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О Б Щ И Н А  С Т Р У М Я Н И 
 

Утвърдил: /П*/ 

ЕМИЛ ИЛИЕВ  

Кмет на община Струмяни 

                                                                                                                               28.06.2019г. 

Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните данни. 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 2 

 
 Днес, 28.06.2019 г., комисия назначена Заповед № З-199/20.06.2019г. на кмета на 

Община Струмяни, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с процедура 

открита с Решение № ОП-5(2)/23.05.2019 г. за откриване  на обществена поръчка чрез 

публично състезание с предмет: “Избор на изпълнител за извършване на строителни 

работи по проект за „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна и 

канализационна мрежа“, с административен адрес: с.Струмяни, пл. „ 7 – ми Април“ № 1, в 

състав:  

 

Председател на комисията:  
Анна Бистричка – юрист на община Струмяни; 

1. Петя Милева - Голева – Директор надирекция „МПОСООСФСТРЗО“ в община Струмяни;

  

2. Мария Ангелова – специалист в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“, отдел ТСУ в община 

Струмяни; 

3. Вера Боянска – гл. специалист в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“, отдел ТСУ в община 

Струмяни; 

4. Василка  Панкова– ст.експ. в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“ в община Струмяни;  

 

Резервни членове: 

Димитър Сарадинов – специалист в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“, отдел ТСУ в община 

Струмяни; 

Кирил Янев – старши счетоводител в община Струмяни; 

 

се събра в състава на редовните членове в 10:30 часа в сградата на общинската 

администрация, залата на общински съвет, за да продължи своята работа по отваряне и 

оповестяване на Ценовите предложения на допуснатите участници в настоящата процедура 

за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет, както и да направи 

окончателна оценка и класиране на офертите. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и не 

присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 

 

Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по подпоказатели 

Подпоказател П1 - Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството и  

Подпоказател П2 - Социални характеристики, свързани с изпълнението на договора на 

допуснатите до участие участници и пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ на допуснатият участник и оповестяване на предлаганите от него цени, 

като следва:  
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1. „ГРОМА ХОЛД “ ЕООД: 

 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ съдържа Ценово предложение – 

Приложение № 5, като участникът предлага обща стойност на ръзходите по договора в 

размер на 1 635 378.06 /един милион шестстотин тридесет и пет хиляди триста седемдесет и 

осем лева и шест стотинки/ лева без ДДС или 1 962 453.67 /един милион деветстотин 

шестдесет и две хиляди четиристотин петдесет и три лева и шестдесет и седем стотинки/  

лева с ДДС. 

 

 

 

С оглед на гореописаното и извършените действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията, и същата продължи своята работа на закрито заседание по 

обстойно разглеждане на ценовото предложениие на участника и определяне на 

комплексната оценка, в съответствие с утвърдената методика и класиране. 

 

1. Преглед на Ценово предложение на „ГРОМА ХОЛД “ ЕООД за съответствие с 

изискванията на възложителя: 

Комисията направи детайлна проверка на изчисленията на участника „ГРОМА ХОЛД “ 

ЕООД като не констатира аритметични грешки в ценовото му предложение и разлики 

между ед. цени в анализи и КСС. Комисията направи преглед на ценовото предложение 

за съответствие с изискванията на възложителя и констатира, че то изцяло 

съответства на тях.  

 

След извършване на детайлната проверка на ценовите предложения на допуснатите 

участници, комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения по заложената в 

методиката комплексна оценка, както е посочено по-долу: 

 

I. ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА (Ц) 

 

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията 

за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 50 точки. 

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:  

Ц = (Цmin / Цi) х 50 = .......... (брой точки),  където 

- Цi е предложената обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на 

съответния участник. 

- Цmin е минималната предложена обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовите 

предложения на допуснатите участници. 

- Ц е оценката по показателя. 

 

Уточнение: При оценката по показател Ц, комисията изчислява оценката на база 

предложената обща цена за изпълнение на поръчката от участниците в лева без ДДС. 

Уточнение: При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с 

точност до втория знак след десетичната запетая.  

!!! В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне 

на изпълнител между класираните на първо място оферти се прилагат разпоредбите 

на чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП. 

 

1.  Оценка по показател Ц – ПОКАЗАТЕЛ ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА за изпълнение на 

поръчката на единственият участник „ГРОМА ХОЛД “ ЕООД се изчислява по 

следната формула: 
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Ц = (Цmin / Цi) х 50 = .......... (брой точки) 

 

- Цi е предложената обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния 

участник  което за участникът  „ГРОМА ХОЛД “ ЕООД е 1 635 378,06 лева без ДДС 

 

- Цmin е минималната предложена обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения 

на допуснатите участници което е 1 635 378,06 лева без ДДС 

 

 

                                        1 635 378,06 

Ц = (Цmin / Цi) х 50 = ……………………. Х 50 = 1 х 50 = 50 точки 

                                        1 635 378,06    
 

 

Ценовото предложение на „ГРОМА ХОЛД “ ЕООД е оценено на 50 точки. 

 

 

 

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

КО =  Т + Ц 

където: 

Т – Оценка на Техническото предложение – максимален брой точки – 50. 

Ц – Предлаганата цена – максимален брой точки – 50. 

 

Максимална комплексна оценка КО = 100 точки 

 

 

Комплексната оценка на „ГРОМА ХОЛД “ ЕООД  е както следва: 

 

КО =  Т + Ц = 50 + 50 = 100 точки 

 

Където: 

Т – Оценка на Техническото предложение на „ГРОМА ХОЛД “ ЕООД е 50 точки 

Ц – Предлаганата цена на „ГРОМА ХОЛД “ ЕООД е 50 точки 
 

 

 

Във връзка с получените резултати от определяне на общата комплексна оценка, комисията 

направи следното класиране: 

 

1. На I – во място: „ГРОМА ХОЛД “ ЕООД е 50 точки с комплексна оценка -  100 

точки 

 

 

Комисията предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка да бъде 

определен участникът, класиран на първо място „ГРОМА ХОЛД “ ЕООД е 50 точки с 

комплексна оценка -  100 точки.  

 

Настоящият протокол се състави на 28.06.2019г. в 11:00 часа. 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Анна Бистричка /П*/ 

          ЧЛЕНОВЕ: 



4 

 

 

1. Петя Милева - Голева /П*/ 

2. Мария Ангелова /П*/ 

 

3. Вера Боянска /П*/ 

 

4. Василка Панкова /П*/ 


