
П Р О Т О К О Л  №3

от заседание на комисията, назначена със Заповед № 751/ 16.11.2017 г. на Кмета 
на Община Кубрат, за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА „РАБОТЕН ПРОЕКТ“ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТИ 
ОТ УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА КУБРАТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР“, ПО ДВЕ 
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1 „Изработване на 
инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за реконструкция на части от 
улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат и осъществяване на 
авторски надзор“; Обособена позиция № 2 Изработване на инвестиционен проект 
във фаза „работен проект“ за реконструкция на части от улична мрежа в с. Савин, 
община Кубрат и осъществяване на авторски надзор“.

Днес, 13.12.2017 г. (сряда), на основание Раздел VIII - Действия на комисията при 
разглеждане на оферти и заявления за участие, издадени на хартиен носител от ППЗОП, 
Комисията, назначена Заповед № 751/ 16.11.2017 г. на Кмета на Община Кубрат, в 
състав:

Председател: Женифер Пойраз -  заместник-кмет, правоспособен юрист;

Членове:

1. Елис Зайкърова -  гл. експерт БФТРЗФК;

2. инж. Ергин Чакъров -  ст. експерт ИД;

3. Стела Любенова -  мл. експерт ИД;

4. инж. Марина Хаджиева -  строителен инженер - външен експерт от 
списъка по чл. 299, an. 1, т. 17 от ЗОП с BE -  1425;

Комисията се събра в 11:00 часа в сградата на Община Кубрат, заседателна зала, 
за да отвори публично и оповести ценовите предложения на допуснатите до този етап 
участници в процедурата „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ 
ФАЗА „РАБОТЕН ПРОЕКТ“ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТИ ОТ УЛИЧНА 
МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ И 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР“, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ 
ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1 „Изработване на инвестиционен проект във 
фаза „работен проект“ за реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и 
с. Савин, община Кубрат и осъществяване на авторски надзор“; Обособена 
позиция № 2 Изработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за 
реконструкция на части от улична мрежа в с. Савин, община Кубрат и 
осъществяване на авторски надзор“.

На 08.12.2017 г., на Профила на купувача е публикувано съобщение за датата, 
мястото и часа на отварянето на ценовите предложения на участниците.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите с 
правилата за работа на комисията при отваряне и оповестяване на ценовите 
предложения.

На заседанието не присъстват упълномощени представители на участниците.
Оценката по Показател -  „Предложение за изпълнение на поръчката“ е:
За обособена позиция № 1:
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№ Участник Оценка по показател „Предложение 
за изпълнение на поръчката“

1 „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД 1 точка

2 „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 50 точки

3 „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД Предложен за отстраняване

4 „ЕКОЗЕМ-ШУМЕН“ ЕООД Предложен за отстраняване

5
„ИИ КЕИ ДЖЕИ БЪЛГАРИЯ 
КЪНСЪЛТИНГ 
ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД Предложен за отстраняване

6 „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД Предложен за отстраняване

За обособена позиция № 2:

№ Участник Оценка по показател „Предложение 
за изпълнение на поръчката“

1 „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД 1 точка

2 „СТРОИНОРМ“ ЕООД 50 точки

3 „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД Предложен за отстраняване

4 „ЕКОЗЕМ-ШУМЕН“ ЕООД Предложен за отстраняване

5
„ИИ КЕИ ДЖЕИ БЪЛГАРИЯ 
КЪНСЪЛТИНГ 
ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД предложен за отстраняване

6 „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД предложен за отстраняване

След което Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на 
допуснатите участници по реда на тяхното постъпване и оповести:

За обособена позиция № 1:

Участник № 1 „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД:
Плик „Предлагани ценови параметри“ съдържа ценова оферта в оригинал 

съставена съгласно Образец № 4. Предложената от участника обща цена за 
изпълнение на обществената поръчката е в размер на 29 600 лв. (двадесет и девет 
хиляди и шестстотин лева) без ДДС или 35 520 лв. (тридесет и пет хиляди 
петстотин и двадесет лева) с ДДС. Ценовото предложение на участника е подготвено 
и представено в съответствие с изискванията на документацията за участие в 
процедурата.

