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П Р О Т О К О Л 

№ 3 

 

От дейността на комисията, назначена със Заповед № 1108/20.10.2015 год. на Вр.И.Д. 

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

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на 

строителен надзор на обект: Извършване на консервационно-реставрационни 

работи  и експониране на античен и средновековен град Перперикон по проект 

„Перперикон – минало за бъдеще”, Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финасова помощ 24-10М1-28 от 23.04.2015г.,  финансиран по Мярка 1 

„Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма 

БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов 

механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014”, открита с 

Решение № 927/18.09.2015 г. на Кмета на Община Кърджали.  

На 29.03.2016г., в стая 212, на втори етаж в сградата на Община Кърджали,  се 

проведе открито заседание на комисия, назначена със Заповед № 1108/20.10.2015 год. на 

Вр.И.Д. Кмет на Община Кърджали и Заповед № 158 от 08.02.2016г. на Кмета на 

Община Кърджали за удължаване срокът за работа на комисията, в състав: 

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

строителство” и главен инженер на  Община Кърджали; 

  Членове: 

1. Галина Делчева – Старши юрисконсулт в отдел „Правен” при Община 

Кърджали  

2. Надежда Цветкова – началник отдел  „СПУП”  

3. Антоанета Овчарова – младши експерт в сектор „Обществени поръчки” 

4. Светла Руменова Цанева – Димитрова – външен експерт „Консервация  и 

реставрация”, включена в регистъра на Министерство на културата  по чл. 165 от 

Закона за културното наследство. 

 

Председателят на комисията откри заседанието. 

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на 

Участниците. 

Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщи резултатите от 

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

69а, ал. 4 от ЗОП. 

Комисията пристъпи към отваряне на пликове № 3 с надпис "Предлагана цена" на 

допуснатите участници, по реда на постъпване на офертите, а именно: 

 „Гарант  Инвест”АД  с посочен адрес: гр.Кърджали, ПК 6600, ул. „Волга” № 4, 

тел: 0361/65171, факс: 0361/65172, e-mail: garant.invest@abv.bg ; 

 „Агроводинвест” ЕАД  с посочен адрес: гр. София, ПК 1618, бул. „Цар Борис 

ІІІ” № 136, ет. 10, изп. директор инж. Ангел Ангелов, тел: 02/ 95 59 736, факс: 

02/95 59 736, e-mail: avisof@abv.bg, www.agrovodinvest.com.  

 ДЗЗД „Обеднение Трансеко” с посочен адрес: гр.Кърджали, ул. „Булаир” № 14, 

вх. А, ет.1, ап.1, тел./факс: 0361/6 11 10; 6 00 05, e-mail: ekoinjenering@abv.bg;  

 „Инвест Консулт” ЕООД с посочен адрес: гр.Кърджали, бул. „Тракия” № 13, 

тел./факс: 0361/24466, e-mail: invest_consult_k@abv.bg. 

 

Комисията констатира, че в пликoве № 3 – "Предлагана цена" се съдържа "Ценово 

предложение" по образец. 

При отваряне на ценовите оферти комисията оповести предлаганите цени. 
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Участниците са предложили цена за изпълнение предмета на поръчката съобразно 

условията на документацията за участие (предложена цена), както следва: 

 „Гарант  Инвест”АД  - 23 470.00 лв. без ДДС 

 „Инвест Консулт” ЕООД – 22 500.00 лв. без ДДС 

 ДЗЗД „Обеднение Трансеко” – 19 800.00 лв. без ДДС 

 „Агроводинвест” ЕАД – 17 602.00 лв. без ДДС 

 

С оповестяването на предложените цени на участниците приключи публичната 

част от заседанието на комисията. 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание. 

Комисията констатира, че всички участници, допуснати до този етап на 

процедурата, са спазили изискванията на възложителя по отношение на икономическия 

показател. 

 Комисията продължи с детайлния преглед на ценовите предложения на 

участниците с оглед посочените данни по показателя за оценка - Финансова оценка ФО 

и наличието на предпоставки за приложение на императивната норма на чл. 70, ал. 

