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УТВЪРЖДАВАМ:  
 

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 

„ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 

 

               (П)            ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА 

18.09.2015 г. 

 

 

ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 

„ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 

 

               (П)            БОРИСЛАВ ПОПОВ 

23.09.2015 г. 

 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 4  
      по чл. 72 от ЗОП 

 

от заседание на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на 

изпълнител с предмет Сключване на Рамково споразумение за проектиране и изпълнение 

на обект „Събаряне на опасни сгради в имоти с отпаднала необходимост“, открита с 

Решение № 66/15.06.2015 г. на главния директор и заместник главния директор на главна 

дирекция „Инфраструктура на отбраната“ 

 

 

На 16.09.2015 г. комисия, назначена със Заповед № ЗОП-69/20.07.2015 г. изменена и 

допълнена със Заповед № ЗОП-88/02.09.2015г. на главния директор и заместник главния 

директор на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“, се събра в пълен състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Пламенова Иванова – началник отдел „Инвестиционна 

политика и строителство“ в Главна дирекция „Инфраструктура на 

отбраната” (ГД „Инфр.О”). 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Зоя Николова Гроздилова – старши експерт в дирекция „Правно 

– нормативна дейност” (Д „ПНД”). 

2. Елисавета Димитрова Дунчева – държавен експерт в дирекция 

„Планиране, програмиране и бюджет” (Д „ППБ”). 

3. инж. Иван Симеонов Антов – главен експерт в ГД „Инфр.О” 

резервен член съгласно Заповед № ЗОП-69/20.07.2015 г. изменена и 

допълнена със Заповед № ЗОП-88/02.09.2015г. на главния директор 

и заместник главния директор на главна дирекция „Инфраструктура 

на отбраната“.  

4. инж. Мариана Спасимирова Йовчева – младши експерт в ГД 

„Инфр.О” 



 

се събра в 11.
00

часа в сградата на Министерство на отбраната на ул. „Дякон 

Игнатий” №3, за да разгледа представените писмени обосновки относно начина на образуване 

на предложената крайна офертна цена, като крайният срок за представяне на писмените обосновки 

за всички участници е 15.09.2015г.  

 Резервният член инж. Иван Антов след като се запозна със списъка на участниците 

подали оферта, подписа декларация по чл. 35, ал.1 и ал.2 от ЗОП, чл. 327 ал.2 и 3 от 

ЗОВСРБ и по чл. 50, ал. 5 от Вътрешните правила относно реда за планиране и 

организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за 

контрол на изпълнението на сключените договори.  
 

 

 I. СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ, ПРЕДСТАВИЛИ ПИСМЕНИ ОБОСНОВКИ ПО 

ЧЛ. 70, АЛ. 1 ОТ ЗОП: 

 

№ 

по 

ред 

УЧАСТНИК 
Вх. № на 

офертата 

Дата на 

подаване 

Час на 

пода-

ване 

1 2 3 4 5 

1. ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДГРУП“ ДЗЗД И-2511 14.09.2015г. 15.
45

 

2. „ХИДРЕКС” ООД И-2512 14.09.2015г. 15.
53

 

3. „РОСТЕР” ООД И-2513 15.09.2015г. 10.
05

 

4. „Ф-СТРОЙ ГРУП” ЕООД И-2515 15.09.2015г. 14.
10

 

5. „ВИ ДЖИ ЕМ КОМЕРС” ЕООД И-2516 15.09.2015г. 14.
11

 

6. КОНСОРЦИУМ „ПОИС – ДУНАВ 2015“ И-2517 15.09.2015г. 17.
00

 

 

 В указания срок за представяне на писмените обосновки не е постъпила изисканата от 

участника „Екострой 2011“ ЕООД. С оглед това и на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП, комисията 

предлага на възложителя участникът  „Екострой 2011“ ЕООД, да бъде отстранен от участие в 

процедурата. 

 

 II. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПИСМЕНИ 

ОБОСНОВКИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ: 

 

 Комисията пристъпи към разглеждане на представените писмени обосновки по реда на 

получаването им, като установи следното: 

 
II.1. ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДГРУП“ ДЗЗД - предлаганата крайна офертна цена с ДДС от 

участника е 25,08 лв./м
2
. От представената писмена обосновка е видно, че участникът е предложил 

съчетание от наличие на изключително благоприятни условия и техническо решение позволяващо, 

изпълнение на дейностите при конкурентни цени, позволяващи му да формира достъпна и реална 

крайна цена за изпълнение на предмета на поръчката.Наличието на изключително благоприятни 

условия участникът аргументира с възможността за стациониране на сервизната база на участника 

с непосредствена близост до мястото на изпълнение на всеки отделен обект, което от своя страна 

води до снижаване до минимум на разходите за транспорт и човешки ресурс, което е и фактор при 

определяне на крайната цена. Дружеството разполага и със съвременна специализирана 

строителна, разрушителна и транспортна техника, което рефлектира при определяне на цената. 

