
                                             Протокол 
       № 2 

                  Съставен на  основание  чл. 192 ,ал.4 от Закона за обществените 

поръчки и  чл.97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за  обществените  

поръчки 

                  От заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите на участниците в обществената  поръчка чрез събиране на оферти  с 

предмет“Подобряване на експлоатационната годност на  УБ „Лозенец“на  

ВАС в с. Лозенец, община Царево“. 

                 В изпълнение на Заповед №1062/05.04.2019г. на председателя на 

Върховния административен съд  на 11.04.2019г. се проведе закрито заседание 

на комисията в състав:  

                ПРЕДСЕДАТЕЛ :  Татяна Хинова- председател на IV-то отделение на  

ВАС. 

                ЧЛЕНОВЕ : 

                1.Младен  Семов –  и.ф. главен секретар на ВАС.   

                2. Красимира  Георгиева -  експерт обществени поръчки в отдел ЧРПО 

на  ВАС. 

                 I.  Комисията продължи работа си по разглеждане на допълнително 

представените от участниците документи в изпълнение  на  дадените им 

указанията с   Протокол 1 и установи  следното :  

                1. В указания срок, с вх. № 6237/09.04.2019г.  участникът  „БГ СТРОЙ-

Д“ ЕООД  е представил следните документи: 

                1.1 Нова надлежно подписана декларация по чл. 54,ал.1,т.3-5 от ЗОП, 

с  отбелязване, че липсват задължения за участника  към Столична община 

/общината по седалището  на възложителя/; 

                1.2. Лицензия № 200812597 на „ЛОТ-КОНСУЛТ“ ЕООД- център за 
професионално обучение, издадена от МС на РБ Национална агенция за 
професионално обучение   по смисъла на чл.8,ал.1,т.3 от Наредба РД.07-
2/16.12.2009 г.; 
                1.3. Информация за вписване  на „ЛОТ-КОНСУЛТ“ ЕООД в регистъра 
на лицензираните центрове за обучение към НАПОО -Л№ 200812597, 
гр.София,статус „активна“.    
 
 
               След като разгледа допълнително представените документи от 
участника комисията констатира,че декларацията по чл. 192,ал.3 от ЗОП за 



липса на обстоятелствата по чл. 54,ал.1,т.3-5 от ЗОП отговаря на изискванията 
на възложителя и приложения към обявата образец. 
               Представяйки посочените документи за  ЛОТ- КОНСУЛТ“ ЕООД, 
участникът доказва, че удостоверението на специалиста по безопасност  и 
охрана на труда- координатор по безопасност и здраве в техническия екип, с  
които ще изпълнява поръчката, е издадено   от лицензиран  център за 
професионално обучение, компетентен да удостовери правоспособността на 
техническия специалист  по чл.5,ал.2 от Наредба №2/2004 г. за минималните 
изисквания за здравословни  и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи. Участникът доказва,че разполага с 
правоспособен технически  персонал за изпълнение на СМР.    
 
               Въз основа на горепосоченото и след разглеждането на допълнително 

депозираните документи комисията констатира, че от представените от 

участника документи и информация в опаковката, включително допълнително 

представените с   вх.№ 6237/09.04.2019г. е видно, че участникът  „БГ  СТРОЙ-

Д“ ЕООД  отговаря на обявените от възложителя в обявата и приложенията 

изисквания към личното състояние  на участниците и критериите за подбор в 

обществената поръчка. Комисията установи, че участникът е представил всички 

изискуеми документи и информация и същите отговарят на приложените 

образци към обявата и изискванията на възложителя. 

   
              С оглед горепосочените съображения комисията единодушно реши да 

допусне участника„БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД до  разглеждане на    техническото 

предложение, съгласно  предварително обявените условия на обществената  

поръчка. 