Участник № 2 „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД:

Плик „Предлагани ценови параметри“ съдържа ценова оферта в оригинал 
съставена съгласно Образец № 4. Предложената от участника обща цена за 
изпълнение на обществената поръчката е в размер на 44 890 лв. (четиридесет и 
четири хиляди осемстотин и деветдесет лева) без ДДС или 53 868 лв. (петдесет и 
три хиляди осемстотин шестдесет и осем лева) с ДДС. Ценовото предложение на 
участника е подготвено и представено в съответствие с изискванията на 
документацията за участие в процедурата.
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За обособена позиция № 2:

Участник № 1 „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД:

Плик „Предлагани ценови параметри“ съдържа ценова оферта в оригинал 
съставена съгласно Образец № 4. Предложената от участника обща цена за 
изпълнение на обществената поръчката е в размер на 29 600 лв. (двадесет и девет 
хиляди и шестстотин лева) без ДДС или 35 520 лв. (тридесет и пет хиляди 
петстотин и двадесет лева) с ДДС. Ценовото предложение на участника е подготвено 
и представено в съответствие с изискванията на документацията за участие в 
процедурата.

Участник № 3 „СТРОЙНОРМ“ ЕООД:

Плик „Предлагани ценови параметри“ съдържа ценова оферта в оригинал 
съставена съгласно Образец № 4. Предложената от участника обща цена за 
изпълнение на обществената поръчката е в размер на 38 830 лв. (тридесет и осем 
хиляди осемстотин и тридесет лева) без ДДС или 46 596 лв. (четиридесет и шест 
хиляди петстотин деветдесет и шест лева) с ДДС. Ценовото предложение на 
участника е подготвено и представено в съответствие с изискванията на 
документацията за участие в процедурата.

С това приключи публичното заседание, след което комисията продължи своята 
работа в закрито заседание.

Проверка за наличието на хипотезата на чл. 72 ал. 1 от ЗОП не бе направена, 
тъй като до този етап са допуснати само по двама участници за всяка от обособените 
позиции.

Комисията извърши оценка на ценовото предложение по показател 
„Предлагана цена”, която съгласно обявената методика се изчислява по следната 
формула:

ПЦ = (ПЦ min / ПЦ у) х 50, където:

ПЦ min - най-ниската предложена цена в лева, без вкл. ДДС, от всички ценови 
предложения.

цпУ - предложената обща цена в лева, без вкл. ДДС, на съответния участник в 
ценовото му предложение.

За обособена позиция № 1:

Участник № 1 „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД:

ПЦ = (29 600 / 29 600) х 50 = 50 точки

Участник № 2 „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД:

ПЦ = (29 600 / 44 890) х 50 = 32,97 точки

За обособена позиция № 2:

Участник № 1 „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД:
ПЦ = (29 600 / 29 600) х 50 = 50 точки 

Участник № 3 „СТРОЙНОРМ“ ЕООД:

ПЦ = (29 600 / 38 830) х 50 = 38,11 точки
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Комплексна оценка (КО) на офертите на участниците, изчислени чрез сумиране 
на оценките по отделните показатели е по формулата: (КО) = ОИ + ОЦ.

За обособена позиция № 1:

Участник № 1 „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД:

КО = 1 + 50 = 51 точки;

Участник № 2 „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД:

КО = 50 + 32,97 = 82,97 точки;

За обособена позиция № 2:

Участник № 1 „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД:

КО = 1 + 50 = 51 точки;

Участник № 3 „СТРОЙНОРМ“ ЕООД:

КО = 50 + 38,11 = 88,11 точки;

Комисията предлага следното класиране:

За обособена позиция № 1:
Първо място: „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с КО = 82,97 точки;

Второ място: „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД, с КО = 51 точки.

За обособена позиция № 2:

Първо място: „СТРОЙНОРМ“ ЕООД, с КО = 88,11 точки;

Второ място: „ПРОИНВЕСТ“ ЕООД, с КО = 51 точки.

