
 
 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:  ........................................ 

 

Любомир Димитров 

Директор  на  СУ  ”Св.  Св.  Кирил  и 

Методий”‐ гр. Неделино 

 

Дата: 20.03.2019 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

За разглеждане, оценяване и класиране на офертите на основание: 

Чл. 97, ал. 4 от ППЗОП 

 

Днес,  6.03.2019  г.  11:00  ч.  в  сградата  на    средно  общообразователно 

училище  ʺСВ.СВ.Кирил и Методийʺ  ‐  гр. Неделино,  в  кабинета  на Заместник‐

Директора  се  проведе  заседание  на  Комисия  назначена  със  Заповед  № 

394/6.03.2019г. на Директор на СУ ”Св. Св. Кирил и Методий”‐ гр. Неделино, за 

разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура 

за  възлагане  на  обществена  поръчка,  чрез  събиране  на  оферти  с  обява  на 

стойност  по  чл.20,  ал.3,  т.2  от  ЗОП  с  предмет:  „Реконструкция  на 

канализация  на  СУ  ”Св.  Св.  Кирил  и  Методий”‐  гр.  Неделино,  Община 

Неделино”,  открита  с  Обява №  157/11.02.2019  г.  на  Директор  на  СУ  ”Св.  Св. 

Кирил  и  Методий”‐  гр.  Неделино.  Комисията  е  определена  с  цитираната 

Заповед и е със следния състав: 

 

Председател: Деана Лариева Скечелиева – зам. Директор УД 

 

Членове: 

1. Здравко Асенов Златанов – гл. счетоводител 

2. Надежда Красимирова Тодорова – старши учител Математика 

   

Резервни членове:   

1. Анастас Кръстев Сарийски – външен експерт АОП  

2. Милена Алексиева Кисьова – технически секретар 

 



 
 

 

Поради  обстоятелството,  че  председателят  на  комисията  е 

командирована със заповед за командировка № 11/06.03.2019 г., тя бе заместена 

от резервния член Анастас Кръстев Сарийски, който откри заседанието. 

На  открито  заседание  на Комисията  не  присъстват  нито  представители 

на участниците, нито представители на средствата за масово осведомяване. 

При  започване  на  работата  си  комисията  се  запозна  със  следните 

обстоятелства: 

 Възложителят е публикувал в Агенция за обществени поръчки /АОП/ и в 

профила  на  купувача  на  СУ  ”Св.  Св.  Кирил  и Методий”‐  гр.  Неделино 

обява № 157/11.02.2019  г.,  за събиране на оферти за обществена поръчка 

на стойност, съгласно праговете, определени в чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с 

предмет:  „Реконструкция  на  канализация  на  СУ  ”Св.  Св.  Кирил  и 

Методий”‐  гр. Неделино, Община Неделино”.  В  определеният  краен 

срок за подаване на оферти 05.03.2019 г. 16:00 ч. са постъпили три оферти.  

 

Запечатаните  пликове  с  офертите  за  участие  в  процедурата  бяха 

предадени  на  Комисията  с  Приемно‐предавателен  протокол,  съгласно  чл.  48, 

ал. 6 от ППЗОП. За участие в процедурата са постъпили следните оферти: 

 

№  Входящ 

№ 

Дата  Участник 

1  455  01.03.2019  Прима Инженеринг ООД 

2  462  01.03.2019  Веста Строй 71 ЕООД 

3  464  05.03.2019  Строй инвест груп 2 ЕООД 

 

  След  запознаването  с  входящия  регистър  на  оферти,  всеки  един  от 

членовете на Комисията подписа декларация в съответствие с изискванията на 

чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

  След  извършване  на  гореописаните  действия  и  направени  уточнения, 

относно  редовността  на  офертата,  а  именно:  представени  в  срок,  в  запечатан 

непрозрачен плик и с ненарушена цялост, Комисията пристъпи към работа и 

отвори офертите по реда на постъпване , както следва: 

 

Вх. № 455/01.03.2019 г. Прима Инженеринг ООД 

     

Комисията  провери  за  наличието  на  запечатан  непрозрачен  плик  и  с 

ненарушена цялост. На основание чл. 97,  ал. 3 от правилника за прилагане на 



 
 

 

ЗОП,  комисията  обяви  ценовото  предложение  на  участника,  както  и 

предложения срок за изпълнение на поръчката: 

1. Предложена  цена  за  изпълнение  на  поръчката:  110 550.30  лв.  без 

ДДС. 

