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УТВЪРЖДАВАМ: рег. № 22-30-8/13.08.2015г 
 
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 
„ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 
 
               П               ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА 

13.08.2015 г. 
 
 
ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 
„ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 
 
               П               БОРИСЛАВ ПОПОВ 

13.08.2015 г. 
 

 
П Р О Т О К О Л  
по чл. 72 от ЗОП 

 
 

На 07.08.2015г. от 10.00 часа комисията в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марина Иванова – началник на отдел ИПС в главна дирекция 

„Инфраструктура на отбраната” (ГД „ИнфрО“) и 
 

ЧЛЕНОВЕ:  
1. Анета Славова – старши експерт в дирекция „Правно – нормативна 
дейност”; 
2. Феликс Дивлев – главен експерт в дирекция „Планиране, програмиране и 
бюджет”; 
3. инж. Петър Първанов – главен експерт в ГД „ИнфрО“; 
4. инж. Тодор Пунев – старши екперт в ГД „ИнфрО“ – резервен член съгласно 

Заповед № ЗОП-58/29.06.2015 г. 
 се събра на публично заседание в пълен състав, за да отвори ценовите 
предложения на участниците в открита процедура за възлагане на  обществена поръчка 
с предмет „Изграждане на районен водопровод и комуникации във ВР 2295 - Варна“.  

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на 
участниците или други лица. 
 
 I. Отваряне на ценовите предложения в плик № 3 на участниците: 
 Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците по 
реда на постъпване на офертите. 

 1. ДЗЗД „СВК Варна“ – 225 188,88 лв. крайна предложена цена без ДДС; 
2. „ВЕСЕЛА“ ООД – 273 808,27 лв. крайна предложена цена без ДДС; 
3. „ТРЕЙС-БУРГАС“ ЕАД – 232 485,71 лв. крайна предложена цена без ДДС; 
4. „СТИМЕКС“ ЕООД – 214 976,78 лв. крайна предложена цена без ДДС; 
5. „ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – 243 014,74 лв. крайна предложена цена без 
ДДС; 
6. „СТАТУС-Н“ ООД – 299 906,08 лв. крайна предложена цена без ДДС; 
7. ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО СТРОЙ“ ДЗЗД – 300 542,46 лв. крайна предложена цена 
без ДДС. 
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Комисията продължи работата си по разглеждане на ценовите предложения за 
съответствие с поставените от възложителя изисквания. 

Участникът ДЗЗД „СВК Варна“ е представил всички изискуеми документи, 
съгласно обявлението и документацията за участие в процедурата и същите са изготвени 
съгласно изискванията на възложителя. Комисията извърши проверка за аритметични 
грешки на представената от участника количествено – стойностна сметка /КСС/ и не 
установи грешки при направените изчисления. 

Участникът „ВЕСЕЛА“ ООД е представил всички изискуеми документи, съгласно 
обявлението и документацията за участие в процедурата и същите са изготвени съгласно 
изискванията на възложителя. Комисията извърши проверка за аритметични грешки на 
представената от участника количествено – стойностна сметка /КСС/ и не установи 
грешки при направените изчисления. 

Участникът „ТРЕЙС-БУРГАС“ ЕАД е представил всички изискуеми документи, 
съгласно обявлението и документацията за участие в процедурата и същите са изготвени 
съгласно изискванията на възложителя. Комисията извърши проверка за аритметични 
грешки на представената от участника количествено – стойностна сметка /КСС/ и не 
установи грешки при направените изчисления. 

Участникът „СТИМЕКС“ ЕООД е представил всички изискуеми документи, 
съгласно обявлението и документацията за участие в процедурата и същите са изготвени 
съгласно изискванията на възложителя. Комисията извърши проверка за аритметични 
грешки на представената от участника количествено – стойностна сметка /КСС/ и не 
установи грешки при направените изчисления. 

Участникът „ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД е представил всички изискуеми 
документи, съгласно обявлението и документацията за участие в процедурата и същите 
са изготвени съгласно изискванията на възложителя. Комисията извърши проверка за 
аритметични грешки на представената от участника количествено – стойностна сметка 
/КСС/ и не установи грешки при направените изчисления. 