   
 
             2.  В указания срок,  с  вх. № 6393/11.04.2019г.  участникът  
„СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-В“ЕООД    е представил следните документи: 
 
             2.1. Нова надлежно подписана декларация по чл. 54,ал.1,т.3-5 от ЗОП, с  

отбелязване,че липсват задължения за участника  към Столична 

община/общината по седалището  на възложителя/; 

             2.2. Лицензия № 200912738 на „ВЕДАКОН“ ЕООД център за 
професионално обучение, издадена от МС на РБ Национална агенция за 
професионално обучение по смисъла на чл.8,ал.1,т.3 от Наредба РД.07-
2/16.12.2009 г.; 
            2.3. Информация за вписване  на „ВЕДАКОН“ ЕООД в регистъра на 
лицензираните центрове за обучение към  НАПОО -  Л№200912738, гр.София,    
статус „активна“.    
 
 
            След като разгледа допълнително представените документи от 
участника комисията констатира,че декларацията по чл. 192,ал.3 от ЗОП за 



липса на обстоятелствата по чл. 54,ал.1,т.3-5 от ЗОП отговаря на изискванията 
на възложителя и приложения към обявата образец. 
            Представяйки посочените документи за“ВЕДАКОН“ЕООД доказва, че 
удостоверението на специалиста по безопасност  и охрана на труда- 
координатор по безопасност и здраве в техническия екип на участника,  които 
ще изпълнява поръчката е издадено   от лицензиран  център за професионално 
обучение, компетентен да удостовери правоспособността на техническия 
специалист  по чл.5,ал.2 от Наредба №2/2004 г. за минималните изисквания за 
здравословни  и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи.Участникът доказва,че разполага с правоспособен технически  
персонал за изпълнение на СМР.    
 
              Въз основа на горепосоченото и след разглеждането на допълнително 

депозираните документи  комисията констатира,  че от представените  от 

участника документи и информация в опаковката,  включително   допълнително 

представените с вх.№6393/11.04.2019г. е видно, че участникът 

„СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-В“ЕООД  отговаря на обявените от възложителя в 

обявата и приложенията изисквания към личното състояние  на участниците и 

критериите за подбор в обществената поръчка. Комисията установи, че 

участникът е представил  всички изискуеми  документи и информация  и 

същите отговарят на приложените образци към обявата и изискванията на 

възложителя. 

   
          С оглед горепосочените съображения комисията единодушно реши да 

допусне участника „СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-В“ЕООД до  разглеждане на    

техническото предложение, съгласно  предварително обявените условия на 

обществената  поръчка. 

   
        II. Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите 
предложения на допуснатите участници съгласно предварително обявените 
условия на обществената поръчка. 
 
 
          Техническо предложение на участник „БГ СТРОЙ-Д“  

          След като разгледа техническото предложение на участника,комисията 
констатира следното: 
 
          В опаковката участникът е приложил техническо предложение, 
съдържащо: 
 
           1. Техническо предложение, изготвено по Образец №10- приложение към 
офертата; 
          2. Линеен график за изпълнение на СМР на обекта; 
          3. Организационен план за организиране и изпълнението на  СМР;  
.        4. Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор,  изготвена 
по  Образец № 11- приложение към обявата; 



          5.Декларация за срок на валидност на офертата,изготвена по  Образец № 
12- приложение към обявата; 
         6.  Декларация,че при изготвяне на офертата са спазени  задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта, изготвена по Образец № 13 – приложение към обявата; 
         7. Декларация  за  съоръженията и техническото оборудване, с които 
разполага за изпълнение на поръчката. 
         
         Предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката е 23  
календарни  дни,  считано от датата на съставяне на двустранен протокол за 
стартиране на работата.  
        Предложеният от участника срок на валидност на офертата е до 
30.06.2019г. 
        След преглед и преценка за съответствие на техническото предложение на 
участника с минималните изисквания на възложителя  комисията установи, че   
участникът е представил всички изискуеми документи, същите са изготвени 
съгласно указанията и образците на възложителя и предложението за 
изпълнение на поръчката отговаря на  предварително обявените условия на 
възложителя.       
 