Участникът излага, че притежава значителен и богат опит в изпълнението на подобен вид обекти. 

Предложеното техническо решение за изпълнение на поръчката участникът обосновава с 

извършването на технико-икономически анализ на обект, както и съчетан с опита на участникът 

при подобен род обекти, показва, че съкратените срокове на строителството и добрата 



организация водят до намаляване на страничните разходи, а оттам и до намаляване на 

себестойността на обекта. Предвидено е и извършването на паралелни дейности от предмета на 

поръчката. 

Участникът се е запознал и е направил визуален оглед на местата и техническите 

спецификации и въз основа на добитата информация е изготвил крайната предложена цена за 

изпълнение на обекта на обществената поръчка. С оглед изложеното и на основание чл. 70, ал. 2, 

т.2 и т.3 от ЗОП, комисията приема писмената обосновка предоставена от участника „ВОДГРУП“ 

ДЗЗД. 
 

II.2. „ХИДРЕКС” ООД - предлаганата крайна офертна цена с ДДС от участника е 31,88 

лв./м
2
. От представената писмена обосновка е видно, дейността на участникът е ориентирана в 

сферата на предмета на поръчката и с оглед това обстоятелство, същият разполага с богат опит в 

тази сфера, специализиран машинен парк и обучени служители за извършване на дейностите. 

Политиката на дружеството е ориентирана към постигане на конкурентно-способност чрез 

снижаване себестойността на СМР с подобряване на мениджмънта по отношение пълноценното 

използване на ресурсите и постигане на по-високо качество на изпълнение чрез прилагане на 

съвременни технологии и методи за намаляване на допълнителните разходи. Участникът 

разполага със собствена база и персонал за извършване на поддръжка и ремонт на техниката в 

максимално кратки срокове, което води до снижаване на престоите и себестойността на дейността. 

Дружеството работи на територията на цялата страна и има сформирани мобилни екипи. 

Участникът се ползва и с добри отстъпки за гориво което води до снижаване на себестойността на 

дейността на фирмата. С оглед изложеното и на основание чл. 70, ал.2, т 3 от ЗОП, комисията 

приема представената писмена обосновка на участника „ХИДРЕКС” ООД.  

  

II.3. „РОСТЕР” ООД - предлаганата крайна офертна цена с ДДС от участника е 53,51 

лв./м
2
 От представената писмена обосновка е видно, че участникът е с богат опит, който 

притежава в сферата на предмета на обществената поръчка. Въведената в дружеството система за 

управление на качеството способства и за минимизиране на разходите.Участникът разполага със 

собствена механизация и транспортни средства, което намалява себестойността на технологичния 

процес, както и времето за изпълнение. Дружеството разполага с персонал с опит в сферата на 

обществената поръчка, което гарантира качественото изпълнение на възложените му технически 

задължения. Дружеството работи само с минимална процентна печалба. При изготвяне на 

предложението участникът се е ръководил от натрупания опит и познания от вече успешно 

реализирани обекти по разрушаване, транспорт и последващо третиране на строителните 

отпадъци. С оглед изложеното и на основание чл. 70, ал.2, т 3 и т. 4 от ЗОП, комисията приема 

представената писмена обосновка на участника „РОСТЕР” ООД. 

 

  

 II.4. „Ф-СТРОЙ ГРУП” ЕООД - Предлаганата крайна офертна цена с ДДС от участника е 

70,66 лв./м
2
. От представената писмена обосновка е видно, че участникът е с опит който 

притежава и на базата на който след внимателен анализ може да предложи цени, които в 

условията на пазарна икономика да са рентабилни за изпълнителя. Организацията на работния 

процес също позволява да се оптимизира времето за изпълнение на дейността, а от там и 

стойността на процеса. С оглед изложеното и на основание чл. 70, ал.2, т 3 от ЗОП, комисията 

приема представената писмена обосновка на участника „Ф-СТРОЙ ГРУП” ЕООД. 

  

 II.5. „ВИ ДЖИ ЕМ КОМЕРС” ЕООД - предлаганата крайна офертна цена с ДДС от 

участника е 19,50 лв./м
2 

. В представената писмена обосновка, участникът е посочил наличие на 

обстоятелството по чл. 70, ал.2, т.4 от ЗОП, а именно наличие на икономичност при изпълнение на 

обществената поръчка. Същият е обосновал предложението си с наличие на специална техника за 

бързо заснемане на сградите, което технологично ще съкрати времето за подготовка на обектите. 