1 от ЗОП, а именно: „когато офертата на участник съдържа предложение с числово 

изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 

оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на 

неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, 

който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това”. 

В представената по-долу таблица се съдържат констатациите на Комисията по 

отношение наличието на предпоставки за приложение на чл. 70, ал. 1 от ЗОП: 

 

 
Участник 

Предложена  

цена 

Усреднена 

цена 
% 

1 „Гарант  Инвест”АД   23470.00 19967.33 -15% 

2 „Инвест Консулт” ЕООД 22500.00 20290.67 -10% 

3 ДЗЗД „Обеднение Трансеко” 19800.00 21190.67 7% 

4 „Агроводинвест” ЕАД 17602.00 21923.33 25% 

 

Относно Показател Финансова оценка ФО, подлежащ на оценяване, Комисията 

констатира наличие на предпоставки за изискване на подробна писмена обосновка за 

начина на неговото образуване от следните участници: 

1) „Агроводинвест” ЕАД е предложил цена за изпълнение 17602.00лв. без ДДС. 

По този показател се получава средна стойност от предложенията на останалите 

участници  21923.33 лв. без ДДС. Предложението на „Агроводинвест” ЕАД е с 25% по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по този 

показател за оценка, т.е. с повече от 20 %;  

 

В изпълнение на императивната разпоредба на чл. 70, ал. 1 от ЗОП и в срок от три 

работни дни от получаване на искането за това, участника: „Агроводинвест” ЕАД 

следва да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на показателя,  

подлежащ на оценяване – „Предлагана цена” по открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор на обект: 

Извършване на консервационно-реставрационни работи  и експониране на античен 

и средновековен град Перперикон по проект „Перперикон – минало за бъдеще”, 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ 24-10М1-28 от 
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23.04.2015г.,  финансиран по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на 

културното наследство” на Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни 

изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо 

Пространство 2009 – 2014”, открита с Решение № 927/18.09.2015 г. на Кмета на Община 

Кърджали.  

Въз основа на констатациите при извръшване на оценката на ценовите 

предложения на участниците,  Комисията взе следните решения: 

I. В изпълнение на императивната разпоредба на чл. 70, ал. 1 от ЗОП и в срок от 

три работни дни от получаване на искането за това, участника: „Агроводинвест” ЕАД 

следва да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на показателя,  

подлежащ на оценяване - „Предлагана цена” по открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор на обект: 

Извършване на консервационно-реставрационни работи  и експониране на античен 

и средновековен град Перперикон по проект „Перперикон – минало за бъдеще”, 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ 24-10М1-28 от 

23.04.2015г.,  финансиран по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на 

културното наследство” на Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни 

изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо 

Пространство 2009 – 2014”, открита с Решение № 927/18.09.2015 г. на Кмета на Община 

Кърджали.  

 II. Участникът следва да представи обосновката в срок от три работни дни от 

получаване на искането за това, по реда на приемане на офертите в деловодството на 

Община Кърджали, на адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 41, всеки работен ден в 

работното време от 08:30 ч. до 17:00 ч. Информацията се представя в запечатан, 

непрозрачен плик, върху който се изписва: ОБОСНОВКА ЗА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ  за обществена поръчка /изписва се името на поръчката/, адресирана до 

посочения в документацията за участие в процедурата адрес на Община Кърджали, до 

Комисията назначена със Заповед № 1108/20.10.2015 год. на Вр.И.Д. Кмет на Община 

Кърджали за разглеждане и надпис „ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ПРЕДИ ЗАСЕДАНИЕТО НА 

КОМИСИЯТА”. Обосновка, постъпила в деловодството на Община Кърджали след 

изтичане на определения срок, няма да се разглеждат от Комисията. 

III. Поради изтичане срока на офертите Кмета на Община Кърджали с писмо с изх. 

№ 53-00-444/31.03.2016г. е поискал от участниците удължаване срока на валидност на 

оферти за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор на 

обект: Извършване на консервационно-реставрационни работи  и експониране на 

античен и средновековен град Перперикон по проект „Перперикон – минало за 

бъдеще”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ 24-10М1-28 от 

23.04.2015г.,  финансиран по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на 

културното наследство” на Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни 

изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо 

Пространство 2009 – 2014”, открита с Решение № 927/18.09.2015 г. на Кмета на Община 

Кърджали.  

