 

П1 ( точки ) 

ПОДПОКАЗАТЕЛ 

П2 ( точки ) 

1.  ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ ГРУП” 100 100 

2. „А.П.П. Инженеринг” ЕООД 84,11 50 

3.  „Трейс Пътно Строителство” АД 100 50 
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2. Комисията пристъпи към отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри” на 

допуснатите участници по реда на постъпване на офертите.  

 

Участник № 1 ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ ГРУП” 

Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” на Участника съдържа:  

Попълнено, подписано и подпечатано „Ценово предложение“ (Образец №4), придружено с 

количествено-стойностна сметка и анализи на единичните цени на предвидените СМР на 

хартиен и електронен носител. 

Предложението на участника е в размер 1 203 296,14 (словом: един милион двеста и три 

хиляди двеста деветдесет и шест лева и четиринадесет стотинки) лева без ДДС, съответно 

1 443 955,37 (словом: един милион четиристотин четиридесет и три хиляди деветстотин 

петдесет и пет лева и тридесет и седем стотинки ) лева с ДДС.  

Предложението на участника не надхвърля максималната стойност, посочена от 

Възложителя като пределна офертна стойност (прогнозната стойност). 

 

Участник № 2 „А.П.П. Инженеринг” ЕООД 

Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” на Участника съдържа :  

Попълнено, подписано и подпечатано „Ценово предложение“ (Образец №4), придружено с 

количествено-стойностна сметка и анализи на единичните цени на предвидените СМР на 

хартиен и електронен носител. 

Предложението на участника е в размер 1 123 323,36 (словом:  един милион сто двадесет и 

три хиляди триста двадесет и три лева и тридесет и шест стотинки) лева без ДДС, съответно 1 

347 988,03 (словом: един милион триста четиридесет и седем хиляди деветстотин осемдесет и 

осем лева и три стотинки) лева с ДДС.  

Предложението на участника не надхвърля максималната стойност, посочена от 

Възложителя като пределна офертна стойност (прогнозната стойност). 

 

Участник № 3 „Трейс Пътно Строителство” АД 

Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри” на Участника съдържа :  

Попълнено, подписано и подпечатано „Ценово предложение“ (Образец №4), придружено с 

количествено-стойностна сметка и анализи на единичните цени на предвидените СМР на 

хартиен и електронен носител. 

Предложението на участника е в размер  1 136 840,08 (словом:  един милион сто тридесет 

и шест хиляди осемстотин и четиридесет лева и осем стотинки) лева без ДДС, съответно 

1 364 208,10 (словом: един милион триста шестдесет и четири хиляди двеста и осем лева и 

десет стотинки) лева с ДДС.  

Предложението на участника не надхвърля максималната стойност, посочена от 

Възложителя като пределна офертна стойност (прогнозната стойност). 

3. След оповестяване на предлаганите цени, приключи публичната част на заседанието. 

4. Комисията продължи работа в закрито заседание, като извърши проверка за наличие 

на количествени, аритметични или технически грешки в приложените Количествено-

стойностни сметки и анализи на единичните цени на предвидените СМР от участниците. След 
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проверката се установи, че такива няма. Не се установиха различия между сумите, изразени с 

цифри и думи. 

5. Комисията направи проверка за приложението на чл. 72 от ЗОП, съгласно който 

участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с 

повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници по същия показател за оценка, следва да представи обосновка за начина на 

образуване на ценовото му предложение. По нито една от обособените позиции не се 

констатира приложимост на посочената норма. 

6. Комисията пристъпи към оценяване на офертите по финансовия показател ПЦ, 

определяне на комплексната оценка на участниците и тяхното класиране по утвърдената 

методика.  

Съгласно утвърдената методика: 

- Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3 

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя 

в комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по 

формулата:  

П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки) 

Където Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на 

съответния участник. 

Където Цmin е минималната предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите 

предложения на всички участници. 

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 

Показател – П 

(наименование) 

Максимално 

възможен бр. точки 

Относителна тежест 

в КО 

1. Срок за изпълнение – П1 100 10 % 

2. Техническо предложение –П2 100 40 % 

3. Ценово предложение – П3 100 50 % 

  

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: 

КО = П1х 10 %+ П2х 40 % + П3х 50 %  

 

Участник № 1 ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ ГРУП” 

П3ДЗЗД ХИДРОСТРОЙ ГРУП = (Цmin / Цi) х 100 = 1 123 323,36/ 1 203 296,14 х 100 = 93,35 т. 

КОДЗЗД ХИДРОСТРОЙ ГРУП = П1х 10 %+ П2х 40 % + П3х 50 % = 100 х 10% + 100 х 40% + 

93,35 х 50% = 10 + 40 + 46,68 = 96,68 

 

Участник № 2 „А.П.П. Инженеринг” ЕООД 

П3 А.П.П. ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД = (Цmin / Цi) х 100 = 1 123 323,36 / 1 123 323,36 х 100 = 100,00 т. 