В съчетание с направения предварителен разчет за възнаграждения на екипа специалисти по 

подготовка на проекта, дават основание на участника да счита, че може да постигне икономичност 



при изпълнението на поръчката. Дружеството разполага и със значителна на брой механизация 

позволяваща работа едновременно на повече обекти. С оглед изложеното и на основание чл. 70, 

ал.2, т.4 от ЗОП, комисията приема писмената обосновка предоставена от участника „ВИ ДЖИ 

ЕМ КОМЕРС” ЕООД
. 

  

 II.6. КОНСОРЦИУМ „ПОИС – ДУНАВ 2015“ - предлаганата крайна офертна цена с ДДС 

от участника е 20,40 лв./м
2
.  В представената писмена обосновка, участникът е посочил наличието 

на обстоятелства по чл. 70, ал.2, т.1, т.3, и т.4 от ЗОП, както следва: Оригиналното решение за 

изпълнение на обществената поръчка, участникът обосновава с богат опит по предмета на 

поръчката, а също така разполага със специалисти чиято компетентност ще позволи извършването 

на дадена работа за по кратък срок, а от там ще се намалят разходите за труд. Оптимизацията на 

труда значително ще намали времето за изпълнение. Изключително благоприятните условия и 

икономичността при изпълнение на поръчката са определени като са взети предвид оптимизацията 

на разходите и добрата организация на процесите водещи до диференцираната заетост на 

членовете на екипа. Дружеството разполага с опитен екип, както и вече организиран персонал, 

механизация и транспортни средства, които му позволяват да формира благоприятна крайна цена, 

върху която участникът калкулира само 5% печалба. С оглед изложеното и на основание чл. 70, 

ал.2, т.1, т.3, и т.4 от ЗОП, комисията приема писмената обосновка предоставена от участника 

КОНСОРЦИУМ „ПОИС – ДУНАВ 2015“. 
 

III. СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 

ПРОЦЕДУРАТА. 

 

III. 1. ДЗЗД „АСМ ТЕРМ“: 

 

 1. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в раздел III.1, т. 5 от Протокол № 1 от 

работата на комисията, участникът е представил нови декларации по чл. 327б, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗОВСРБ, но декларацията не е представена от всяко от лицата, представляващи участниците в 

консорциума. Липсва декларация от един от представляващите „АСМ“ ООД, участник в 

консорциума. 

 2. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в раздел III.1, т. 6 от Протокол № 1 от 

работата на комисията, участникът е представил нов списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗОП. В 

списъка са посочени експерти, които ще бъдат проектанти по части „План за безопасност и 

здраве“ и „Пожарна безопасност“, посочено е и кое от лицата ще изпълнява функциите на 

технически ръководител и контрол на качеството по изпълнение на разрушителните дейности. 

Видно от представения списък, Владимир Дойчев не е служител на дружествата, участници в 

консорциума, но за същия не е представена декларация по чл. 51а от ЗОП. 

 В допълнително представения от участника списък отново не е посочено правоспособно 

лице за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно 

минималните изисквания на възложителя, посочени в раздел III.2.3. от обявлението за поръчката. 

 Съгласно изискванията на възложителя, посочени в раздел III.2.1. от обявлението за 

поръчката, участниците, които са обединения следва да представят декларацията по чл. 327б, ал. 1 

и ал. 2 от ЗОВСРБ за всеки от представляващите участниците в обединението. В случая 

посочената декларация не е представена от единия от представляващите “АСМ“ ООД, участник в 

консорциума. 

 Съгласно минималните изисквания на възложителя, посочени в раздел III.2.3. от 

обявлението за поръчката, участникът следва да разполага минимум с едно правоспособно лице за 

контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд. В представения от участника 

списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗОП, както и в допълнително представения списък на 

основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, такова лице не е посочено. 

 Съгласно раздел III.2.1., т. 10 от обявлението за поръчката, ако участникът ще използва 

ресурсите на трети лица за същите следва да бъде представена декларация по чл. 51а от ЗОП. В 



случая, участникът не е представил посочената декларация за Владимир Дойчев, който видно от 

представения списък не е служител на участниците, в консорциума. 

 С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника ДЗЗД 

„АСМ ТЕРМ“ на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като не е представил някои от 

необходимите документи и информация по чл. 56 от ЗОП. 

