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П Р О Т О К О Л 

№1 

 

 От дейността на Kомисия, назначена със Заповед № 1294/09.12.2016 год. на Кметa на 

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

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на 

консервационно-реставрационни работи  и експониране на античен и средновековен 

град Перперикон по проект „Перперикон – минало за бъдеще” Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова 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 – 2015”, открита с Решение № 926/18.09.2015 г. на Кмета на Община Кърджали и в 

изпълнение на Решение №13110/02.12.2016 на Върховен административен съд на 

Република България 

 

На 09.12.2016 год., от 14:00 часа, Комисия, назначена със Заповед № 1294/09.12.2016 

год. на Кмета на Община Кърджали, в състав: 

 

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

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

Членове: 

1. Галина Делчева- ст. юрисконсулт  в отдел „Правен” при Община Кърджали; 

2. Надежда Цветкова - началник отдел „Стратегическо планиране и управление 

на проекти”  

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

Община Кърджали; 

4. Светла Руменова Цанева – Димитрова – външен експерт консервация и 

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

от ЗКН  

 

Председателят на комисията откри заседанието. 

С писмо с изх. № 53-00-1115/21.09.2016г. Кмета на Община Кърджали е поискал от 

участника определен за изпълнител с Решение  № 301/31.03.2016 г. за обявяване класиране 

на участниците и избор на изпълнител - ДЗЗД „Екогеоком Груп” удължаване срока на 

валидност на оферта за обществена поръчка с предмет: „Извършване на консервационно-

реставрационни работи  и експониране на античен и средновековен град Перперикон по 

проект „Перперикон – минало за бъдеще” 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”.  

Участника ДЗЗД „Екогеоком Груп” е удължил офертата си до 30.03.2017г., като е 

представил декларация и банкова гаранция за участие. 

 

Във връзка с Решение № 13110/02.12.2016 на Върховен административен съд на 

Република България, с писмо с изх. № 53-00-1420/05.12.2016г. Кмета на Община Кърджали 

е поискал от участника „Пи Ес Пи” ЕООД удължаване срока на валидност на оферта за 

обществена поръчка с предмет: „Извършване на консервационно-реставрационни работи  и 

експониране на античен и средновековен град Перперикон по проект „Перперикон – 

минало за бъдеще” финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на 

културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, 
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финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 

2014”.  

В писмото е посочено, че 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 05.12.2016г. 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: „Извършване 

на консервационно-реставрационни работи  и експониране на античен и средновековен 

град Перперикон по проект „Перперикон – минало за бъдеще” 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”, наименованието на Участника, 

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

 

Комисията констатира, че в определения в писмо с № 53-00-1420/05.12.2016г. срок 

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

поръчка с предмет: „Извършване на консервационно-реставрационни работи  и 

експониране на античен и средновековен град Перперикон по проект „Перперикон – 

минало за бъдеще” 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” от участника: 

 „Пи Ес Пи” ЕООД, с посочен адрес: гр.София, ул. „Боянски водопад” № 20, лице за 

контакти: Юлиан Димов, тел: 02/9832254, факс: 02/9831997 с вх. № 53-00-

1456/08.12.2016г. на Община Кърджали; 

Комисията отвори плика и констатира, че в него се съдържа: 

 Декларация за удължаване срока на валидност на офертата 

 Банкова гаранция за участие 

  

Във връзка с Решение № 13110/02.12.2016 на Върховен административен съд на 

Република България, Комисията продължи своята работа като отвори Плик с надпис 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ОФЕРТА: за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на консервационно-

реставрационни работи  и експониране на античен и средновековен град Перперикон по 

проект „Перперикон – минало за бъдеще” 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” от Участникът „Пи Ес Пи” ЕООД, заведен в 

деловодството на Община Кърджали с вх. № 53-00-197/15.02.2016г. 09.38часа. 

 

Комисията констатира, че плик ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ОФЕРТА: 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на консервационно-реставрационни работи  и експониране на античен и 

средновековен град Перперикон по проект „Перперикон – минало за бъдеще” 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” от Участникът „Пи Ес Пи” 

ЕООД, заведен в деловодството на Община Кърджали с вх. № 53-00-197/15.02.2016г. 

09.38часа съдържа Придружиелно писмо и Обосновка за начина на образуване на „Срок за 

изпълнение” 
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Комисията разгледа представената за начина на образуване на „Срок за изпълнение”, 

изискана от  участниците. 

Разглеждането на обосновката се извърши при спазване изискванията на чл.70, ал.2 от 

ЗОП /отм/, 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. 

тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани. 