Участникът „СТАТУС-Н“ ООД е представил ценово предложение – Приложение 
№ 1а и подписана и подпечатана количествено-стойностна сметка – Приложение № 1, 
но същата не е представена и в електронен вид. Комисията извърши проверка за 
аритметични грешки на представената от участника количествено – стойностна сметка 
/КСС/ и  установи грешка при направените изчисления в раздел III, позиция № 5 
„Временно строителство – 1% от СМР без ДДС“. Посочената стойност 23 000 лв. не 
отговаря на 1 % от стойността на СМР по КСС калкулирани съгласно предложените от 
участника  единични цени без ДДС. В тази връзка ценовото предложение на участника 
не отговаря на изискванията на възложителя. 

Участникът ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО СТРОЙ“ ДЗЗД е представил всички изискуеми 
документи, съгласно обявлението и документацията за участие в процедурата и същите 
са изготвени съгласно изискванията на възложителя. Комисията извърши проверка за 
аритметични грешки на представената от участника количествено – стойностна сметка 
/КСС/ и не установи грешки при направените изчисления. 
 

II. СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 
ОТ ПРОЦЕДУРАТА. 

1. „СТАТУС-Н“ ООД. 
Комисията констатира, че е налице несъответствие в ценовата оферта на 

участника, съгласно изискванията на възложителя. В представената от участника 
количествено – стойностна сметка /КСС/ се установи грешка при направените 
изчисления в раздел III, позиция № 5 „Временно строителство – 1% от СМР без ДДС“. 



3 
 

Посочената стойност 23 000 лв. не отговаря на 1 % от стойността на СМР по КСС 
калкулирани съгласно предложените от участника  единични цени без ДДС. 
Допуснатата от участника грешка води до промяна на предложената обща цена за 
изпълнение на поръчката, представена в ценовата оферта. 

С оглед изложеното и на основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП, комисията предлага за 
отстраняване от процедурата участника „СТАТУС-Н“ ООД, поради представена оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 

Комисията извърши проверка за наличие на обстоятелствата по чл. 70, ал. 1 от 
ЗОП на ценовите предложения на допуснатите участници, като такива не бяха 
установени.  

 
 
II. 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 = П1х10% + П2х60% + П3х30% 
 
1. ДЗЗД „СВК ВАРНА“: 
По показател „Срок за изпълнение в календарни дни - П1, изчислен по 

формулата: 
П1=(Pmin/Pi)x100 = (брой точки): 
Предложен от участника срок за изпълнение – 90 календарни дни. 
Минимален предложен срок за изпълнение - 90 календарни дни. 
П1=(90/90) x100=100 точки  
 
По показател „Качество на техническото предложение“ – П2 изчислен по 

формулата: 
П2=А+Б 
 
Комисията се запозна с документите от техническото предложение на участника. 

След анализа на документите от експертите по предмета на поръчката се констатира, че 
са налице несъществени пропуски и несъответствия между посочения срок с 
предвидения за използване технически и човешки ресурс. 

В представения линеен график и приложената диаграма на работната ръка на 
участника ДЗЗД „СВК ВАРНА“ по зададените видове СМР, няма яснота за какъв 
период и с каква работна ръка ще бъдат изпълнявани отделните видове и количества 
СМР.  

В обяснителната записка на участника не са описани дейностите по доставка и 
монтаж на съпътстващите комуникации, а същите са маркирани единствено в линейният 
график. 

В представеното техническо предложение не е посочена технологичната 
свързаност между приложените графици – линеен график, диаграма на работната ръка и 
ресурсен план на необходимата механизация. Няма яснота за определен вид дейност 
какъв брой работници и каква механизация са необходими за изпълнението й. 

За подпоказател А – технологична последователност на строителните процеси на 
участника ДЗЗД „СВК ВАРНА“  комисията постави оценка – 30 точки. 

За подпоказател Б –управление на риска: 
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При разглеждане на техническото предложение на участника ДЗЗД „СВК 
ВАРНА“ по този подпоказател комисията установи че задълбочено са разгледани 
дефинираните от Възложителя рискове. 

Предложени са ефикасни контролни дейности по установяване и предотвратяване 
на отделните неблагоприятни фактори, които биха затруднили изпълнението на 
поръчката. 