 

III.2. „Т и Т ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД: 

 

 1. Във връзка с констатациите на комисията, отразени в раздел III.15, т. 1 от Протокол № 1 

от работата на комисията, участникът е представил нови декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. За 

единия от представляващите участника, декларацията не е попълнена съгласно изискванията на 

възложителя, тъй като отново не са посочени кои са относимите към участника обстоятелства по т. 

4 от образеца на декларацията, приложение № 2 към документацията за участие. 

 С оглед изложеното, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Т и Т 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като не е представил изискуема 

информация по чл. 56 от ЗОП. В представената от единия от представляващите участника 

декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП не е посочено кое е относимото към участника обстоятелство 

по т. 4 от образеца на декларацията. 

 

III.3. „ЕКОСТРОЙ 2011” ЕООД – във връзка с констатациите на комисията, отразени в 

Протокол № 4 от 11.09.2015 г. от работата на комисията, за наличие на обстоятелства по чл. 70, ал. 

1 от ЗОП по отношение на предложената от участника крайна офертна цена от същия е изискана 

подробна писмена обосновка относно начина на образуване на цената. Писмената обосновка е 

следвало да бъде представена от участника в срок от три работни дни от получаването на искането 

– до 15.09.2015. В указания срок за представяне на писмената обосновка не е постъпила 

изисканата от участника „Екострой 2011“ ЕООД. С оглед изложеното и на основание чл. 70, ал.3 

от ЗОП, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата. 

 

 

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО, ОЦЕНЯВАНЕТО И КЛАСИРАНЕТО НА  

ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ: 

Оценяването и класирането на офертите на допуснатите участници се извършва по 

критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”. 

По формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник, 

КО = К1хТ1+ К2хТ2  

Т1  - относителна тежест 70% 

Т2 - относителна тежест 30% 

 

1. „ПИ ЕНД ДИ СТРОЙ“ООД: 

По показател К1 - „Предлагана крайна офертна цена за проектиране и изпълнение“, 

изчислен по формулата     

К1 = Ц1 x 100 =        (брой точки): 

Ц1 = (Цmin.1.1/Ц1.1) = 16,25/136,00  = 0,1195 

Цi – предложената крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от участника, съгласно Ценовото 

предложение на участника е 136,00 лв./м
2 

Цmin – най-ниската предложена цена крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от между 

всички участници е 16,25 лв./м
2
 

К1 = 0,1195 х 100 = 11,95 точки 

 

По показател К2 - „Срок за изпълнение на проектирането в календарни дни“: 

К2 = С1 х 100 =        (брой точки) 

С1=(Сmin1.1/С1.1) = 5/16 = 0,3125 



С1.1 - предложен срок в календарни дни от участника, съгласно Техническото му 

предложение – 16 календарни дни. 

Сmin1.1 – най-кратък предложен срок в календарни дни от между всички участници - 5 

календарни дни. 

К2 = 0,3125 х 100 = 31,25 точки 

 

Изчислената „Комплексната оценка” на участника „ПИ ЕНД ДИ СТРОЙ“ООД е: 

КО = К1хТ1+ К2хТ2 = 11,95 х 70% + 31,25 х 30% = 8,37 + 9,38 = 17,75 точки 

 

2. ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОНО - ВАЛМЕКС”: 

По показател К1 - „Предлагана крайна офертна цена за проектиране и изпълнение“, 

изчислен по формулата     

К1 = Ц1 x 100 =        (брой точки): 

Ц1 = (Цmin.1.1/Ц1.1) = 16,25/154,80  = 0,1050 

Цi – предложената крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от участника, съгласно Ценовото 

предложение на участника е 154,80 лв./м
2 

Цmin – най-ниската предложена цена крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от между 

всички участници е 16,25 лв./м
2
 

К1 = 0,1050 х 100 = 10,50 точки 

 

По показател К2 - „Срок за изпълнение на проектирането в календарни дни“: 

К2 = С1 х 100 =        (брой точки) 

С1=(Сmin1.1/С1.1) = 5/20 = 0,25 
С1.1 - предложен срок в календарни дни от участника, съгласно Техническото му 

предложение – 20 календарни дни. 

Сmin1.1 – най-кратък предложен срок в календарни дни от между всички участници - 5 

календарни дни. 