2. Предложен срок за изпълнение на пръчката: 77 дни 

 

Вх. № 462/01.03.2019 г. Веста Строй 71 ЕООД 

   

Комисията  провери  за  наличието  на  запечатан  непрозрачен  плик  и  с 

ненарушена цялост. На основание чл. 97,  ал. 3 от правилника за прилагане на 

ЗОП,  комисията  обяви  ценовото  предложение  на  участника,  както  и 

предложения срок за изпълнение на поръчката: 

1. Предложена цена за изпълнение на поръчката: 92 784.26 лв. без ДДС. 

2. Предложен срок за изпълнение на пръчката: 28 дни 

 

Комисията установи, че участникът не е представил приложение 8.1 

във формат xls. 

 

Вх. № 464/05.03.2019 г. Строй Инвест Груп 2 ЕООД 

   

Комисията  провери  за  наличието  на  запечатан  непрозрачен  плик  и  с 

ненарушена цялост. На основание чл. 97,  ал. 3 от правилника за прилагане на 

ЗОП,  комисията  обяви  ценовото  предложение  на  участника,  както  и 

предложения срок за изпълнение на поръчката: 

1. Предложена цена за изпълнение на поръчката 111 999.83 лв. без ДДС. 

2. Предложен срок за изпълнение на пръчката:  50 дни 

 

Председателят  на  комисията  закри  откритото  заседание  на  комисията  и 

насрочи  закрито  заседание  на  12.03.2019г  от  9:00ч,  на  което  да  се  разгледа 

съдържанието на офертите и проверка на  съответствието и  с изискванията на 

Възложителя, посочени в обявата и техническата спецификация. 

 

Комисията    продължи  своята  работа  и  пристъпи  към  разглеждане  по 

същество  на  представените  офертите  и  проверка  на  съответствието  и  с 

изискванията  на  Възложителя,  посочени  в  обявата  и  техническата 

спецификация  на  12.03.2019  в  9:00ч.  Комисията  е  в  пълен  състав  като 



 
 

 

Председателят  на  комисията  Деана  Лариева  Скечелиева  –  зам.  Директор  УД 

подписа декларация в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

  

 

1. Вх. № 455/01.03.2019 г. Прима Инженеринг ООД  

Участникът е представил следните документи относно личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя: 

Опис на представените документи. 

Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за 

поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, 

изготвен съгласно Образец № 1. 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2. Забележка: В приложимите случаи 

декларацията по настоящия пункт се представя от всички задължени лица. 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3‐5 от ЗОП, 

изготвена  съгласно  Образец  №  3.  Забележка:  В  приложимите  случаи 

декларацията по настоящия пункт се представя от всички задължени лица. 

Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена 

съгласно Образец № 9. Забележка: В приложимите случаи декларацията по 

настоящия пункт се представя от всички задължени лица. 

Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 10. 

След  като  се  запозна  с  представените  документи  комисията  установи,  че 

участникът отговаря на изискванията относно личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

 

2. Вх. № 462/01.03.2019 г. Веста Строй 71 ЕООД 

 

Участникът  е  представил  следните  документи  относно  личното  състояние  и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя: 

Опис на представените документи. 

Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за 

поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, 

изготвен съгласно Образец № 1. 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2. Забележка: В приложимите случаи 

декларацията по настоящия пункт се представя от всички задължени лица. 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3‐5 от ЗОП, 



 
 

 

изготвена  съгласно  Образец  №  3.  Забележка:  В  приложимите  случаи 

декларацията по настоящия пункт се представя от всички задължени лица. 

Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена 

съгласно Образец № 9. Забележка: В приложимите случаи декларацията по 

настоящия пункт се представя от всички задължени лица. 

Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 10. 

След  като  се  запозна  с  представените  документи  комисията  установи,  че 

участникът отговаря на изискванията относно личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

 

3. Вх. № 464/05.03.2019 г. Строй Инвест Груп 2 ЕООД 

 

Участникът  е  представил  следните  документи  относно  личното  състояние  и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя: 

Опис на представените документи. 