Участниците трябва да представят изисканите документи  в срок от 3 /три/ работни 

дни, считано от датата на получаване на писмото по реда на приемане на офертите в 

деловодството на Община Кърджали, бул. "България" № 41, гр. Кърджали 6600, всеки 

работен ден в работното време от 08:30 до 17:00 часа. Писмото е изпратено с електронен 

подпис на 31.03.2016г. от длъжностно лице на Възложителя.  

Документите се представят в запечатан, непрозрачен плик. Върху същият се 

изписват "Удължаване срока на валидност на оферта за обществена поръчка с предмет: 

„Осъществяване на строителен надзор на обект: Извършване на консервационно-

реставрационни работи  и експониране на античен и средновековен град 

Перперикон по проект „Перперикон – минало за бъдеще”, Договор за предоставяне 

на безвъзмездна финасова помощ 24-10М1-28 от 23.04.2015г.,  финансиран по Мярка 
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1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма 

БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов 

механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014”, открита с 

Решение № 927/18.09.2015 г. на Кмета на Община Кърджали, наименованието на 

Участника, адрес за кореспонденция на Участника, телефон и по възможност факс и 

електронен адрес. 

 

Поради необходимост от време за извършване на оценка на предложенията със 

Заповед № 321 от 08.04.2016 г. на Кмета на Община Кърджали срока за работа на 

комисията бе удължен до 16.05.2016 г.  

 

На 18.04.2016г., в стая 212, на втори етаж в сградата на Община Кърджали,  се 

събра комисия, назначена със Заповед № 1108/20.10.2015 год. на Вр.И.Д. Кмет на 

Община Кърджали и Заповеди № 158 от 08.02.2016г.  и  № 321 от 08.04.2016 г.  на Кмета 

на Община Кърджали за удължаване срокът за работа на комисията, в състав: 

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

строителство” и главен инженер на  Община Кърджали; 

  Членове: 

1. Галина Делчева – Старши юрисконсулт в отдел „Правен” при Община 

Кърджали  

2. Надежда Цветкова – началник отдел  „СПУП”  

3. Антоанета Овчарова – младши експерт в сектор „Обществени поръчки” 

4. Светла Руменова Цанева – Димитрова – външен експерт „Консервация  и 

реставрация”, включена в регистъра на Министерство на културата  по чл. 

165 от Закона за културното наследство. 

 

Комисията констатира, че в срока предоставен от Комисията за представяне на 

обосновка по реда на чл.70 ЗОП  е постъпила писмена обосновка  от участника в 

процедурата Агроводинвест ЕАД, с вх. №  53-00-448/01.04.2016г.  

Комисията разгледа представената обосновка по Показател - Финансова оценка 

ФО, изискана от  участника. 

Разглеждането на обосновките се извърши при спазване изискванията на чл.70, 

ал.2, 3 и 4  от ЗОП, както следва: 

(2) Комисията може да приеме писмената обосновка по ал. 1 и да не предложи 

за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани 

със: 

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

2. предложеното техническо решение; 

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 

5. получаване на държавна помощ. 

(3) Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията 

прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага 

участника за отстраняване от процедурата. 

(4) Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска 

цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да 

бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и 

участникът да се отстрани. 

 

При разглеждане на обосновката, представена от Участника Агроводинвест ЕАД 

комисията констатира: 
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Участникът Агроводинвест ЕАД посочва, че за него е налице „икономичност при 

изпълнение на обществената поръчка", за обосновката на което посочва следните 

обстоятелства: 

Агроводинвест ЕАД е държавно дружество с принципал Министерство на 

земеделието и храните. То работи на самоиздръжка и не получава държавна помощ. 

Консултантската дейност се изпълнява от висококвалифицирани експерти по 

всички специалности, изискващи се за контрол на изпълнението на даден обект. 

Ефективното съчетаване на възможностите и опита на екипа, създаването на 

предпоставки за много добра комуникация в екипа със строителя и възложителя и 

правилното разпределение на отговорностите е предпоставка за добро изпълнение. 