К2 = 0,25 х 100 = 25,00 точки 

 

Изчислената „Комплексната оценка” на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОНО - 

ВАЛМЕКС” е: 

КО = К1хТ1+ К2хТ2 = 10,50 х 70% + 25,00 х 30% = 7,35 + 7,50 = 14,85 точки 

 

 3. „ВОДСТРОЙ 98“ АД: 

По показател К1 - „Предлагана крайна офертна цена за проектиране и изпълнение“, 

изчислен по формулата     

К1 = Ц1 x 100 =        (брой точки): 

Ц1 = (Цmin.1.1/Ц1.1) = 16,25/96,00  = 0,1693 

Цi – предложената крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от участника, съгласно Ценовото 

предложение на участника е 96,00 лв./м
2 

Цmin – най-ниската предложена цена крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от между 

всички участници е 16,25 лв./м
2
 

К1 = 0,1693 х 100 = 16,93 точки 

 

По показател К2 - „Срок за изпълнение на проектирането в календарни дни“: 

К2 = С1 х 100 =        (брой точки) 

С1=(Сmin1.1/С1.1) = 5/10 = 0,50 
С1.1 - предложен срок в календарни дни от участника, съгласно Техническото му 

предложение – 10 календарни дни. 

Сmin1.1 – най-кратък предложен срок в календарни дни от между всички участници - 5 

календарни дни. 

К2 = 0,50 х 100 = 50,00 точки 

 



Изчислената „Комплексната оценка” на участника „ВОДСТРОЙ 98“ АД е: 

КО = К1хТ1+ К2хТ2 = 16,93 х 70% + 50,00 х 30% = 11,85 + 15,00 = 26,85 точки 

 

 4. ДЗЗД „КРУМОВГРАД 2013“: 

По показател К1 - „Предлагана крайна офертна цена за проектиране и изпълнение“, 

изчислен по формулата     

К1 = Ц1 x 100 =        (брой точки): 

Ц1 = (Цmin.1.1/Ц1.1) = 16,25/79,00  = 0,2057 

Цi – предложената крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от участника, съгласно Ценовото 

предложение на участника е 79,00 лв./м
2 

Цmin – най-ниската предложена цена крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от между 

всички участници е 16,25 лв./м
2
 

К1 = 0,2057 х 100 = 20,57 точки 

 

По показател К2 - „Срок за изпълнение на проектирането в календарни дни“: 

К2 = С1 х 100 =        (брой точки) 

С1=(Сmin1.1/С1.1) = 5/15 = 0,3333 
С1.1 - предложен срок в календарни дни от участника, съгласно Техническото му 

предложение – 15 календарни дни. 

Сmin1.1 – най-кратък предложен срок в календарни дни от между всички участници - 5 

календарни дни. 

К2 = 0,3333 х 100 = 33,33 точки 

 

Изчислената „Комплексната оценка” на участника ДЗЗД „КРУМОВГРАД 2013“ е: 

КО = К1хТ1+ К2хТ2 = 20,57 х 70% + 33,33 х 30% = 14,40 + 10,00 = 24,40 точки 

 

 5. „ХИДРЕКС” ООД:  

По показател К1 - „Предлагана крайна офертна цена за проектиране и изпълнение“, 

изчислен по формулата     

К1 = Ц1 x 100 =        (брой точки): 

Ц1 = (Цmin.1.1/Ц1.1) = 16,25/26,57 = 0,6116 

Цi – предложената крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от участника, съгласно Ценовото 

предложение на участника е 26,57 лв./м
2 

Цmin – най-ниската предложена цена крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от между 

всички участници е 16,25 лв./м
2
 

К1 = 0,6116 х 100 = 61,16 точки 

 

По показател К2 - „Срок за изпълнение на проектирането в календарни дни“: 

К2 = С1 х 100 =        (брой точки) 

С1=(Сmin1.1/С1.1) = 5/10 = 0,50 
С1.1 - предложен срок в календарни дни от участника, съгласно Техническото му 

предложение – 10 календарни дни. 

Сmin1.1 – най-кратък предложен срок в календарни дни от между всички участници - 5 

календарни дни. 

К2 = 0,50 х 100 = 50,00 точки 

 

Изчислената „Комплексната оценка” на участника „ХИДРЕКС” ООД е: 

КО = К1хТ1+ К2хТ2 = 61,16 х 70% + 50,00 х 30% = 42,81 + 15,00 = 57,81 точки 

 

6. „РОСТЕР“ ООД: 

По показател К1 - „Предлагана крайна офертна цена за проектиране и изпълнение“, 

изчислен по формулата     

К1 = Ц1 x 100 =        (брой точки): 



Ц1 = (Цmin.1.1/Ц1.1) = 16,25/44,59 = 0,3644 

Цi – предложената крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от участника, съгласно Ценовото 

предложение на участника е 44,59 лв./м
2 

Цmin – най-ниската предложена цена крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от между 

всички участници е 16,25 лв./м
2
 

К1 = 0,3644 х 100 = 36,44 точки 

 

По показател К2 - „Срок за изпълнение на проектирането в календарни дни“: 

К2 = С1 х 100 =        (брой точки) 

С1=(Сmin1.1/С1.1) = 5/7 = 0,7143 
С1.1 - предложен срок в календарни дни от участника, съгласно Техническото му 

предложение – 7 календарни дни. 

