
Дата: 19.03.2018 г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ, 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА:  

/инж. Дилян Млъзев/ 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

От дейността на комисия, назначена със Заповеди № РД.02.05-509/14.08.2017 г. 

и № РД.02.05-540/07.09.2017 г. на Кмета на Община Елена, за разглеждане, оценка и 

класиране на подадените оферти в процедура „публично състезание“ по реда на 

Глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: по ЗОП 

за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект: „строителство“, предмет: 

„Инженеринг - проектиране, строително - монтажни работи и упражняване на 

авторски надзор по време на строителството, във връзка с реализацията на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 

сгради на територията на община Елена, по обособени позиции, както следва: 

1. Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с 

административен адрес 5070 гр. Елена,  ул. „Крайбрежна“ № 37, УПИ I „За жилищно 

строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена; 

2. Обособена позиция № 2: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Иван Момчилов“ № 97, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по 

плана на гр. Елена; 

3. Обособена позиция № 3: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Пролет“ № 2, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на 

гр. Елена; 

4. Обособена позиция № 4: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Пролет“ № 1, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 109 по плана на 

гр. Елена.”. 

 

Днес, 16.03.2018 г. в 10:00 ч., в сградата на община Елена - стая 211, гр. Елена, ул. 

„Иларион Макариополски“ № 24, се събра Комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитринка Иванова - директор на дирекция „УТОС“ при 

община Елена. 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Фатме Ходжева - старши експерт „ОП“ при община Елена; 

2. Драгомир Цанев - старши юрисконсулт на община Елена; 

3. инж. Николай Наумов - директор на дирекция „АПИО“; 

4. инж. Христо Лазаров - инспектор „КС“ при община Елена, 

Комисията се събра в пълен състав и продължи своите действия по разглеждане и 

оценка на подадените оферти за участие в процедура „публично състезание“ по реда по 

реда на Глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, строително - монтажни 

работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с 

реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
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многофамилните жилищни сгради на територията на община Елена, по обособени 

позиции”. 

 

I. Във връзка с отваряне на ценовите предложения (пликове с надпис „Предлагани 

ценови параметри“) от офертите на допуснатите до оценка участници в процедурата, 

същите са уведомени предварително за датата, часа и мястото на отваряне, чрез съобщение 

в Профила на купувача на община Елена, публикувано на 12.03.2018 г.  

 

II. Съгласно предвидената възможност в чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, при отваряне на 

ценовите предложения присъстваха представители на участниците, подали оферта в 

процедурата – Борислав Панайотов - (представител на „Дунав“ АД) и Хасан Али 

(представител на „Ренед“ ООД). 

 

III. На основание чл. 57, ал. 3, изр. трето от ППЗОП, преди отварянето на ценовите 

оферти комисията обяви резултатите от оценяването на допуснатите до оценка оферти на 

участниците, по показателя за оценка, обхващащ параметри от техническото предложение 

П1 е показател за оценка на качеството, свързан с техническото предложение на 

съответния участник, в съответствие с Методиката за комплексна оценка на офертите: 

 

1. Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с 

административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ № 37, УПИ I „За жилищно 

строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена: 

Допусната оферта на ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“. 

Оценка на техническото предложение на участника - 50 точки. 

 

2. Обособена позиция № 2: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Иван 

Момчилов“ № 97, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. 

Елена: 

Допусната оферта на „МИСТРАЛ 7“ ООД. 

Оценка на техническото предложение на участника - 50 точки. 

 

3. Обособена позиция № 3: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Пролет“ № 2, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на гр. 

Елена: 

Допусната оферта на „ДУНАВ“ АД. 

Оценка на техническото предложение на участника - 50 точки. 

 

4. Обособена позиция № 4: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Пролет“ № 1, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 109 по плана на гр. 

Елена.”: 

Допусната оферта на „НОВ СТАНДАРТ 2012“ ЕООД. 