Участникът посочва, че има опит при упражняване на строителен надзор на 

обекти от подобен характер, както в региона, така и на територията на цялата страна. 

Участникът има разработена система за упражняване на надзора, организационно 

и документално и статистика, която позволява да се предвидят преките и непреки 

разходи за обект от подобен характер. 

Участникът декларира, че обществената поръчка ще се изпълнява от експерти от 

клон Хасково, като за периода на изпълнение на договора ще се използва оборудван офис 

в гр. Кърджали. 

Участникът е изготвил подробна таблица, в която е посочил всички преки и 

непреки разходи, необходими за изпълнение на поръчката, като Режийни разходи, 

транспорт, командировъчни, поддържане на застраховка професионална отговорност по 

чл. 171 от ЗУТ, кореспонденция, печатни материали, консумативи и др., Упражняване на 

строителен надзор по време на гаранционните срокове и др. Описани са средномесечна 

брутна заплата, формирана като средна заплата за дружеството, работни дни месечно по 

изискванията на ЕС, работни часове месечно, часова ставка на експертите, заетост на 

експертите, както и разходи за труд. 

Водена от горното, на основание чл. 70, ал.3 от ЗОП Комисията приема 

представената от участника Агроводинвест ЕАД писмена обосновка относно 

Показател Финансова оценка ФО. 

 

Комисията констатира, че в определения в писмо с № 53-00-444/31.03.2016г. срок 

са представени документи за удължаване срока на валидност на оферти за обществена 

поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор на обект: Извършване на 

консервационно-реставрационни работи  и експониране на античен и 

средновековен град Перперикон по проект „Перперикон – минало за бъдеще”, 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ 24-10М1-28 от 

23.04.2015г.,  финансиран по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на 

културното наследство” на Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни 

изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо 

Пространство 2009 – 2014”, открита с Решение № 927/18.09.2015 г. на Кмета на Община 

Кърджали от следните участници: 

- Плик с вх. № 53-00-449/01.04.2016 год., подадена в 15.21 ч. от  „Гарант  

Инвест”АД, с посочен адрес: гр.Кърджали, ПК 6600, ул. „Волга” № 4, тел: 0361/65171, 

факс: 0361/65172, e-mail: garant.invest@abv.bg ; 

- Плик с вх. № 53-00-450/01.04.2016 год. подадена в 15.30 ч. от ДЗЗД „Обеднение 

Трансеко”, с посочен адрес: гр.Кърджали, ул. „Булаир” № 14, вх. А, ет.1, ап.1, тел./факс: 

0361/6 11 10; 6 00 05, e-mail: ekoinjenering@abv.bg;  

- Плик с вх. № 53-00-452/04.04.2016 год. подадена в 9.32. ч. от „Агроводинвест” 

ЕАД, с посочен адрес: гр. София, ПК 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, изп. 
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директор инж. Ангел Ангелов, тел: 02/ 95 59 736, факс: 02/95 59 736, e-mail: 

avisof@abv.bg, www.agrovodinvest.com; 

- Плик с вх. № 53-00-460/04.04.2016 год. подадена в 13.33 ч. от „Инвест Консулт” 

ЕООД, с посочен адрес: гр.Кърджали, бул. „Тракия” № 13, тел./факс: 0361/24466, e-mail: 

invest_consult_k@abv.bg. 

Комисията констатира, че всички  постъпили  пликове са с надпис удължаване на срока 

на офертите на участниците и са оформени съгласно изискванията посочени в писмо с № 

53-00-444/31.03.2016г. и могат да бъдат отворени. Комисията отвори пликовете по реда 

на тяхното постъпване и констатира: 

 

І. Плик с вх. № 53-00-449/01.04.2016 год. от  „Гарант  Инвест”АД, съдържа декларация 

подписана от представляващия участника, с която срокът за валидност на офертата на 

участника се удължава  с 30 календарни дни; 

ІІ. Плик с вх. № 53-00-450/01.04.2016 год. от ДЗЗД „Обеднение Трансеко”, съдържа 

декларация подписана от представляващия обединението, с която срокът за валидност на 

офертата на участника се удължава  с 30 календарни дни; 

ІІІ. Плик с вх. № 53-00-452/04.04.2016 год. от „Агроводинвест” ЕАД, съдържа писмо с 

изх № СН-04-26 от 31.03.2016 г. и декларация, с която срокът за валидност на офертата 

на участника се удължава  с 30 календарни дни. 