 

Комисията като взе предвид трайно утвърдената практика на КЗК и ВАС, а 

именно,че на колективният орган на възложителя е вменено задължението да мотивира 

действията си, като в резултат на негов собствен анализ основан на изложеното в 

обосновката установи наличието или липсата на една или повече от хипотезите посочени в 

ал. 2 на чл. 70 от ЗОП, Комисията направи кратко описание на обосновката на участника 

„Пи Ес Пи” ЕООД, както следва: 

Участникът в своята обосновка посочва, че  предложеният от него срок за изпълнение е 

базиран на изключително благоприятни условия за участника и оригинално решение за 

изпълнение на обществената поръчка, при следните обстоятелства: 

1. Наличие на голямо количество оборудване, механизация и по конкретно 

оборудването – инструментите освен стандартната механизация, които макар и с „привидно 

незначителен характер” съчетани с детайлите на обекта и адекватно техническо решение 

което повишава производителността, като голям брой ръчни колички, пръскачки и моторни 

духалки. 

- Изграждане с дебели талпи възможни основни трасета 

- Употреба на ръчни колички усилен модел с две по – широки гумени колелета. 

- Използване на пръскачка за импрегниране – 15 литрова 

- Използване на моторна духалка 

 2. Наличие на голям брой работници назначени на трудов договор, като всички 

основни квалифицирани работници имат богат опит в изпълнението на КРР – 131 

работници в пикът на КРР;  

Участникът посочва, че поради немалко работа за неспециализиран персонал ще ангажира 

35 – 40% от хората изпълняващи неспециализирани операции ще бъдат наети от местното 

Бюро по труда, като на 5 такива работници ще отговаря един специалист. 

 3. Организационното техническо решение включващо работа без почивни дни. 

 

С оглед на гореизложеното и като взе предвид обстоятелството, че процедурата по 

обосноваване на по-благоприятното предложение  изисква представяне от страна на 

участника на подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, както и при 

проверка на писмената обосновка следва да се прецени дали посочените в нея факти са 

обективни и дали отговарят на някои от посочените в чл. 70 ал. 2 от ЗОП обстоятелства, 

след подробно извършен анализ на цялата фактическа обстановка, Комисията счита че 

представената от „Пи Ес Пи” ЕООД писмена обосновка не съдържа обективни 

обстоятелства, свързани с условията на чл. 70, ал. 2 от ЗОП 
Комисията не приема обосновката на Участника като има следните мотиви: 

1. Така представената обосновка представлява текстово изражение с информативен 

характер за изпълнение на поръчката относно опитът на Участника в изпълнението на 

аналогични проекти, но не представя никаква друга информация и доказателства, от които 
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да е видно, че за участника има някакви обективни обстоятелства, които да го поставят в 

по-благоприятно положение от останалите участници в процедурата.  

2. Комисията следва да посочи, че количките с две колела изискват по-широки 

трасета, а участникът не е предвидил време за направа на същите. На следващо място във 

връзка с обстоятелството, че и каменни структури също подлежат на КРР изграждането на 

трасетата също подлежат на съгласуване с реставраторите. 

3. Участникът посочва, че ще използва моторна духалка, но предвид спецификата на 

обекта следва да посочи че въпреки използването на такава духалка за качествено 

изпълнени КРР, ще е необходимо и ръчно почистване с четка. 

4. Във връзка със спецификата на обекта следва да се посочи, че парaлелно 

изпълнение на КРР и СМР може да има само в единични случаи. Консервационно-

реставрационните третирания имат технологично време. 

5. Участникът посочва, че разполага с допълнителен ресурс, като конкретизира 

неговият брой – 131 човека, като същото обстоятелство е посочено и в техническото 

предложение, но броя на работниците е различен – 122 човека съгласно Линеен график. 

Комисията следва да посочи, че с представяне на обосновка участникът не може да променя 

техническото си предложение. В КРР няма неспециализирани операции, дори и 

отстраняване на хетерогенни наслоения изисква познания и умения. 

Взимайки предвид  всяко едно от обстоятелствата посочени в обосновката на 

Участника, Комисията констатира че не са представени доказателства за посочените в 

чл.70, ал.2 от ЗОП /отм/ обективните обстоятелства, свързани с: 

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 

и предлага на Възложителя да отстрани участника „Пи Ес Пи” ЕООД. 

Предвид изложеното комисията счита, че посочените от участника в писмената му 

обосновка обстоятелства не обосновават значителната разлика в предложените срокове за 

проектиране между него и средните срокове на останалите участници.  

