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П Р О Т О К О Л   № 2 

 

 Днес, 30.10.2020г., в 10:00ч, в стая 303 на трети етаж в сградата на Община 

Кърджали, се проведе открито заседание за отваряне на ценовите оферти, на комисия, 

назначена със Заповед № 700/16.07.2020г. на кмета на Община Кърджали за отваряне, 

разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти, за публично състезание, с 

предмет:  „Изграждане на водопровод по обслужваща улица от точка - Р57, Р55, 

Р53 до Р56, кв. 246 и канализация за отводняване на улицата до заустване в 

Главен колектор VII”, гр. Кърджали, Община Кърджали, регистрирана в АОП с № 

00322-2020-0015, изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или 

допълнителна информация № 665/06.07.2020г.,  в състав:  

Председател: инж. Катя Митовска – Заместник кмет  на Община Кърджали; 

и членове: 

1. Радостина Боева- гл. счетоводител на Община Кърджали; 

2. Нурай Вели- началник отдел „Инвеститорски контрол и строителство” в 

Община Кърджали; 

3. инж. Слави Димитров- главен експерт в отдел „Инвеститорски контрол и 

строителство” в Община Кърджали; 

4. Беркант Барзат - старши юрисконсулт в сектор „Правен” в Община Кърджали; 

На заседанието присъстваха всички редовни членове на комисията.  

На заседанието не присъстваха представители на участниците, нито представители на 

средствата за масово осведомяване.  

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника, чиято 

оферта съответства на изискванията на Възложителя и на нормативната уредба. За 

публичната част от заседанието на комисията предварително, бе публикувано на 

27.10.2020г. съобщение на профила на купувача на интернет страницата на Община 

Кърджали.  

Председателят на комисията съобщи допуснатия участник до отваряне на ценовите 

оферти, както и получената оценка от тях по показатели Срок за изпълнение на 

строителството (ПСИС), както следва:  

№ Наименование на участник СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СТРОИТЕЛСТВО (ПСИС) 

в календарни дни 

Теглови 

коефициент 

1 „СТИЛМЕД-СА“ ЕООД 93 календарни дни 20 т. 

 

Комисията провери целостта на плика „Предлагани ценови параметри“. Констатира се, 

че пликът е  запечатан, с ненарушена цялост, подписан от трима членове на комисията, 

съгласно описаното в Протокол № 1. След това комисията пристъпи към отваряне на 

плика на допуснатия участник с ценовото предложение. При отваряне на ценовото 

предложение, съдържанието му беше съобщено на всички присъстващи и е, както 

следва:  
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№  

Наименование на участник Цена без ДДС  Цена с ДДС 

1 СТИЛМЕД-СА“ ЕООД 289 823,95 347 788,74 

 

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е представено в 

съответствие с документацията. След проверка на съдържанието на ценовото 

предложение, в т.ч. на анализа на цените, се установи, че същото отговаря на 

изискванията на възложителя и тръжната документация за форма и съдържание.  

Предвид горните констатации, комисията пристъпи към оценка по показател ЦП – 

Ценово предложение, на офертата на допуснатия участник „СТИЛМЕД-СА“ ЕООД. 

Точките относно ценовото предложение се изчисляват по следната формула:  

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЦП) - предложена от участника крайна цена - с тегловен 

коефициент в КО – 80 точки  

Изчислява се по формулата:  

ЦП = (Цmin / Цi) х 80 = ...... ( брой точки )  

Цmin – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката  

Цi – представлява цената, предложена от i - тия участник  

 

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в 

процедурата. При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема 

словесното изражение на сумата. При аритметични грешки участникът се отстранява 

от участие.  

 

Оценката по показател ЦП на допуснатия участник „ЕКИП ХОЛДИНГ“ ЕООД е:  

№ Наименование на участник Оценка по показател ЦП 

1 „СТИЛМЕД-СА“ ЕООД 80т. 

 

Комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на участника, която се 

изчислява по формулата:  

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата на участника се изчислява по посочените 

показатели и съответните им относителни тежести по следната формула:  

КО = ПСИС + ЦП  

Максимално възможна Комплексна оценка е 100 точки. 

След извършените изчисления, комисията определи следната комплексна оценка на 

допуснатия участник, базирана на оценката на техническото предложение и 

предложената цена за изпълнение на поръчката, а именно:  

№ Наименование на участник Оценка по 

техническите 

показатели -  

ПСИС 

Оценка по ценови 

показател – ЦП 

Обща крайна 

оценка - КО 

1 „СТИЛМЕД-СА“ ЕООД 20 точки  80 точки  100 точки 
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На основание чл. 58, ал 1 от ППОЗП, предвид извършените изчисления за оценка на 

техническите предложения, на ценовите оферти и комплексни оценки, комисията 

прави следното класиране на участниците, допуснати до разглеждане и оценка на 

офертите, а именно:  

Първо място:  „СТИЛМЕД-СА“ ЕООД с комплексна оценка от 100 точки. 

На основание чл. 109 от ЗОП, вземайки предвид факта, че не са налице основанията за 

отстраняване, офертата отговаря на критериите за подбор и е получила най-висока 

оценка при прилагане на предварително обявените условия от възложителя и избрания 

критерий за възлагане на поръчката, както и на базата на събраната в хода на 

процедурата документация, изискванията на възложителя, разпоредбите на ЗОП и 

протокола от работата й, комисията единодушно предлага на възложителя да вземе 

решение за определяне на изпълнител по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и определи за 

изпълнител на обществената поръчка получилия най-висока оценка участник - 

„СТИЛМЕД-СА“ ЕООД.  

Настоящият Протокол № 2, заедно с Протокол № 1, представляват цялостния и 

окончателен Протокол на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на 

участниците, подали оферта в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

публично състезание, с предмет: „Изграждане на водопровод по обслужваща улица 

от точка - Р57, Р55, Р53 до Р56, кв. 246 и канализация за отводняване на улицата 

до заустване в Главен колектор VII”, гр. Кърджали, Община Кърджали, 

регистрирана в АОП с № 00322-2020-0015, изменена с Решение за одобряване на 

обявление за изменение или допълнителна информация № 665/06.07.2020г.  

С направеното предложение комисията приключи работата по разглеждане, оценяване 

и класиране на офертите на 04.11.2020г. 

КОМИСИЯ:  

Председател:  ………/П/………………… 

                       / инж. Катя Митовска / 

 

Членове:  1.  ………/П/………………..                         2 …………/П/……………… 

                       / Радостина Боева /                                          / Нурай Вели / 

 

3 ………/П/…………………                         4 …………/П/……………… 

      / Беркант Барзат /                                        / инж. Слави Димитров / 

 

 

 

ОДОБРЯВАМ:……/П/………… 

д-р инж. ХАСАН АЗИС 

КМЕТ НА  ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 
 