ІV.Плик с вх. № 53-00-460/04.04.2016 год. подадена в 13.33 ч. от „Инвест Консулт” 

ЕООД,  съдържа писмо с изх. № 4 от 01.04.2016 г.,  с което представляващия участника, 

удължава срокът за валидност на офертата на участника с 30 календарни дни.  

 

Комисията пристъпи към оценка по показателя Финансова оценка ФО с 

относителна тежест 70%  
Финансовата оценка ФОi на всяка Офертаi, подлежаща на оценка по този показател, се изчислява по 

формулата: 

 Най-ниска предложена цена 

ФОi = -------------------------------------------- х 100 

 Ценаi, предложена от Участникаi 

Финансовата оценка ФОi на всяка Офертаi се изчислява от Комисията за разглеждане, оценка и класиране 

на Офертите с точност до втория знак след десетичната запетая. Дробни числа, които могат да се получат при 

прилагане на формулата за изчисляване на Финансовата оценка ФО, се закръглят към втория знак след десетичната 

запетая. 

Въз основа на предложенията на участниците и след прилагане на формулата от 

методиката, комисията определи точките на допуснатите участници по показателя: 

 

 

В обобщение, Комисията дава следните Комплекснa оценкa КОi = ТОi х 30% + 

ФОi х 70% на участниците, както следва: 

  

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

КОi = ТОi х 30% + ФОi х 70% 

 
Участник 

Предложена  

цена 

Най-ниска  

цена 

Брой 

точки 

1 „Гарант  Инвест”АД   23470.00 17602.00 75.00 

2 „Инвест Консулт” ЕООД 22500.00 17602.00 78.23 

3 ДЗЗД „Обеднение Трансеко” 19800.00 17602.00 88.90 

4 „Агроводинвест” ЕАД 17602.00 17602.00 100.00 

http://www.agrovodinvest.com/
mailto:invest_consult_k@abv.bg
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№ Участник 
Тоi 

(т.) 
% 

Тоi 

х % 

ФОi 

(т.) 
% 

ФОi 

х % 

KО 

(т.) 

1 „Гарант  Инвест”АД   50 30% 15.00 75.00 70% 52.50 67.50 

2. „Инвест Консулт” ЕООД 100 30% 30.00 78.23 70% 54.76 84.76 

3. ДЗЗД „Обеднение Трансеко” 50 30% 15.00 88.90 70% 62.23 77.23 

4. „Агроводинвест” ЕАД 1 30% 0.30 100.00 70% 70 70.30 

 

След цялостното разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 71, ал. 3 

от ЗОП, комисията класира участниците в настоящата процедура по следния начин: 

Първо място –„Инвест Консулт” ЕООД – 84.76 т. 

Второ място – ДЗЗД „Обеднение Трансеко” – 77.23 т. 

Трето място – „Агроводинвест” ЕАД – 70.30 т. 

Четвърто място - „Гарант  Инвест”АД – 67.50 т. 

 

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на чл. 72 

във връзка с чл. 69а, чл.70 и чл.71 от Закона за обществените поръчки на 26.04.2016 г.  

На основание чл. 72 ал. 2 от ЗОП, настоящият протокол, Протокол № 1, Протокол 

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

вземане на решение  по чл. 73, ал. 1 от ЗОП. 

  

КОМИСИЯ: 

 

  

Председател: ................./П....................   

/ инж. Катя Митовска /   

 

Членове: 

  

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

/Галина Делчева/  / Надежда Цветкова / 
 

 
  

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

/ Антоанета Овчарова /  / Светла Руменова Цанева – Димитрова / 

   

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……/П/………….   

   / инж. Хасан Азис –  

 Кмет на Община Кърджали / 

  03.05.2016г. 

 

Подписите са заличени на основание чл.4 от ЗЗЛД 