Оценката на участника по подпоказател Б –управление на риска е 40 точки. 
По подпоказател А – 30 точки; 
По подпоказател Б – 40 точки; 
П2=А + Б= 30 + 40 = 70 точки  
 
По показател „Ценово предложение“ – П3 изчислен по формулата  

 П3=(Цmin/Цi)x100 =  (брой точки): 
Цi - предложената обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на 

участника е 225 188,88лв. 
Цmin – минималната предложена обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовите 

предложения на всички участници е 214 976,78 лв. 
П3 = 214 976,78 /225 188,88 х 100 = 95,47 точки 
 
Изчислената „Комплексната оценка” на участника ДЗЗД „СВК ВАРНА“  е: 
 
КО = 100 х 10% + 70 х 60% + 95,47 х 30% = 10 + 42 + 28,64 = 80,64 точки 
 
2. „ВЕСЕЛА“ ООД  . 
По показател „Срок за изпълнение в календарни дни П1, изчислен по 

формулата: 
П1=(Pmin/Pi)x100 = (брой точки): 
Предложен от участника срок за изпълнение – 90 календарни дни. 
Минимален предложен срок за изпълнение – 90 календарни дни. 
П1=(90/90) x100=100 точки 
 
По показател „Качество на техническото предложение“ – П2 изчислен по 

формулата: 
П2=А+Б 
Комисията се запозна с документите от техническото предложение на участника. 

При разглеждането експертите по предмета на поръчката установиха, че от 
техническото предложение на участника не е видно да е съобразена доставката на 
материалите с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички 
дейности. В представения линеен график са описани видове дейности, за които не е 
посочен брой работна ръка за тяхното обезпечаване, както и необходимата механизация. 

В приложената диаграма на работната ръка в графичната й част не са нанесени 
стойности и дименсии по координатите. Поставената над нея диаграма на работната 
ръка в табличен вид не кореспондира по вертикала с графичната диаграма. 

В табличната диаграма на работната ръка неправилно е записано в графа 1 
„човекодни за месеца“ вместо човеко дни за ден, както е отбелязано в следващите 
графи. 

За подпоказател А – технологична последователност на строителните процеси на 
участника „ВЕСЕЛА“ ООД  комисията постави оценка – 30 точки. 

За подпоказател Б –управление на риска: 
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При разглеждане на техническото предложение на участника „ВЕСЕЛА“ ООД 
по този подпоказател комисията установи, че са разгледани дефинираните от 
Възложителя рискове. 

Предложени са ефикасни контролни дейности по установяването и 
предотвратяване на отделните неблагоприятни фактори, които биха затруднили 
изпълнението на поръчката. 

Оценката на участника по подпоказател Б –управление на риска е 40 точки. 
По подпоказател А – 30 точки; 
По подпоказател Б – 40 точки; 
П2=А + Б= 30 + 40 = 70 точки 
 
По показател „Ценово предложение“ – П3 изчислен по формулата  

 П3=(Цmin/Цi)x100 =  (брой точки): 
Цi - предложената обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на 

участника е 273 808,27  лв. 
Цmin – минималната предложена обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовите 

предложения на всички участници е 214 976,78 лв. 
П3 = 214 976,78 /273 808,27  х 100 = 78,51 точки 
 
Изчислената „Комплексната оценка” на участника „ВЕСЕЛА“ ООД  е: 
КО = 100 х 10% + 70 х 60% + 78,51 х 30% = 10 + 42 + 23,55 = 75,55 точки 
 
 
3. „ТРЕЙС - БУРГАС“ ЕАД: 
По показател „Срок за изпълнение в календарни дни П1, изчислен по 

формулата: 
П1=(Pmin/Pi)x100 = (брой точки): 
Предложен от участника срок за изпълнение – 100 календарни дни. 
Минимален предложен срок за изпълнение – 90 календарни дни. 
П1=(90/100) x100=90 точки 
 
По показател „Качество на техническото предложение“ – П2 изчислен по 

формулата: 
П2=А+Б 
Комисията се запозна с документите от техническото предложение на участника. 

При разглеждането експертите по предмета на поръчката установиха, че участникът във 
всички приложени графици започва с отрицателен времеви интервал, което не дава 
яснота за начало и край на изпълнение на посочените дейности. 