КО А.П.П. ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД = П1х 10 %+ П2х 40 % + П3х 50 % = 84,11 х 10% + 50 х 40% + 

100 х 50% = 8,41 + 20 + 50 = 78,41  
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Участник № 3 „Трейс Пътно Строителство” АД 

П3 ТРЕЙС ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД = (Цmin / Цi) х 100 = 1 123 323,36 / 1 136 840,08 х 100 = 

98,81 т. 

КО ТРЕЙС ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД = П1х 10 %+ П2х 40 % + П3х 50 % = 100 х 10% + 50 х 

40% + 98,81 х 50% = 10 + 20 + 49,41 = 79,41  

 

Следователно класирането на Публично състезание с предмет: „Изграждане на 

инфраструктура за предотвратяване на наводнения, корекция и почистване на 

речното корито на р.Лазова в гр. Гурково, община Гурково- Изграждане на 

укрепваща подпорна стена” е , както следва: 

 

 

№ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА УЧАСТНИКА 

ПОДПОКАЗАТЕЛ 

П1 ( точки ) 

ПОДПОКАЗАТЕЛ 

П2 ( точки ) 

ПОДПОКАЗАТЕЛ 

П3 ( точки ) 

КОМПЛ. 

ОЦЕНКА 

1. 
 ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ 

ГРУП” 
100 100 93,35 96,68 

2. 
 „Трейс Пътно 

Строителство” АД 

 

100 

 

50 

 

98,81 

 

79,41 

3. 
„А.П.П. Инженеринг” 

ЕООД 

 

84,11 

 

50 

 

100 

 

78,41 

 

7. Въз основа на горните констатации, комисията предлага на Възложителя да 

сключи договор за изпълнение на поръчката с класираният на първо място участник на 

Публично състезание с предмет: „Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на 

наводнения, корекция и почистване на речното корито на р. Лазова в гр. Гурково, 

община Гурково- Изграждане на укрепваща подпорна стена”. - ДЗЗД „ХИДРОСТРОЙ 

ГРУП” с ЕИК 177345914, с адрес: гр. София, р-н Средец, бул. „Васил Левски“ №1, вх.Б, 

ет.4, ап.22. 

С това назначената от Възложителя комисия приключи своята работа и състави 

Протокол № 3 за отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите 

участници и тяхното класиране по утвърдената методика по обществена поръчка с 

предмет: „Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения, корекция 

и почистване на речното корито на р. Лазова в гр. Гурково, община Гурково- Изграждане 

на укрепваща подпорна стена” на 13.05.2019 г. в 13
00

 часа. 

 

Настоящият Протокол № 3, заедно с Протокол № 1 от 12.03.2019 г.- 27.03.2019 г. и 

Протокол № 2 от 09.04.2019 г.- 22.04.2019 г. представляват цялостният и окончателен протокол 

на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в 

процедура за възлагане на обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с 

предмет: „Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения, корекция и 

почистване на речното корито на р. Лазова в гр. Гурково, община Гурково- Изграждане 
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на укрепваща подпорна стена”, открита с Решение № З-30 от 01.02.2019 г. на Кмета на 

Община Гурково, публикувана под уникален номер № 00694-2019-0002 в Регистъра на 

обществените поръчки, и се предава на възложителя за утвърждаване по реда на чл. 106 от 

ЗОП. 

Протоколът е съставен на основание чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП). 

Приложения: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с подадените 

оферти от участниците. 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: инж. Р.Д ……/п/…………  

Членове:  

  1) адв. И.Г. ………./п/………….  

 

  2) инж. М.Г. ………/п/………… 

 

  3)  С.С.       ………../п/………… 

 

4)  инж. Т.К. ………/п/……….. 

 

 Настоящият Протокол № 3, заедно с Протокол № 1 от 12.03.2019 г.- 27.03.2019 г. и 

Протокол № 2 от 09.04.2019 г.- 24.04.2019 г. представляват цялостният и окончателен протокол 

на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в 

процедура за възлагане на обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с 

предмет: „Изграждане на мост, при км.3+165 на път SZR 2101 /III-5007/ Николаево-

Брестова-Дворище-Жълтопоп, реконструкция на подходите към моста, корекция и 

почистване на речното корито  на р.Гарвашница, в землището на с. Димовци, общ. 

Гурково”, открита с Решение № З-31 от 01.02.2019 г. на Кмета на Община Гурково, 

публикувана под уникален номер № 00694-2019-0003 в Регистъра на обществените поръчки, 

заедно с цялата документация по обществената поръчка и подадените от участниците оферти, е 

приет и утвърден от Възложителя, за издаване на Решение по чл. 181, ал. 6 от ЗОП. 

 

 

Дата: 15.05.2019 г. 

 

УТВЪРДИЛ: ……………/п.п/……………….. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

ИВАН ИВАНОВ, 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО 

 


