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П Р О Т О К О Л 

№ 3 

От дейността на Комисията, назначена със Заповед № 1158/17.11.2016 год. на 

Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на 

напорен резервоар 200М3 за с.Мост, подмяна на довеждащ водопровод от НР 200М до 

с.Мост, община Кърджали”, Решение № 1046/19.10.2016 г. на Кмета на Община 

Кърджали. 

На 23.11.2016 год., Комисия, назначена със Заповед № 1158/17.11.2016 год. на 

Кмета на Община Кърджали, в състав: 

 

Председател: инж.Катя Митовска – началник отдел  „Инвеститорски контрол и 

строителство” на Община Кърджали на Община Кърджали и гл.инженер на Община 

Кърджали; 

Членове: 

1. Галина Делчева – ст.  юрисконсулт сектор „Правен” на Община Кърджали; 

2. Сергей Хаджиев – ст.експерт в отдел „Инвеститорски контрол и 

строителство” на Община Кърджали 

3. Антоанета Овчарова – мл. юрисконсулт  сектор „Обществени поръчки" на 

Община Кърджали; 

4. Златина Кузманова – мл. юрисконсулт сектор „Обществени поръчки" на 

Община Кърджали; 

Председателят на комисията откри заседанието. 

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на участника. 

 

Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщи резултатите от 

оценяването на офертите по другите показатели в съответствие с разпоредбата на чл. 57, 

ал. 3 от ППЗОП. 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника 

допуснат до този етап на процедурата. 

При отваряне на ценовата оферта комисията оповести предлаганата цена. 

За изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на напорен 

резервоар 200М3 за с.Мост, подмяна на довеждащ водопровод от НР 200М до с.Мост, 

община Кърджали”, Решение № 1046/19.10.2016 г. на Кмета на Община Кърджали, 

участника ДЗЗД „ВЪРБИЦА- К.Ю.” е предложил 250 287.15/ двеста и петдесет хиляди 

двеста осемдесет и седем лева и 15ст/ лв. без ДДС. 

 

Комисията констатира, че в плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 

участника се съдържа ценово предложение по образец. 

С оповестяването на предложената цена на участника приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание. 

Комисията извърши детайлен преглед на ценовото предложение на участника с 

оглед посочените данни по показателя за оценка – (П1)  предлагана цена. 

Комисията продължи своята работа  с проверка на Ценовото предложение на 

участника за аритметични грешки и не установи такива. 

 

Формулата за оценка, на ценовото предложение, съгласно документацията за участие е: 
1.  П1  е показател, отразяващ тежестта на Предлагана цена на съответната оферта.  

 

Оценката по този показател се формира, както следва: 
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минимална предложена цена  

_____________________________ х 50 точки 

 

цена, предложена от участника, 

 

където „минималната предложена цена” е най-ниската предложена цена от участник, допуснат до 

класиране (в лева); „цената, предложена от участника” е цена, предложена от конкретен участник за 

изпълнение на предмета на поръчката (в лева). 

 

Участника ДЗЗД „ВЪРБИЦА- К.Ю.” е предложил 250 287.15/ двеста и петдесет хиляди 

двеста осемдесет и седем лева и 15ст/ лв. без ДДС, съгласно формулата за оценка на 

предложенията участника получава-  50 точки 

 

С оглед на изложеното, Комисията определя следните оценки по Комплексната оценка 

(КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:  

КО =  П1 + П2+П3, където: 

 
П1 – Предлагана цена – с тежест 50 точки 

П2 – Начин на изпълнение – с тежест 40точки 

П3 – Срок за изпълнение – с тежест 10 точки 

     Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки 

 
 

№ 

Участник Подпоказате

ли П2 + П3 

/точки/ 

Подпоказател 

П1/точки/ 

Общ брой точки 

по Комплексната 

оценка 

Класиране 

1 ДЗЗД „ВЪРБИЦА- 

К.Ю.” 
50 50 100 I 

 

След цялостното разглеждане и оценяване на офертата, на основание чл. 58, ал. 1 

от ППЗОП, комисията класира участника ДЗЗД „ВЪРБИЦА- К.Ю.” в настоящата 

процедура по следния начин на I-во място. 

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на чл. 181, 

ал. 4 от Закона за обществените поръчки на 29.11.2016г.  

На основание чл. 181 ал. 5 от ЗОП, настоящият протокол, Протокол № 1, Протокол 

№ 2 и цялата документация от процедурата, Комисията предава на Възложителя за 

утвърждаване и вземане на решение  по чл. 181, ал. 6 от ЗОП.  

 

Председател: ................/П/....................  Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД 

                      / инж.Катя Митовска /  Подписите са заличени на основание 

чл. 4 от ЗЗЛД 

 

              1...................../П/..........................                2..................../П/.......................... 

                 / Галина Делчева /  / Сергей Хаджиев / 
 

 
  

              3................../П/........................... 

                                / Антоанета Овчарова / 
 

               4...................../П/.......................... 

 / Златина Кузманова / 

 

   

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………/П/…..………….             Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД 

/ инж. Хасан Азис –  

Кмет на Община Кърджали / 

  29.11.2016 г. 

 

Подписите са заличени на основание чл. 4 от ЗЗЛД 


