
 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 3 
 

Съставен на основание с чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) от комисия назначена със Заповед № 1490/27.08.2018 

година за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на общински сгради и 

спортна площадка“, открита с Решение № 2552/25.07.2018 година, публикувана в 

Регистъра на обществените поръчки на 25.07.2018 година с уникален номер: 00814-

2018-0025. 

 

Комисията в състав:  

Председател: 

Марио Милов, началник на Отдел „Обществени поръчки“ – Община Враца. 

 

Членове: 

1. Соня Манова, главен специалист „Административна, социална и общинска 

инфраструктура“ в Дирекция „Строителство и инфраструктура“ – Община Враца. 

2. Ваня Могиланска, главен експерт „Обществени поръчки“ в Отдел 

„Обществени поръчки“  – Община Враца. 

На публичното заседание не присъстваха участниците в процедурата, нито 

присъстваха представители на средствата за масово осведомяване – съгласно списъка 

на участниците присъствали на отварянето на ценовите предложения и списъка на 

средствата за масово осведомяване присъствали на отварянето на ценовите 

предложения, които са неразделна част от настоящият протокол, проведе публично 

заседание на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, за отваряне на ценовите предложения в 

процедурата. 

 

На основание чл. 57, ал. 3, изречение последно от ППЗОП преди отварянето на 

ценовите предложения комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по 

другите показатели.  

 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне на 

пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертите на допуснатите 

участници и обяви предложените от тях цени, както следва: 

 

1. Участник – “Ценит Петков“ ООД, град Враца. 

 Предложена цена за изпълнение на обществената поръчка – 148 294,75 лева 

(сто четиридесет и осем хиляди двеста деветдесет и четири лева и 75 стотинки) без 

включен ДДС или 177 953,70 лева (сто седемдесет и седем хиляди деветстотин 

петдесет и три лева и 70 стотинки) с включен ДДС. 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 



2. Участник – “Пътремонт“ ООД, град Враца. 

 Предложена цена за изпълнение на обществената поръчка – 148 201,73 лева 

(сто четиридесет и осем хиляди двеста и един лева и 73 стотинки) без включен ДДС 

или 177 842,08 лева (сто седемдесет и седем осемстотин четиридесет и два лева и 08 

стотинки) с включен ДДС. 

След извършването на тези действия председателят на комисията закри 

публичната част от работата на комисията. 

  

Комисията продължи работата си в закрито заседание с разглеждането на 

ценовото предложение на допуснатият участник, и констатира следното: 

 

1. Участникът “Ценит Петков“ ООД, град Враца е представил следните 

документи по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП: 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

b. Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР за съответната 

обособена позиция. 

c. Анализи на единичните цени, съответстващи на позициите в 

количествено-стойностната сметка. 

 

Ценовото предложение, заедно с всички приложения към него, отговарят на 

поставените минимални изисквания от възложителя и на условията за изпълнение на 

поръчката. 

 

2. Участникът “Ценит Петков“ ООД, град Враца е представил следните 

документи по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП: 

a. Ценово предложение - Образец № 5.  

b. Количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР за съответната 

обособена позиция. 

c. Анализи на единичните цени, съответстващи на позициите в 

количествено-стойностната сметка. 

 

Ценовото предложение, заедно с всички приложения към него, отговарят на 

поставените минимални изисквания от възложителя и на условията за изпълнение на 

поръчката. 

 

 

Комисията продължи работата си с оценяването на ценовите предложения на 

допуснатите участници. 

 

П4 – Цена 

 Оценката се определя съгласно формула: 

 Оценка на показателя П4 =  Цmin  х 100х0,40 

                                                      Цсъотв  

 Където: 

 Цmin  – най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката в лева 

 Цсъотв – предложената цена на съответния участник в лева 

 



С така предложените ценови предложения допуснатите до оценка участници 

получиха следните оценки, както следва: 

 

1. Участник – “Ценит Петков“ ООД, град Враца.  

П4 – Цена 

 Предложена цена за изпълнение на обществената поръчка – 148 294,75 лева 

(сто четиридесет и осем хиляди двеста деветдесет и четири лева и 75 стотинки) без 

включен ДДС или 177 953,70 лева (сто седемдесет и седем хиляди деветстотин 

петдесет и три лева и 70 стотинки) с включен ДДС. 

                     148 201,73 

П4 = ----------------- х 100х0,40 = 39,97 точки  

                    148 294,75 

 

2. Участник – “Пътремонт“ ООД, град Враца.  

П4 – Цена 

 Предложена цена за изпълнение на обществената поръчка – 148 201,73 лева 

(сто четиридесет и осем хиляди двеста и един лева и 73 стотинки) без включен ДДС 

или 177 842,08 лева (сто седемдесет и седем осемстотин четиридесет и два лева и 08 

стотинки) с включен ДДС. 

                     148 201,73 

П4 = ----------------- х 100х0,40 = 40,00 точки  

                    148 201,73 

 

С така предложените оферти участниците получиха следните оценки, както 

следва: 

 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 

тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула: 

 

КОФ = П1+П2+П3+П4 
 

1. Участник – “Ценит Петков“ ООД, град Враца. 

 

КОФ = П1 – 3,27 + П2 – 6,67 + П3 – 15,00 + П4 – 39,97 = 64,91 точки. 

 

2. Участник – “Пътремонт“ ООД, град Враца. 

 

КОФ = П1 – 20,00 + П2 – 10,00 + П3 – 30,00 + П4 – 40,00 = 100,00 точки. 

 

 

Комисията предлага следното класиране на участниците. 

На база на получени комплексни оценки в съответствие с методиката за оценка 

на офертите за участие в обществената поръчка, съобразно критерия „оптимално 

съотношение качество/цена” (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП), комисията класира 

допуснатите до класиране оферти, както следва: 



 

 

Участник 

 

Крайно класиране 

 

Получени точки 

 

 

“Пътремонт“ ООД, град Враца  

 

І-во място 

 

100,00 точки 

 

 

“Ценит Петков“ ООД, град Враца 

 

IІ-ро място 

 

64,91 точки 

 

 

 

Комисията приключи своята работа в 14:30 часа на 05.09.2018 година. 

 

Настоящият протокол е съставен на 05.09.2018 година. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Списък на участниците, присъствали на отварянето на ценовите предложения. 

2. Списък на средствата за масово осведомяване, присъствали на отварянето на 

ценовите предложения. 

 

 

Комисия в състав: 

 

 

 

Председател:      

     

        

                         Възложител: 

Марио Милов      

  

Членове: 

 

Соня Манов     

 

Ваня Могиланска     

 /Петя Янева Долапчиева/ 
    Зам. –

кмет на община Враца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСАНО И 

ЗАЛИЧЕНО НА 

ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 

42, АЛ. 5 ОТ 

ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ, ВЪВ 

ВРЪЗКА С ЧЛ. 2 И  

ЧЛ. 4 ОТ ЗАКОНА 

ЗА ЗАЩИТА НА 

ЛИЧНИТЕ ДАННИ. 

ПОДПИСАНО И 

ЗАЛИЧЕНО НА 

ОСНОВАНИЕ 

ЧЛ. 42, АЛ. 5 ОТ 

ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТ

Е ПОРЪЧКИ, 

ВЪВ ВРЪЗКА С 

ЧЛ. 2 И  ЧЛ. 4 ОТ 

ЗАКОНА ЗА 

ЗАЩИТА НА 

ЛИЧНИТЕ 

ДАННИ. 

Калин Ангелов Каменов  

Кмет на община Враца 

 

           05.09.2018 година 

/дата на утвърждаване на доклада/ 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 