Комисията предлага на възложителя за Изпълнител да бъде избран класираният 
на първо място участник:

За обособена позиция № 1: „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК: 200 079 448, 
със седалище и адрес на управление: със седалище и адрес на управление: гр. 
София, 1612, район Красно село, ул. „Хайдушка гора“ № 28, вх. Б, ап. 7, 
представлявано от Янчо Петков -  Управител;

За обособена позиция № 2: „СТРОЙНОРМ“ ЕООД, ЕИК: 200 285 252, със 
седалище и адрес на управление: със седалище и адрес на управление: гр. София, 
1463, район Триадица, ул. „Доспат“ № 54, ап. 3, представлявано от Сава Тачев -  
Управител.

С това комисията приключи работата по разглеждане, оценяване и класиране на 
офертите на 13.12.2017 г. в 15:00 ч.

Настоящият Протокол № 3, заедно с Протокол № 1/ 16.11.2017 г. и Протокол № 2/ 
06.12.2017 г., представляват цялостният и окончателен протокол на комисията за 
разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в процедура 
за възлагане на обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с 
предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА 
„РАБОТЕН ПРОЕКТ“ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТИ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА 
В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ И 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР“, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ 
ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1 „Изработване на инвестиционен проект във
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фаза „работен проект“ за реконструкция на наети от улична мрежа в гр. Кубрат и 
с. Савин, община Кубрат и осъществяване на авторски надзор“; Обособена 
позиция № 2 Изработване на инвестиционен пр оект във фаза „работен проект“ за 
реконструкция на части от улична мрежа |в с. Савин, община Кубрат и 
осъществяване на авторски надзор“, открита с Решение № 686/ 25.10.2017 г. на Кмета 
на Община Кубрат, публикувана под уникален номер 00803-2017-0008 в Регистъра на 
обществените поръчки, и се предава на възложителя за утвърждаване по реда на чл. 106 
от ЗОП.

Протоколът е съставен на основание чл. 181, !ал. 4 от ЗОП.

Приложения: Цялата документация по обществената поръчка, заедно с 
подадените оферти от участниците. —

Председател: Женифер Пойраз -
Заличена м н ф з р л а на 
основание чл. 23 от ЗЗЛД

Членове:
1.

2.

Елис Зайкърова - .
Заличена информация, на: 
основание чл. 23 от ЗЗЛД

Заличен&^нфорлмция, на : 

инж. Ергин Чакъров основа^йе чл> 23 от ЗЗЛД

Стела Любенова
Заличена информация, нагг 
основание чл. 23 от ЗЗЛД

4. инж. Марина Хаджиева
Заличена инфгфМация/ на 

основаниеяй. 23 от ЗЗЛД

Настоящият Протокол № 3, заедно с Протокол № 1/ 16.11.2017 г. и Протокол № 
2/ 06.12.2017 г., представляват цялостният и окончателен протокол на комисията за 
разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в 
процедура за възлагане на обществената поръчка чрез публично състезание по реда на
ЗОП с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТ1 
„РАБОТЕН ПРОЕКТ“ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ Н 
В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗ

ЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА 
А ЧАСТИ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА 

НА ОБЩИНА КУБРАТ И
ОР“, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1 „Изработване на инвестиционен проект във 
фаза „работен проект“ за реконструкция на част * от улична мрежа в гр. Кубрат и 
с. Савин, община Кубрат и осъществяване н 
позиция № 2 Изработване на инвестиционен про 
реконструкция на части от улична мрежа 
осъществяване на авторски надзор“, открита с 
Кмета на Община Кубрат, публикувана под ун 
Регистъра на обществените поръчки, заедно с цялг 
поръчка и подадените от участниците оферти, и е п шет и утвърден от Възложителя за 
издаване на решение по чл. 181, ал. 5 от ЗОП.

Дата:

авторски надзор“; Обособена 
кт във фаза „работен проект“ за 

с. Савин, община Кубрат и
Решение № 686/ 25.10.2017 г. на 
«сален номер 00803-2017-0008 в 
та документация по обществената

УТВЪРДИЛ:.... 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ.
АЛКИН НЕБИ 
КМЕТ НА ОБЩИНА КУБРАТ

Заличен^Шфс^зйлзЕ^ия, на 
основа^йе чд,-23 от ЗЗЛД

т
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