Сmin1.1 – най-кратък предложен срок в календарни дни от между всички участници - 5 

календарни дни. 

К2 = 0,7143 х 100 = 71,43 точки 

 

Изчислената „Комплексната оценка” на участника „РОСТЕР“ ООД е: 

КО = К1хТ1+ К2хТ2 = 36,44 х 70% + 71,43 х 30% = 25,51 + 21,43 = 46,94 точки 

 

7. „ВИ ДЖИ ЕМ КОМЕРС” ЕООД: 

По показател К1 - „Предлагана крайна офертна цена за проектиране и изпълнение“, 

изчислен по формулата     

К1 = Ц1 x 100 =        (брой точки): 

Ц1 = (Цmin.1.1/Ц1.1) = 16,25/16,25 = 1,00 

Цi – предложената крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от участника, съгласно Ценовото 

предложение на участника е 16,25 лв./м
2 

Цmin – най-ниската предложена цена крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от между 

всички участници е 16,25 лв./м
2
 

К1 = 1,00 х 100 = 100 точки 

 

По показател К2 - „Срок за изпълнение на проектирането в календарни дни“: 

К2 = С1 х 100 =        (брой точки) 

С1=(Сmin1.1/С1.1) = 5/7 = 0,7143 
С1.1 - предложен срок в календарни дни от участника, съгласно Техническото му 

предложение – 7 календарни дни. 

Сmin1.1 – най-кратък предложен срок в календарни дни от между всички участници - 5 

календарни дни. 

К2 = 0,7143 х 100 = 71,43 точки 

 

Изчислената „Комплексната оценка” на участника „ВИ ДЖИ ЕМ КОМЕРС” ЕООД е: 

КО = К1хТ1+ К2хТ2 = 100 х 70% + 71,43 х 30% = 70,00 + 21,43 = 91,43 точки 

 

8. „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД: 

По показател К1 - „Предлагана крайна офертна цена за проектиране и изпълнение“, 

изчислен по формулата     

К1 = Ц1 x 100 =        (брой точки): 

Ц1 = (Цmin.1.1/Ц1.1) = 16,25/330,00 = 0,0492 

Цi – предложената крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от участника, съгласно Ценовото 

предложение на участника е 330,00 лв./м
2 

Цmin – най-ниската предложена цена крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от между 

всички участници е 16,25 лв./м
2
 

К1 = 0,0492 х 100 = 4,92 точки 

 



По показател К2 - „Срок за изпълнение на проектирането в календарни дни“: 

К2 = С1 х 100 =        (брой точки) 

С1=(Сmin1.1/С1.1) = 5/5 = 1,00 
С1.1 - предложен срок в календарни дни от участника, съгласно Техническото му 

предложение – 5 календарни дни. 

Сmin1.1 – най-кратък предложен срок в календарни дни от между всички участници - 5 

календарни дни. 

К2 = 1,00 х 100 = 100,00 точки 

 

Изчислената „Комплексната оценка” на участника „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД е: 

КО = К1хТ1+ К2хТ2 = 4,92 х 70% + 100,00 х 30% = 3,44 + 30,00 = 33,44 точки 

 

9. „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД: 

 

По показател К1 - „Предлагана крайна офертна цена за проектиране и изпълнение“, 

изчислен по формулата     

К1 = Ц1 x 100 =        (брой точки): 

Ц1 = (Цmin.1.1/Ц1.1) = 16,25/120,00 = 0,1354 

Цi – предложената крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от участника, съгласно Ценовото 

предложение на участника е 120,00 лв./м
2 

Цmin – най-ниската предложена цена крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от между 

всички участници е 16,25 лв./м
2
 

К1 = 0,1354 х 100 = 13,54 точки 

 

По показател К2 - „Срок за изпълнение на проектирането в календарни дни“: 

К2 = С1 х 100 =        (брой точки) 

С1=(Сmin1.1/С1.1) = 5/10 = 0,50 
С1.1 - предложен срок в календарни дни от участника, съгласно Техническото му 

предложение – 10 календарни дни. 