Образец на документ за обществената поръчка, съдържащ информация за 

поръчката, икономическия оператор и съответствието с критерии за подбор, 

изготвен съгласно Образец № 1. 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2. Забележка: В приложимите случаи 

декларацията по настоящия пункт се представя от всички задължени лица. 

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3‐5 от ЗОП, 

изготвена  съгласно  Образец  №  3.  Забележка:  В  приложимите  случаи 

декларацията по настоящия пункт се представя от всички задължени лица. 

Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвена 

съгласно Образец № 9. Забележка: В приложимите случаи декларацията по 

настоящия пункт се представя от всички задължени лица. 

Декларация по чл.69 от ЗПКОНПИ, изготвена съгласно Образец № 10. 

След  като  се  запозна  с  представените  документи  комисията  установи,  че 

участникът отговаря на изискванията относно личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. 

 

След  като  извърши  гореописаните  действия  комисията  пристъпи  към 

разглеждане на техническите предложения на участниците: 

 

1. Вх. № 455/01.03.2019 г. Прима Инженеринг ООД  

 



 
 

 

Участникът е представил следните документи: 

Техническо предложение, съдържащо:  

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 

4; 

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 5. 

Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 

6. 

Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци  и  осигуровки,  опазване  на  околната  среда,  закрила  на  заетостта  и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 7. 

След  като  се  запозна  с  представените  документи  комисията  пристъпи  към 

оценка  на  представените  технически  предложения,  съгласно  утвърдената  от 

Възложителя методология. 

 

Предложението  за  изпълнение  на  поръчката  отговаря  на  предварително 

обявените  изисквания  на  възложителя,  съдържа  задължително  изискуемите 

елементи  и  в  своята  последователност  гарантира  постигане  на  целените 

резултати  спрямо  минималните  изисквания  на  техническите  спецификации. 

Спрямо  него може  да  бъде  заключено  наличието  на  някое  от  изброените  по‐

долу  характеристики,  надграждащи  предложението  за  изпълнение  на 

поръчката: 

1.  За  всяка  от  дейностите  са  показани  както  разпределението,  броят  и 

квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция. 

2.  За  всяка  операция  са  дефинирани  необходимите  технически  ресурси  за 

нейното изпълнение  (брой и  вид на необходимата механизация, материали и 

др.),  като  освен  това  за  изпълнението  на  строителството  са  дефинирани 

действия  за  реакция  при  отказ/инциденти  със  строителни  машини  и 

оборудване. 

3.  За  периода  на  изпълнение  на  строителството  е  аргументиран  подход  за 

доставка  на  материалите,  както  и  входящ  контрол  от  страна  на  експерти, 

отговарящи  за  мониторинга  на  качеството  при  получаване  на  материали, 

оборудване  и  други  стоки  на  строежа.  Предложени  са  дейности  за  вътрешен 

контрол на работата на строителния екип,  с които да се  гарантира качествено 

изпълнение на строителните процеси, включващи ефективни и адекватни както 



 
 

 

превантивни,  така  и  последващи  мерки  във  всяко  от  следните  направления: 

недопускане на и преодоляване на последиците при  влагане  в  строителството 

на материали,  детайли,  конструкции и/или изделия,  които не  съответстват на 

изискванията на възложителя и неспазване на 

технологията  за  изпълнение  на  отделни  видове  строителни  работи 

/предвидените  превантивни  и  последващи  мерки  по  отношение  на  всяка 

проявена форма на некачествено строителство дават гаранции за постигане на 

изискванията на възложителя за качество на изпълнението/. 

Предвидени  са  ефективни и  адекватни  дейности  за мониторинг  и  контрол  на 

мерките по управление на качеството. 

4.  Предложени  са  мерки  за  намаляване  дискомфорта  и  затрудненията  за 

местното население, по време на строителството, за следните указани аспекти ‐ 

достъпност до прилежащите сгради, шум и вибрации и замърсяване на въздуха 

и прилежащите територии и улици, които мерки са инициатива на участника, 

обезпечават  целия  период  на  изпълнение  на  договора,  отнасят  се  до  всички 

основни  строителни  дейности  и  са  насочени  към  всеки  от  горепосочените  от 

възложителя  аспекти.  Тези мерки  са  описани,  видно  е  как  тяхното прилагане 

ще  доведе  до  допълнително  намаляване  затрудненията  и  дискомфорта  за 

местното  население  по  време  на  изпълнение  на  предвидените  строителни 

работи и обезпечават целия период на изпълнение на договора. 

