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П Р О Т О К О Л №2 

по чл.57, ал.3 от ППЗОП за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 

допуснатите участници в обществена поръчка за строителство чрез публично състезание 

по реда на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект 

"Рехабилитация и реконструкция на улици в гр.Грамада” по Административен договор 

BG06RDNP001-7.001-0017-C01 от 09.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по ПРСР 2014-2020г. 

 

 

Днес 29.11.2019г. в 11:00 часа в Заседателната зала на община Грамада се събра комисията за 

разглеждане и оценка на получените оферти в обществената поръчка по реда на ЗОП с предмет: 

„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект "Рехабилитация и реконструкция 

на улици в гр.Грамада” по Административен договор BG06RDNP001-7.001-0017-C01 от 

09.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г.“, 

назначена със Заповед №209/20.09.2019 г. на кмета на община Грамада в състав: 

Председател: Станислава Людмилова – правоспособен юрист 

Членове:    

1. инж. Иво Гаджов – магистър, Транспортно строителство и съоръжения 

2. инж. агр. Ирена Димитрова - на длъжност: Директор Обща администрация към Община 

Грамада 

3. Десислава Станкова- на длъжност: главен специалист към община Грамада 

4.Юлия Илиева - на длъжност ИД Гл.счетоводител в Община Грамада. 

След като констатира, че е налице кворум, председателят на комисията откри заседанието. 

С протокол № 1 от дейността на комисията е определена дата 29.11.2019г. 11,00ч. за 

отваряне на ценовите предложения на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, като съобщението за 

отварянето на ценовите оферти е достъпно на сайта на Възложителя в раздел Профил на 

купувача от дата 26.11.2019г., т.е. спазено е изискването съобщението за отваряне на ценовите 

оферти да е публикувано в Профила на купувача най-малко два дни преди датата на отваряне 

на ценовите оферти. 

1. На заседанието на комисията присъства инж.Катя Иванова Славкова, упълномощена с 

изрично пълномощно за настоящата обществена поръчка от управителя и законен представител 

на „ПСТ“ ООД. 

2. На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП комисията запозна присъстващия представител на 

участника с Протокол № 1 от дейността на комисията и  обяви резултатите от оценяването на 

офертите по другите показатели, а именно: Техническотопредложениенаучастника“ (ТП). 

Комисията установи, че до отваряне на ценова оферта е допуснат само един участник, а 

именно„БМ -Груп-Инженеринг“  ЕООД, поради което и на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП 

отвори ценовото предложение на участника, като констатира, че същото е по образец на 

Възложителя и съдържа  ценово предложение и подробно КСС. 

След което комисията оповести предложената цена, а именно 1 140 453,64 лв. без ДДС, 

съответно 1 368 544,37 с ДДС. 

 

С горното действие приключи публичната част от заседанието на комисията. След това 

комисията в закрити заседания на 29.11.2019г. и на 04.12.2019г. продължи работата си. 
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Съгласно обявеното обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически 

най-изгодната оферта" 

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. 

Направеният от Възложителя избор на критерий за възлагане (оценка) на офертите е 

съобразен с комплексния характер на предмета на настоящата обществена поръчка.  

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

тежести в комплексната оценка на офертите: 

I. Комплекснаоценка 

(КО)сеформиракатосборотОценканаТехническотопредложениенаучастника (ТП ) и 

Оценканаценовотопредложениенаучастника (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, събрал най-много точки. 

 

Съгласно отразеното в Протокол № 1 от работата на комисията участникът БМ -Груп-

Инженеринг“  ЕООД по показател „Техническото предложение на участника“ (ТП), 

включващПоказател „Професионалната компетентност на персонала“ (ПК)е получил следната 

оценка – 30 точки по съответния показател, в който са включени оценките и по съответните 

подпоказатели професионалната компетентност на предложения от Участника 

„Ръководител обект“ (ПК 1) -6 точки, за професионалната компетентност на предложения 

от Участника „Геодезист“ (ПК 2) - 6 точки, за професионалната компетентност на 

предложения от Участника „Технически ръководител“ (ПК 3) - 6 точки, за 

професионалната компетентност на предложения от Участника „Специалист – контрол 

на качеството“ (ПК 4) - 6 точки и за професионалната компетентност на предложения от 

Участника „Специалист по ЗБУТ“  (ПК 5) - 6 точки. 

 

Комисията пристъпи към оценка по показателя  „Оценка на ценовото предложение на 

участника“- Ценово предложение (ЦП) по следната формула: 

 

 ЦПmin 

ЦП= 70 х  --------,  където 

 ЦПn 

  

„70”  е тежестта на показателя; 

ЦПn – общата предложена цена, от съответния участник 

ЦПmin – общата предложената минимална цена 

При изчисленията се получиха следните резултати по отношение на участника БМ -Груп-

Инженеринг“  ЕООД, а именно: 

 1 140 453,64 

ЦП= 70 х  ------------------ =70х1= 70 точки 

 1 140 453,64  

 

 Комплексната оценка (КО) на участника се формира като сбор от Оценка 

наТехническото предложение на участника (ТП ) и Оценка на ценовото предложение на 
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участника (ЦП)  

Комплексна оценка КО = ТП  + ЦП 

При изчисленията се получиха следните резултати по отношение на участника БМ -Груп-

Инженеринг“  ЕООД, а именно: 

КО = 30  + 70 

КО = 100 точки. 

Въз основа на направените изчисления комисията извърши следното класиране:  

1. Първо място –„БМ -Груп-Инженеринг“  ЕООД, соферта  постъпила на 13.09.2019г. в 

15,42 ч. -100 точки 

Въз основа на гореизложеното комисията приема, че офертата на участникът БМ -Груп-

Инженеринг“ ЕООДв най-пълна степен съответства на предварително обявените от 

Възложителя условия, отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, и 

е икономически най-изгодна при спазване на критериите за възлагане, поради което е и 

класиран в настоящата процедура на първо място при приложение на съответните критерии за 

подбор и получил най-висока оценка – 100 точки. 

Предвид горното комисията предлага на Кмета на Община Грамада, в качеството му на 

Възложител по обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР 

по проект "Рехабилитация и реконструкция на улици в гр.Грамада” по Административен 

договор BG06RDNP001-7.001-0017-C01 от 09.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ПРСР 2014-2020г.“, открита с Решение 2611 от дата 27.08.2019 г. на 

Кмета на Община Грамада, за изпълнител участникът класиран на първо място „БМ -Груп-

Инженеринг“  ЕООД. 

 

Комисията приключи работата си на 04.12.2019г. в 14,30 ч.  

Настоящият протокол се изготви и подписа от всички членове на комисията, като 

особени мнения и забележки от страна на членовете й не бяха направени. 

Комисия: 

 

1. Заличено обстоятелство по ЗЗЛД -/ Станислава Людмилова / 

 

2. Заличено обстоятелство по ЗЗЛД -/  инж. Иво Гаджов / 

 

3. Заличено обстоятелство по ЗЗЛД -/  инж. агр. Ирена Димитрова / 

 

4. Заличено обстоятелство по ЗЗЛД -/  Десислава Станкова / 

 

5. Заличено обстоятелство по ЗЗЛД -/  Юлия Илиева / 

 

 

 