Сmin1.1 – най-кратък предложен срок в календарни дни от между всички участници - 5 

календарни дни. 

К2 = 0,50 х 100 = 50,00 точки 

 

Изчислената „Комплексната оценка” на участника „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е: 

КО = К1хТ1+ К2хТ2 = 13,54 х 70% + 50,00 х 30% = 9,48 + 15,00 = 24,48 точки 

 

10. КОНСОРЦИУМ „ПАНОВИНЖЕНЕРИНГ“: 

По показател К1 - „Предлагана крайна офертна цена за проектиране и изпълнение“, 

изчислен по формулата     

К1 = Ц1 x 100 =        (брой точки): 

Ц1 = (Цmin.1.1/Ц1.1) = 16,25/134,00 = 0,1213 

Цi – предложената крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от участника, съгласно Ценовото 

предложение на участника е 134,00 лв./м
2 

Цmin – най-ниската предложена цена крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от между 

всички участници е 16,25 лв./м
2
 

К1 = 0,1213 х 100 = 12,13 точки 

 

По показател К2 - „Срок за изпълнение на проектирането в календарни дни“: 

К2 = С1 х 100 =        (брой точки) 

С1=(Сmin1.1/С1.1) = 5/7 = 0,7143 
С1.1 - предложен срок в календарни дни от участника, съгласно Техническото му 

предложение – 7 календарни дни. 



Сmin1.1 – най-кратък предложен срок в календарни дни от между всички участници - 5 

календарни дни. 

К2 = 0,7143 х 100 = 71,43 точки 

 

Изчислената „Комплексната оценка” на участника КОНСОРЦИУМ 

„ПАНОВИНЖЕНЕРИНГ“ е: 

КО = К1хТ1+ К2хТ2 = 12,13 х 70% + 71,43 х 30% = 8,49 + 21,43 = 29,92 точки 

 

11. ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДГРУП“ ДЗЗД: 

По показател К1 - „Предлагана крайна офертна цена за проектиране и изпълнение“, 

изчислен по формулата     

К1 = Ц1 x 100 =        (брой точки): 

Ц1 = (Цmin.1.1/Ц1.1) = 16,25/20,90 = 0,7775 

Цi – предложената крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от участника, съгласно Ценовото 

предложение на участника е 20,90 лв./м
2 

Цmin – най-ниската предложена цена крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от между 

всички участници е 16,25 лв./м
2
 

К1 = 0,7775 х 100 = 77,75 точки 

 

По показател К2 - „Срок за изпълнение на проектирането в календарни дни“: 

К2 = С1 х 100 =        (брой точки) 

С1=(Сmin1.1/С1.1) = 5/14 = 0,3571 
С1.1 - предложен срок в календарни дни от участника, съгласно Техническото му 

предложение – 14 календарни дни. 

Сmin1.1 – най-кратък предложен срок в календарни дни от между всички участници - 5 

календарни дни. 

К2 = 0,3571 х 100 = 35,71 точки 

 

Изчислената „Комплексната оценка” на участника ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДГРУП“ ДЗЗД 

е: 

КО = К1хТ1+ К2хТ2 = 77,75 х 70% + 35,71 х 30% = 54,43 + 10,71 = 65,14 точки 

 

12. „Ф-СТРОЙ ГРУП” ЕООД: 

По показател К1 - „Предлагана крайна офертна цена за проектиране и изпълнение“, 

изчислен по формулата     

К1 = Ц1 x 100 =        (брой точки): 

Ц1 = (Цmin.1.1/Ц1.1) = 16,25/58,88 = 0,2760 

Цi – предложената крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от участника, съгласно Ценовото 

предложение на участника е 58,88 лв./м
2 

Цmin – най-ниската предложена цена крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от между 

всички участници е 16,25 лв./м
2
 

К1 = 0,2760 х 100 = 27,60 точки 

 

По показател К2 - „Срок за изпълнение на проектирането в календарни дни“: 

К2 = С1 х 100 =        (брой точки) 

С1=(Сmin1.1/С1.1) = 5/7 = 0,7143 
С1.1 - предложен срок в календарни дни от участника, съгласно Техническото му 

предложение – 14 календарни дни. 

Сmin1.1 – най-кратък предложен срок в календарни дни от между всички участници - 5 

календарни дни. 