5.  Посочени  са  технически  и  технологични  параметри,  които  превъзхождат 

изискванията  на  Възложителя,  в  чийто  обхват  и  съдържание  обосновано  са 

предложени  елементи,  свързани  с  възможностите  да  се  постигне  по‐високо 

качество (в технически и икономически аспект) на резултата и на предлаганите 

за влагане материали. 

На  база  изложеното  по‐горе  комисията  оценява  техническото 

предложение на участника със 60 точки. 

 

1. Вх. № 455/01.03.2019 г. Прима Инженеринг ООД  

 

Участникът е представил следните документи: 

Техническо предложение, съдържащо:  

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 

4; 

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 5. 



 
 

 

Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 

6. 

Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци  и  осигуровки,  опазване  на  околната  среда,  закрила  на  заетостта  и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 7. 

След  като  се  запозна  с  представените  документи  комисията  пристъпи  към 

оценка  на  представените  технически  предложения,  съгласно  утвърдената  от 

Възложителя методология. 

 

Предложението  за  изпълнение  на  поръчката  отговаря  на  предварително 

обявените  изисквания  на  възложителя,  съдържа  задължително  изискуемите 

елементи  и  в  своята  последователност  гарантира  постигане  на  целените 

резултати  спрямо  минималните  изисквания  на  техническите  спецификации. 

Спрямо  него може  да  бъде  заключено  наличието  на  някое  от  изброените  по‐

долу  характеристики,  надграждащи  предложението  за  изпълнение  на 

поръчката: 

1.  За  всяка  от  дейностите  са  показани  както  разпределението,  броят  и 

квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция. 

2.  За  всяка  операция  са  дефинирани  необходимите  технически  ресурси  за 

нейното изпълнение  (брой и  вид на необходимата механизация, материали и 

др.),  като  освен  това  за  изпълнението  на  строителството  са  дефинирани 

действия  за  реакция  при  отказ/инциденти  със  строителни  машини  и 

оборудване. 

3.  За  периода  на  изпълнение  на  строителството  е  аргументиран  подход  за 

доставка  на  материалите,  както  и  входящ  контрол  от  страна  на  експерти, 

отговарящи  за  мониторинга  на  качеството  при  получаване  на  материали, 

оборудване  и  други  стоки  на  строежа.  Предложени  са  дейности  за  вътрешен 

контрол на работата на строителния екип,  с които да се  гарантира качествено 

изпълнение на строителните процеси, включващи ефективни и адекватни както 

превантивни,  така  и  последващи  мерки  във  всяко  от  следните  направления: 

недопускане на и преодоляване на последиците при  влагане  в  строителството 

на материали,  детайли,  конструкции и/или изделия,  които не  съответстват на 

изискванията на възложителя и неспазване на 

технологията  за  изпълнение  на  отделни  видове  строителни  работи 

/предвидените  превантивни  и  последващи  мерки  по  отношение  на  всяка 

проявена форма на некачествено строителство дават гаранции за постигане на 

изискванията на възложителя за качество на изпълнението/. 



 
 

 

Предвидени  са  ефективни и  адекватни  дейности  за мониторинг  и  контрол  на 

мерките по управление на качеството. 

4.  Предложени  са  мерки  за  намаляване  дискомфорта  и  затрудненията  за 

местното население, по време на строителството, за следните указани аспекти ‐ 

достъпност до прилежащите сгради, шум и вибрации и замърсяване на въздуха 

и прилежащите територии и улици, които мерки са инициатива на участника, 

обезпечават  целия  период  на  изпълнение  на  договора,  отнасят  се  до  всички 

основни  строителни  дейности  и  са  насочени  към  всеки  от  горепосочените  от 

възложителя  аспекти.  Тези мерки  са  описани,  видно  е  как  тяхното прилагане 

ще  доведе  до  допълнително  намаляване  затрудненията  и  дискомфорта  за 

местното  население  по  време  на  изпълнение  на  предвидените  строителни 

работи и обезпечават целия период на изпълнение на договора. 