В графика на работната ръка и механизацията времевите интервали са обособени 
на по четири дни, а времето за изпълнение на определения вид дейност е отразено в 
часове, от което не става ясно за колко и кои дни ще бъде извършена съответната 
дейност. 

В линейния календарен план график са показани видовете дейности и 
времетраенето за тяхното изпълнение, но липсва работна ръка и механизация. 

Диаграмата на работната ръка и механизацията представлява отделни диаграми за 
ръководните кадри, работници и отделни видове машини. Така представените диаграми 
не дават яснота даден вид дейност за какъв период, с каква работна ръка и механизация 
ще бъде изпълнена. 
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В обяснителната записка на техническото предложение е записан текст, че 
„местата за локализация на строителната площадка ще се съгласуват и уточнят с 
представителите на Възложителя, като следва да се има предвид постоянния трафик на 
тежки цистерни в зоната на летището“, който няма отношение към предмета на 
обществената поръчка. 

За подпоказател А – технологична последователност на строителните процеси на 
участника „ТРЕЙС - БУРГАС“ ЕАД комисията постави оценка – 30 точки. 

За подпоказател Б –управление на риска: 
При разглеждане на техническото предложение на участника „ТРЕЙС - 

БУРГАС“ ЕАД по този подпоказател комисията установи, че са разгледани 
дефинираните от Възложителя рискове. 

Предложени са ефикасни контролни дейности по установяването и 
предотвратяване на  отделните неблагоприятни фактори, които биха затруднили 
изпълнението на поръчката. 

Оценката на участника по подпоказател Б –управление на риска е 40 точки. 
По подпоказател А – 30 точки; 
По подпоказател Б – 40 точки; 
П2=А + Б= 30 + 40 = 70 точки 

 
По показател „Ценово предложение“ – П3 изчислен по формулата  

 П3=(Цmin/Цi)x100 =  (брой точки): 
Цi - предложената обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на 

участника е 232 485,71 лв. 
Цmin – минималната предложена обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовите 

предложения на всички участници е 214 976,78 лв. 
П3 = 214 976,78 /232 485,71 х 100 = 92,47 точки 
 
Изчислената „Комплексната оценка” на участника „ТРЕЙС - БУРГАС“ ЕАД е: 
КО = 90 х 10% + 70 х 60% + 92,47 х 30% = 9 + 42 + 27,74 = 78,74 точки 
 
4. „СТИМЕКС“ ЕООД: 
По показател „Срок за изпълнение в календарни дни П1, изчислен по 

формулата: 
П1=(Pmin/Pi)x100 = (брой точки): 
Предложен от участника срок за изпълнение – 90 календарни дни. 
Минимален предложен срок за изпълнение – 90 календарни дни. 
П1=(90/90) x100=100 точки 
По показател „Качество на техническото предложение“ – П2 изчислен по 

формулата: 
П2=А+Б 
Комисията се запозна с документите от техническото предложение на участника. 

При разглеждането, експертите по предмета на поръчката установиха, че участникът в 
линейния график не е посочил броя работници необходими за извършване на 
определения вид дейност. От представената диаграма на работна ръка е виден броят 
работници, ангажирани за определен ден, но не става ясно колко са необходими за 
извършване на даден вид дейност. В тази връзка, не може да се направи съпоставка за 
даден ден посоченият брой работници как ще бъде разпределен по дейности. В 
обяснителната записка участникът е представил 5 екипа за извършване на отделните 
видове СМР, но същите не намират отражение в линейния график. 
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В диаграмата на работната ръка по вертикалната координата неправилно е 
записано „брой необходими човекодни“ вместо брой работници. 

Техническото предложение на участника не дава яснота за посочените дейности с 
каква механизация са обезпечени, което да е съобразено със срока за изпълнение на 
съответната дейност. 

Експертите в комисията установиха разминаване в посочените етапи в раздел 
„Основни етапи на изпълнение на строителния обект“ и тяхното описание в 
„Приложение 2 – Обяснителна записка“, като в последното в „етап 4“ е изпуснат вид 
СМР. 

За подпоказател А – технологична последователност на строителните процеси на 
участника „СТИМЕКС“ ЕООД комисията постави оценка – 30 точки. 

За подпоказател Б –управление на риска: 
При разглеждане на техническото предложение на участника „СТИМЕКС“ 

ЕООД по този подпоказател комисията установи, че са разгледани дефинираните от 
Възложителя рискове. 