К2 = 0,7143 х 100 = 71,43 точки 

 

Изчислената „Комплексната оценка” на участника „Ф-СТРОЙ ГРУП” ЕООД е: 



КО = К1хТ1+ К2хТ2 = 27,60 х 70% + 71,43 х 30% = 19,32 + 21,43 = 40,75 точки 

 

13. КОНСОРЦИУМ „ПОИС – ДУНАВ 2015“: 

По показател К1 - „Предлагана крайна офертна цена за проектиране и изпълнение“, 

изчислен по формулата     

К1 = Ц1 x 100 =        (брой точки): 

Ц1 = (Цmin.1.1/Ц1.1) = 16,25/17,00 = 0,9559 

Цi – предложената крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от участника, съгласно Ценовото 

предложение на участника е 17,00 лв./м
2 

Цmin – най-ниската предложена цена крайна офертна цена в лв/м
2
, без ДДС от между 

всички участници е 16,25 лв./м
2
 

К1 = 0,9559 х 100 = 95,59 точки 

 

По показател К2 - „Срок за изпълнение на проектирането в календарни дни“: 

К2 = С1 х 100 =        (брой точки) 

С1=(Сmin1.1/С1.1) = 5/5 = 1,00 
С1.1 - предложен срок в календарни дни от участника, съгласно Техническото му 

предложение – 5 календарни дни. 

Сmin1.1 – най-кратък предложен срок в календарни дни от между всички участници - 5 

календарни дни. 

К2 = 1,00 х 100 = 100,00 точки 

 

Изчислената „Комплексната оценка” на участника КОНСОРЦИУМ „ПОИС – ДУНАВ 

2015“ е: 

КО = К1хТ1+ К2хТ2 = 95,59 х 70% + 100,00 х 30% = 66,91 + 30,00 = 96,91 точки 

 

 

V. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:  

 

С оглед изискванията на възложителя отразени в раздел II.1.4 на обявление за обществена 

поръчка, максималният брой на участниците с които ще се сключи рамково споразумение са 5. 

 

1. място КОНСОРЦИУМ „ПОИС – ДУНАВ 2015“, с изчислена „Комплексна оценка” 

от 96,91 точки. 

2. място „ВИ ДЖИ ЕМ КОМЕРС“ ЕООД, с изчислена „Комплексна оценка” от 91,43 

точки. 

3. място ОБЕДИНЕНИЕ „ВОДГРУП“ ДЗЗД, с изчислена „Комплексна оценка” от 

65,14 точки. 

4. място „ХИДРЕКС“ ООД, с изчислена „Комплексна оценка” от 57,81 точки. 

5. място „РОСТЕР“ ООД, с изчислена „Комплексна оценка” от 46,94 точки. 

6. място „ Ф-СТРОЙ ГРУП“ ЕООД, с изчислена „Комплексна оценка” от 40,75 точки. 

7. място „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, с изчислена „Комплексна оценка” от 33,44 точки. 

8. място КОНСОРЦИУМ „ПАНОВИНЖЕНЕРИНГ“, с изчислена „Комплексна 

оценка” от 29,92 точки. 

9. място „ВОДСТРОЙ 98“ АД, с изчислена „Комплексна оценка” от 26,85 точки. 

10. място „КСВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, с изчислена „Комплексна оценка” от 24,48 

точки. 

11. място ДЗЗД „КРУМОВГРАД 2013“, с изчислена „Комплексна оценка” от 24,40 

точки. 

12. място „ПИ ЕНД ДИ СТРОЙ“ ООД, с изчислена „Комплексна оценка” от 17,75 

точки. 

13. място ОБЕДИНЕНИЕ „ПРОНО-ВАЛМЕКС“, с изчислена „Комплексна оценка” от 

14,85 точки. 



Особени мнения по време на работата на комисията не бяха изразени. 

 

Настоящия протокол се изготви и подписа на 17.09.2015 г. 

 

Протокол №1 по чл. 68, ал. 7 от ЗОП от 14.08.2015 год., Протокол № 2 от 26.08.2015г., 

Протокол № 3 от 08.09.2015 год.  и Протокол № 4 от 11.09.2015 год. са неразделна част от този 

протокол. 

 

На основание чл. 72, ал. 2 от ЗОП всички членове на комисията подписаха настоящия 

протокол, който заедно с цялата документация в процедурата и се предава на Възложителя за 

приемане и издаване на мотивирано решение за класиране на участниците и определяне на 

потенциалните изпълнители. 

 

Председател:   (п)  Марина Иванова 

 

Членове: 1.                (п)   Зоя Гроздилова 

 

  2.                (п)            Елисавета Дунчева 

 

  3.                (п)   инж. Иван Антов 

 

  4.                (п)            инж. Мариана Йовчева 

 

 

 

 

 

 

*Подписите са заличени съгласно чл. 4 от ЗЗЛД 