5.  Посочени  са  технически  и  технологични  параметри,  които  превъзхождат 

изискванията  на  Възложителя,  в  чийто  обхват  и  съдържание  обосновано  са 

предложени  елементи,  свързани  с  възможностите  да  се  постигне  по‐високо 

качество (в технически и икономически аспект) на резултата и на предлаганите 

за влагане материали. 

На  база  изложеното  по‐горе  комисията  оценява  техническото 

предложение на участника със 60 точки. 

 

2. Вх. № 462/01.03.2019 г. Веста Строй 71 ЕООД 

 

Участникът е представил следните документи: 

Техническо предложение, съдържащо:  

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 

4; 

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 5. 

Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 

6. 

Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци  и  осигуровки,  опазване  на  околната  среда,  закрила  на  заетостта  и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 7. 

След  като  се  запозна  с  представените  документи  комисията  пристъпи  към 

оценка  на  представените  технически  предложения,  съгласно  утвърдената  от 

Възложителя методология. 



 
 

 

 

Предложението  за  изпълнение  на  поръчката  отговаря  на  предварително 

обявените  изисквания  на  възложителя,  съдържа  задължително  изискуемите 

елементи  и  в  своята  последователност  гарантира  постигане  на  целените 

резултати  спрямо  минималните  изисквания  на  техническите  спецификации. 

Спрямо него не може да бъде установено наличието на някое от изброените от 

Възложителя  допълнителни  характеристики  в  документацията  за  участие  в 

настоящата  поръчка,  надграждащи  предложението  за  изпълнение  на 

поръчката: 

На  база  изложеното  по‐горе  комисията  оценява  техническото 

предложение на участника със 10 точки. 

 

3. Вх. № 464/05.03.2019 г. Строй Инвест Груп 2 ЕООД 

 

Участникът е представил следните документи: 

Техническо предложение, съдържащо:  

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 

4; 

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 5. 

Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 

6. 

Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци  и  осигуровки,  опазване  на  околната  среда,  закрила  на  заетостта  и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 7. 

След  като  се  запозна  с  представените  документи  комисията  пристъпи  към 

оценка  на  представените  технически  предложения,  съгласно  утвърдената  от 

Възложителя методология. 

 

Предложението  за  изпълнение  на  поръчката  отговаря  на  предварително 

обявените  изисквания  на  възложителя,  съдържа  задължително  изискуемите 

елементи  и  в  своята  последователност  гарантира  постигане  на  целените 

резултати  спрямо  минималните  изисквания  на  техническите  спецификации. 

Спрямо  него може  да  бъде  заключено  наличието  на  някое  от  изброените  по‐

долу  характеристики,  надграждащи  предложението  за  изпълнение  на 

поръчката: 



 
 

 

1.  За  всяка  от  дейностите  са  показани  както  разпределението,  броят  и 

квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция. 

2.  За  всяка  операция  са  дефинирани  необходимите  технически  ресурси  за 

нейното изпълнение  (брой и  вид на необходимата механизация, материали и 

др.),  като  освен  това  за  изпълнението  на  строителството  са  дефинирани 

действия  за  реакция  при  отказ/инциденти  със  строителни  машини  и 

оборудване. 

3.  За  периода  на  изпълнение  на  строителството  е  аргументиран  подход  за 

доставка  на  материалите,  както  и  входящ  контрол  от  страна  на  експерти, 

отговарящи  за  мониторинга  на  качеството  при  получаване  на  материали, 

оборудване  и  други  стоки  на  строежа.  Предложени  са  дейности  за  вътрешен 

контрол на работата на строителния екип,  с които да се  гарантира качествено 

изпълнение на строителните процеси, включващи ефективни и адекватни както 

превантивни,  така  и  последващи  мерки  във  всяко  от  следните  направления: 

недопускане на и преодоляване на последиците при  влагане  в  строителството 

на материали,  детайли,  конструкции и/или изделия,  които не  съответстват на 

изискванията на възложителя и неспазване на 

технологията  за  изпълнение  на  отделни  видове  строителни  работи 

/предвидените  превантивни  и  последващи  мерки  по  отношение  на  всяка 

проявена форма на некачествено строителство дават гаранции за постигане на 

изискванията на възложителя за качество на изпълнението/. 

Предвидени  са  ефективни и  адекватни  дейности  за мониторинг  и  контрол  на 

мерките по управление на качеството. 