        Техническо  предложение на  участник „СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-В“ЕООД 
 
          След като разгледа техническото предложение на участника,комисията 
констатира следното: 
 
          В опаковката участникът е приложил техническо предложение, 
съдържащо: 
 
           1. Техническо предложение, изготвено по Образец №10- приложение към 
офертата; 
          2. Линеен график за изпълнение на СМР на обекта; 
          3. Организационен план за организиране и изпълнението на  СМР;  
.        4. Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор,  изготвена 
по  Образец № 11- приложение към обявата; 
          5. Декларация за срок на валидност на офертата,изготвена по  Образец 
№ 12- приложение към обявата; 
          6. Декларация,че при изготвяне на офертата са спазени  задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта, изготвена по Образец № 13 – приложение към обявата; 
         7. Декларация  за  съоръженията и техническото оборудване, с които 
разполага за изпълнение на поръчката. 
         
        Предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката е 25 
календарни  дни считано от датата на съставяне на двустранен протокол за 
стартиране на работата.  
  
        Предложеният от участника срок на валидност на офертата е 60 
календарни дни, считано от  датата  на представяне  на офертата. 
 



         След преглед и преценка за съответствие на техническото предложение 
на участника с  минималните изисквания на възложителя комисията установи, 
че   участникът е представил всички изискуеми документи,същите са изготвени 
съгласно указанията и образците на възложителя и предложението за 
изпълнение на поръчката отговаря на  предварително обявените условия на 
възложителя.       
 
 
       III. След извършване на горните действия, комисията пристъпи към 
разглеждане на ценовите предложения на участниците за съответствие с 
условията на възложителя. 
 
 
 
         Ценово предложение на  участник „ БГ СТРОЙ- Д“ ЕООД 
 
          След преглед  и преценка за съответствие на  представеното в 
опаковката на участника Ценово предложение комисията установи ,че 
последното е изготвено в съответствие с приложения образец и съобразно 
указанията на възложителя. 
          В ценовото предложение са посочени: КСС и информация за елементите 
на ценообразуване при изпълнение на непредвидени видове работи. 
           
         Ценово предложение на  участник СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-В“ЕООД 
 
          След преглед  и преценка за съответствие на  представеното в 
опаковката на участника Ценово предложение комисията установи, че 
последното е изготвено в съответствие с приложения образец и съобразно 
указанията на възложителя. 
          В ценовото предложение са посочени: КСС и информация за елементите 
на ценообразуване при изпълнение на непредвидени видове работи. 
           
 
          Преди да пристъпи към оценка на предложенията, които подлежат на 
оценка, комисията констатира, че не е налице основание  за прилагане на чл. 
72, ал.1 от ЗОП.         
 
          IV. Вследствие  извършените по-горе действия, комисията за 
разглеждане и оценка на офертите пристъпи към оценка на предложенията на 
участниците, съобразно утвърдения критерий за възлагане, а именно - 
оптимално съотношение качество/цена,  което се оценява въз основа  на 
цената и срока за изпълнение на  поръчката  по  следната  формула:  
 
          Оп= Фп + Сп, където: 
 
   Оп- общата оценка на  п-тата оферта 
   Фп- финасова оценка на п-тата  оферта 
  Сп- оценка по  показател срок на п-тата оферта 
 
Обща оценка  -Оп- максимален100 брой точки. 



 
 
Показатели за  оценяване: 
Фп - Цена за изпълнение на  строителството на  обекта (  предложена цена 
от участника в лева без ДДС. Цената на услугата се формира като сбор от 
единичните цени предложени в ценовата оферта   ) 
Сп- Срок за изпълнение на строителството на обекта 
 
Относителна тежест на показателите за оценяване: 
Фп = 70 точки, максимална стойност 
Сп= 30 точки, максимална стойност 
 
 
1. Финансова оценка – Фп – максимален брой 70 точки 
 
Финансовите предложения се проверяват за да се установи,че са 
подготвени и представени в съответствие с изискванията на 
документацията за участие в процедурата. При различие между сумите, 
изразени с цифри и думи, за вярно се приема  словесното изражение на 
сумата. При наличие на аритметични грешки- участникът се отстранява 
от участие. 
 
 
Оценка на финансовото предложение. 
 