Предложени са ефикасни контролни дейности по установяването и 
предотвратяване на отделните неблагоприятни фактори, които биха затруднили 
изпълнението на поръчката. 

Оценката на участника по подпоказател Б –управление на риска е 40 точки. 
По подпоказател А – 30 точки; 
По подпоказател Б – 40 точки; 
П2=А + Б= 30 + 40 = 70 точки 

 
По показател „Ценово предложение“ – П3 изчислен по формулата  

 П3=(Цmin/Цi)x100 =  (брой точки): 
Цi - предложената обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на 

участника е 214 976,78 лв. 
Цmin – минималната предложена обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовите 

предложения на всички участници е 214 976,78 лв. 
П3 = 214 976,78 /214 976,78 х 100 = 100,00 точки 
 
Изчислената „Комплексната оценка” на участника „СТИМЕКС“ ЕООД е: 
КО = 100 х 10% + 70 х 60% + 100 х 30% = 10 + 42 + 30 = 82,00 точки 
 
5. „ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД: 
По показател „Срок за изпълнение в календарни дни П1, изчислен по 

формулата: 
П1=(Pmin/Pi)x100 = (брой точки): 
Предложен от участника срок за изпълнение – 90 календарни дни. 
Минимален предложен срок за изпълнение – 90 календарни дни. 
П1=(90/90) x100=100 точки 
 
По показател „Качество на техническото предложение“ – П2 изчислен по 

формулата    
П2=А+Б 
Комисията се запозна с документите от техническото предложение на участника. 

При разглеждането експертите по предмета на пръчката установиха, че участникът в 
обяснителната записка от техническото предложение е посочил начина за изпълнение на 
видовете СМР по общо и бланкетно и не се отнася за всички СМР. Описаната 
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последователност за изпълнението на СМР има пропуски и несъответствие между 
технологичната последователност на строителния процес с предвидените за използване 
технически и човешки ресурс, както и между предложената организация и поставените 
за реализиране цели. 

В обяснителната записка участникът е описал, че предложената последователност 
на изпълнение ще съкрати времето за изпълнение на обекта. Това е в противоречие с 
описаната последователност в обяснителната записка и линейния график, видно от 
които дейностите се изпълняват последователно без съвместяване.  

В представения линеен график участникът не е посочил видовете СМР за обекта, 
а същите са маркирани като отделни участъци в етапи. В графика и диаграмата за 
разпределение на работната ръка са посочени графи за 6 периода от по четири дни без 
наличие на брой работна ръка, от което следва че в тези периоди не е предвидено 
извършване на СМР. Има противоречие между диаграмата на работната ръка и 
линейния график, в който такива периоди липсват. В диаграмата на работната ръка е 
записан максимален брой работници 66 броя, което не се доказва от графика на 
работната ръка и от обяснителната записка, в която са посочени три екипа с общ брой 
работници 14 броя. 

В линейния график не е конкретизирана доставка на отделните материали, а 
същата е посочена общо за целия период на изпълнение на обекта. 

За подпоказател А – технологична последователност на строителните процеси на 
участника „ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД комисията постави оценка – 1 точка. 

За подпоказател Б –управление на риска: 
При разглеждане на техническото предложение на участника „ОВЕРГАЗ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ АД по този подпоказател комисията установи, че са разгледани 
дефинираните от Възложителя рискове. 

Предложени са ефикасни контролни дейности по установяването и 
предотвратяване на отделните неблагоприятни фактори, които биха затруднили 
изпълнението на поръчката. 

Оценката на участника по подпоказател Б –управление на риска е 40 точки. 
По подпоказател А – 1 точка; 
По подпоказател Б – 40 точки; 
П2=А + Б= 1 + 40 = 41 точки 

 
По показател „Ценово предложение“ – П3 изчислен по формулата  

 П3=(Цmin/Цi)x100 =  (брой точки): 
Цi - предложената обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на 

участника е 243 014,74 лв. 
Цmin – минималната предложена обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовите 

предложения на всички участници е 214 976,78 лв. 
П3 = 214 976,78 /243 014,74 х 100 = 88,46 точки 
 