4.  Предложени  са  мерки  за  намаляване  дискомфорта  и  затрудненията  за 

местното население, по време на строителството, за следните указани аспекти ‐ 

достъпност до прилежащите сгради, шум и вибрации и замърсяване на въздуха 

и прилежащите територии и улици, които мерки са инициатива на участника, 

обезпечават  целия  период  на  изпълнение  на  договора,  отнасят  се  до  всички 

основни  строителни  дейности  и  са  насочени  към  всеки  от  горепосочените  от 

възложителя  аспекти.  Тези мерки  са  описани,  видно  е  как  тяхното прилагане 

ще  доведе  до  допълнително  намаляване  затрудненията  и  дискомфорта  за 

местното  население  по  време  на  изпълнение  на  предвидените  строителни 

работи и обезпечават целия период на изпълнение на договора. 

5.  Посочени  са  технически  и  технологични  параметри,  които  превъзхождат 

изискванията  на  Възложителя,  в  чийто  обхват  и  съдържание  обосновано  са 

предложени  елементи,  свързани  с  възможностите  да  се  постигне  по‐високо 



 
 

 

качество (в технически и икономически аспект) на резултата и на предлаганите 

за влагане материали. 

На  база  изложеното  по‐горе  комисията  оценява  техническото 

предложение на участника със 60 точки. 

 

На  база  утвърдената  от  Възложителя  методология  за  комплексна  оценка  на 

офертите  комисията  класира  кандидатите  по  отделните  показатели,  както 

следва:  

 

№  Участник  Цена за 

изпълнение на 

поръчката О1 

точки 

Срок за 

изпълнение 

на 

поръчката 

О2 

точки 

Организация 

за 

изпълнение 

на 

поръчката 

О3 

точки 

Обща 

комплексна 

оценка КО 

точки 

1  Прима Инженеринг 

ООД 

20.98  5.45  60  86.43 

2  Веста Строй 71 ЕООД  25.00  15.00  10  50.00 

3  Строй инвест груп 2 

ЕООД 

20.71  8.40  60  89.11 

 

  Поради факта,  че участникът кандидатствал  за  тази обява  е  един,  не  е 

приложимо извършването на проверка на ценовите предложения съгласно чл. 

72,  ал. 1  от ЗОП,  относно наличието на по‐благоприятно предложение  с 20 % 

или  повече  процента  от  средната  стойност  на  ценовите  предложения  на 

останалите участници. 

 

С оглед на описаното,Комисията РЕШИ: 

 

1. Класиране на участниците: 

1. място Строй инвест груп 2 ЕООД 

 

Мотиви:Горепосоченото класиране е направено в следствие на оценка на 

офертите,  съгласно  критериите  за  оценка  заложени  в  процедурата,  а 

именно  Настоящата  обществена  поръчка  се  възлага  въз  основа  на 

икономически  най‐изгодна  оферта,  като  критерият  за  възлагане  е 

„оптимално съотношение качество/цена”. 

 



 
 

 

2. Предлага на Директора на СУ ”Св. Св. Кирил и Методий”‐ гр. Неделино 

да  сключи  договор  за  изпълнение  на  обществена  поръчка  с  предмет: 

„Реконструкция на канализация на СУ ”Св. Св. Кирил и Методий”‐ 

гр.  Неделино,  Община  Неделино”  с  участника  класиран  на  първо 

място,  а  именно: Строй  инвест  груп  2  ЕООД  с  оферта  вх.№  Вх.  № 

464/05.03.2019 г. 

 

  Комисията  приключи  работата  си  със  съставянето  на  настоящият 

протокол  на  20.03.2019  г.  в  11:00  ч.,  който  представя  на  Възложителя  за 

утвърждаване, ведно с всички документи по гореописаната процедура. 

   

  Особено мнение от членовете на комисията не бе изискано. 

 

  Подписали протокола:                

 

     Деана Лариева Скечелиева               ………………….. 

 

Здравко Асенов Златанов                    ………………….. 

 

Надежда Красимирова Тодорова     ………………….. 

   

Анастас  Кръстев  Сарийски  (присъствал  на  заседанието  на  06.03.2019  г.  в 

качеството му на резервен член)       …………………..  

 

 

Протоколът е предаден на Възложителя за утвърждаване на 20.03.2019 г. 

 

   

   