С оглед на изложеното и на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП /отм/  Комисията предлага 

участникът „Пи Ес Пи” ЕООД за отстраняване от процедурата. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по показателя от 

Техническото предложение,  подлежащ на оценяване – П2 „Срок за изпълнение” чрез 

заместване на численото предложение на участника, допуснат до този етап във формулата 

от Методиката за оценка, а именно:  

Най-нисък предложен срок за изпълнение 

П 2i = -------------------------------------------- х 40 

 Срокi, предложена от Участникаi 

 

След заместване на числените предложения на участника във формулата от методиката за 

оценка, Комисията определи следните точки по Показател П2 - „Срок за изпълнение” на 

офертата на участника допуснат до този етап, а именно: 

 
№ Участник Предложен срок 

за изпълнение (в 

календарни дни) 

Най-кратък 

предложен срок за 

изпълнение (в 

календарни дни) 

Брой точки по 

Показател П2 - 

„Срок за 

изпълнение” 

1 ДЗЗД „Екогеоком Груп” 90 90 40 

 

В обобщение, Комисията дава следните Комплексни оценки (по показател П1 -  

„Технологична последователност на строителните процеси”, показател П2 „Срок за 
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изпълнение” и по показател П 3 – „Гаранционен срок”) на Техническите предложения 
на участниците допуснати до този етап, както следва:  

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

(по показател П1 -  „Технологична последователност на строителните процеси”, показател П2 „Срок 

за изпълнение” и по показател П 3 – „Гаранционен срок”) 

№ Участник П1(т.) П2(т.) П3(т.) KО (т.) 

1. ДЗЗД „Екогеоком Груп” 50.00 40.00 10.00 100.00 

 

На открито заседание на Комисия назначена със Заповед № 1104/20.10.2015 год. на 

Вр.И.Д. Кмет на Община Кърджали и Заповед № 192/12.02.2016г., 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 „Стратегическо планиране и управление на 

проекти” 

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 

проведено на 29.03.2016г., в стая 212, на втори етаж в сградата на Община Кърджали е 

отворен плик № 3 с надпис "Предлагана цена" на допуснатия участник до този етап на 

процедурата. Във връзка с обстоятелството че Комисията предлага участникът „Пи Ес Пи” 

ЕООД за отстраняване от процедурата на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП /отм/ плик № 3 с 

надпис "Предлагана цена" на участникът „Пи Ес Пи” ЕООД не следва да бъде отварян, 

поради което ново открито заседание на Комисията няма да бъде насрочвано. 

 

Участника ДЗЗД „Екогеоком Груп” е предложил цена за изпълнение предмета 

на поръчката съобразно условията на документацията за участие (предложена цена) в 

размер на: 1 025 862,56 (един милион и двадесет и пет хиляди осемстотин и шестдесет 

и два лева и петдесет и шест стотинки) без ДДС. 

 

Комисията пристъпи към оценка по Показател Финансова оценка ФОi. 

Методика за определяне на Финансова оценка ФОi на Офертаi на Участникi 

 Финансовата оценка ФОi на всяка Офертаi, подлежаща на оценка по този показател, се изчислява 

по формулата: 

 Най-ниска предложена крайна цена 

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

 Крайна 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. 

Участник, чиято Оферта е получила по един или повече подпоказатели оценка 0 (нула) точки се 

отстранява от по-нататъшно участие в процедурата. 

 

Въз основа на предложението на участника и след прилагане на формулата от 

методиката, комисията определи точките на допуснатия участник по показателя: 

С оглед на изложеното, Комисията определя следните оценки по показателя от 

Ценовото предложение, подлежащ на оценяване – Финансова оценка ФОi. 
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№ Участник 
  

Предложена  

цена 

Най-ниска  

цена 

Брой точки по 

Финансова 

оценка ФОi 
1 ДЗЗД „Екогеоком Груп” 1 025 862,56 1 025 862,56 100 

 

Комисията извърши проверка на Ценовото предложение на участника за 

аритметични грешки и не установи такива. 

 

В обобщение, Комисията дава следните Комплекснa оценкa, изчислена по 

формулата:  КОi = ТОi х 50% + ФОi х 50%, както следва: 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

КОi = ТОi х 50% + ФОi х 50% 

№ Участник 
Тоi 
(т.) 

% 
Тоi 
х % 

ФОi 

(т.) 
% 

ФОi 

х % 
KО (т.) 

1 ДЗЗД „Екогеоком Груп” 100 50% 50 100 50% 50 100 

 

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

ЗОП /отм/, комисията класира участника в настоящата процедура по следния начин: 

Първо място – ДЗЗД „Екогеоком Груп” - 100.00т. 

 

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 /отм/ на 27.12.2016г.  

На основание чл. 72 ал. 2 от ЗОП /отм/, настоящият протокол и цялата документация 

от процедурата, Комисията предава на Възложителя за вземане на решение  по чл. 73, ал. 1 

от ЗОП /отм/.  

 

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 / 

  27.12.2016г. 

Подписите са заличени на основание чл.4 от ЗЗЛД 