Изчислената „Комплексната оценка” на участника „ОВЕРГАЗ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ АД е: 
КО = 100 х 10% + 41 х 60% + 88,46 х 30% = 10 + 24,6 + 26,54 = 61,14 точки 
 
6. ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО СТРОЙ“ ДЗЗД: 
По показател „Срок за изпълнение в календарни дни П1, изчислен по 

формулата: 
П1=(Pmin/Pi)x100 = (брой точки): 
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Предложен от участника срок за изпълнение – 90 календарни дни. 
Минимален предложен срок за изпълнение – 90 календарни дни. 
П1=(90/90) x100=100 точки 
 
По показател „Качество на техническото предложение“ – П2 изчислен по 

формулата: 
П2=А+Б 
 
Комисията се запозна с документите от техническото предложение на участника. 

Експертите по предмета на поръчката установиха, че в техническото предложение към 
офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на 
всички видове СМР. Отделните части на изпълнение на строителството са обвързани с 
необходимите доставки на материали. Необходимата механизация и техника, с които 
участникът разполага е правилно определена и разпределена в изпълнението на 
строително монтажните работи. 

Предложената организация и подход на изпълнение на строително монтажните 
дейности е в съответствие с нормативните изисквания по всяка част от предмета на 
поръчката. 

Представено е описание на видовете материали, които ще бъдат вложени при 
изпълнение на отделните части от строителството, което е съобразено с посоченото в 
линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности. 

При проверката на линейния график, диаграмата на работната ръка и ресурсния 
календарен план за поръчка/заявка на материали се установи пълно съответствие между 
посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за 
използване технически, човешки ресурси и материали.  

След анализа на документите от експертите по предмета на поръчката 
констатираха, че отчитайки спецификата на поръчката посочените дейности ще бъдат 
изпълнени в предложения от участника срок. 

За подпоказател А – технологична последователност на строителните процеси на 
участника „ЕКО СТРОЙ“ ДЗЗД комисията постави оценка – 60 точки. 

За подпоказател Б –управление на риска: 
При разглеждане на техническото предложение на участника „ЕКО СТРОЙ“ 

ДЗЗД по този подпоказател комисията установи че са разгледани дефинираните от 
Възложителя рискове в пълен обем. 

Предложени са ефикасни контролни дейности по установяването и 
предотвратяване на отделните неблагоприятни фактори, които биха затруднили 
изпълнението на поръчката. 

Оценката на участника по подпоказател Б –управление на риска е 40 точки. 
По подпоказател А – 60 точки 
По подпоказател Б – 40 точки; 
П2=А + Б= 60 + 40 = 100 точки  

 
По показател „Ценово предложение“ – П3 изчислен по формулата  

 П3=(Цmin/Цi)x100 =  (брой точки): 
Цi - предложената обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на 

участника е 300 542,46 лв. 
Цmin – минималната предложена обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовите 

предложения на всички участници е 214 976,78 лв. 
П3 = 214 976,78 /300 542,46 х 100 = 71,53 точки 
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Изчислената „Комплексната оценка” на участника „ЕКО СТРОЙ“ ДЗЗД е: 
КО = 100 х 10% + 100 х 60% + 71,53 х 30% = 10 + 60 + 21,46 = 91,46 точки 
 
 
IV. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 
 
1. място ОБЕДИНЕНИЕ „ЕКО СТРОЙ“ ДЗЗД, с изчислена „Комплексна 

оценка” от 91,46 точки. 
2. място „СТИМЕКС“ ЕООД, с изчислена „Комплексна оценка” от 82,00 

точки. 
3. място ДЗЗД „СВК ВАРНА“, с изчислена „Комплексна оценка” от 80,64 

точки. 
4. място „ТРЕЙС-БУРГАС“ ЕАД, с изчислена „Комплексна оценка” от 

78,74точки. 
5. място „ВЕСЕЛА“ ООД, с изчислена „Комплексна оценка” от 75,55 точки 
6. място „ОВЕРГАЗ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, с изчислена „Комплексна оценка” 

от 61,14 точки. 
 
 
Особени мнения по време на работата на комисията не бяха изразени. 
 
Настоящият протокол е изготвен и подписан на 07.08.2015 г. 
 
Протокол №1 от 22.07.2015 год. и Протокол № 2 от 04.08.2015г. 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 изпълнител. 
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