Фп- финансова оценка на  предлаганата от участника цена за изпълнение на  
поръчката,която за  всеки участник се изчислява по формулата: 
 
              Фп= Цmin/ Цn х70, където: 
 
Цmin- минималната  предложена цена сред всички допуснати до оценка 
оферти 
Цп- цената предложена в п-тата оферта 
Фп се изчислява до  втория знак след десетичната запетая. 
 
 
 
2. Оценка по показател Сп- максимален брой  30 точки  
            Сп е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника 
срок за изпълнение на строителството/ в календарни дни/- тежест 30 
точки.   

o За нуждите на настоящата методика максималната стойност на Сп е 30 
точки 

o Максимален брой точки-30, получава офертата с предложен най- кратък 
за изпълнение на  строителството; 

o Точките на  останалите участници се определят в съотношение към най- 
краткия срок за изпълнение на  строителството по следната  формула:  
 

     Сп  = Сmin/ Сi х 30, където : 
 



         Сmin- представлява минималният/най-кратък/ предложен срок за 
изпълнение на строителството 
         Сi-  представлява  срокът за изпълнение на строителството,  
предложен от                                                                          i-тия участник. 
        Сп се изчисилява до втория знак след десетичната запетая. 
 
        Сп  = Сmin/ Сi х 30  
 
        Възложителят  определя максимално допустим срок за изпълнение на 
поръчка до 30 календарни дни. Участник, предложил  по- дълъг от този срок 
ще бъде  отстраняван  от участие.  
 

 
3. Обща оценка  -Оп- максимален100 брой точки. 
 
          Общата  оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и 
финансовата оценка по   формула 
 
         Оп= Фп + Сп, където 
 
         Оп- общата оценка на  п-тата оферта 
         Фп- финасова оценка на п-тата  оферта 
         Сп- оценка по  показател срок на п-тата оферта 
 
         След извършване на необходимите изчисления по утвърдената 
методика резултатите от  оценката на офертите са , както следва: 
 

     

 Обща оценка на  „БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД   

Фп= 70 точки  
Сп= 30 точки 
 
Оп= Фп + Сп = 100 точки 
 
 
 
Обща оценка на  „СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-В“ ЕООД 
 
Фп= 63,08 точки  
Сп= 27,60 точки 
 
Оп= Фп + Сп =  90,68 точки 
 
     
        V.   Въз основа на извършеното оценяване, в съответствие с обявената 
методика за  оценка  на офертите,  комисията класира участниците,  както 
следва: 
 



              на първо  място: - участника  „БГ СТРОЙ-Д“ ЕООД   с обща оценка 

100 точки. 

            на второ място:  участника „СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-В“ ЕООД с обща 
оценка  90,68 точки. 
            
           VI. Въз основа на резултатите от работата си по разглеждане и 
оценка на постъпилите  за  участие  в  обществената поръчка оферти  и  
на  основание чл. 60,ал.1 от ППЗОП   комисията реши: 
 
            Предлага на възложителя да  сключи договор за възлагане на 

обществена поръчка с предмет“Подобряване на експлоатационната 

годност на  УБ „Лозенец“ на  ВАС в с. Лозенец, община Царево“, с 

класирания на първо място участник“  БГ СТРОЙ-Д“  ЕООД.   

             С горното комисията приключи окончателно своята работа.Настоящият 
протокол се състави и подписа от членовете на комисията на 11.04.2019 
година. 
 
 
               ПРЕДСЕДАТЕЛ :   ………–п–……………… 

                                  Татяна Хинова- председател на IV-то отделение на  ВАС 

               ЧЛЕНОВЕ : 

                  1.    ………–п–………………… 

                          Младен  Семов –  и.ф. главен секретар на ВАС.   

                  2.  …………–п–………………… 

      Красимира  Георгиева -  експерт обществени поръчки  в  отдел   

ЧРПО на  ВАС. 

 
 
                УТВЪРДИЛ : 

                …………–п–………………….. 

                ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

                ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ВАС  

                Дата: 11.04.2019г. 

 