Оценка на техническото предложение на участника - 50 точки. 

 

IV. Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 

участниците по реда на постъпване на техните оферти: 
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А. Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с 

административен адрес 5070 гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ № 37, УПИ I „За жилищно 

строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена. 

 

Комисията отвори Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертата на 

участника ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“ и установи наличието на: 

- ценово предложение (Образец № 2), подписано и подпечатано от лицето, 

представляващо участника; 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника ДЗЗД 

„ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“, като обяви на глас предложението на участника: 

 

I. Обща стойност за изпълнение на поръчката,  

620 000.00 лева без ДДС, (Шестстотин и двадесет хиляди лева), съответно 744 000.00 

лева с ДДС, (Седемстотин четиридесети и четири хиляди лева) или 

119.49 лева/кв. м. без ДДС, (Сто и деветнадесет лева четиридесет и девет стотинки), 

съответно 143.39 лева/кв. м. с ДДС, (Сто четиридесет и три лева и тридесет и девет 

стотинки).  

 

Общата стойност за изпълнение на поръчката е формирана от следните 

стойности: 

1. Стойност за проектиране и упражняване на авторски надзор: 

25 854.00 лева без ДДС, (Двадесет и пет хиляди осемстотин петдесет и четири лева), 

съответно 31 024.80 лева с ДДС, (Тридесет и една хиляди двадесет и четири лева и 

осемдесет стотинки) или 

4.98 лева/кв. м. без ДДС, (Четири лева и деветдесети осем стотинки), съответно 5.98 

лева/кв. м. с ДДС, (Пет лева и деветдесет и осем стотинки). 

 

1.1. Стойност за проектиране: 

22 500.00 лева без ДДС, (Двадесет и две хиляди и петстотин лева), съответно 27 000.00 

лева с ДДС, (Двадесет и седем хиляди лева) или 

4.34 лева/кв. м. без ДДС, (Четири лева тридесет и четири стотинки), съответно 5.21 

лева/кв. м. с ДДС, (Пет лева и двадесет и една стотинки). 

 

1.2. Стойност за авторски надзор: 

3 354.00 лева без ДДС, (Три хиляди триста петдесет и четири лева), съответно 4 024.80 

лева с ДДС, (Четири хиляди двадесет и четири лева и осемдесет стотинки) или 

0.65 лева/кв. м. без ДДС, (Шестдесет и пет стотинки), съответно 0.78 лева/кв. м. с 

ДДС, (Седемдесет и осем стотинки). 

 

2. Обща стойност за строителни и монтажни работи:  

594 146.00 лева без ДДС, (Петстотин деветдесет и четири хиляди сто четиридесет и 

шест лева), съответно 712 975.20 лева с ДДС, (Седемстотин и дванадесет хиляди 

деветстотин седемдесет и пет лева и двадесет стотинки) или 

114.51 лева/кв. м. без ДДС, (Сто и четиринадесет лева и петдесет и една стотинки), 

съответно 137. 41 лева/кв. м. с ДДС, (Сто тридесет и седем лева и четиридесет и една 

стотинки). 
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Общата стойност за изпълнение на строителните работи включва: 

2.1. Стойност за изпълнение на СМР: 

540 132.73 лева без ДДС, (Петстотин и четиридесет хиляди сто тридесет и два лева и 

седемдесет и три стотинки), съответно 648 159.28 лева с ДДС, (Шестстотин 

четиридесет и осем хиляди лева сто петдесет и девет лева двадесет и осем стотинки) 

или 

104.10 лева/кв. м. без ДДС, (Сто и четири лева и десет стотинки), съответно 124.92 

лева/кв. м. с ДДС, (Сто двадесет и четири лева и деветдесет и две стотинки). 

2.2. Непредвидени разходи (10 % от стойността на СМР по т. 2.1.): 

54 013.27 лева без ДДС, (Петдесет и четири хиляди и тринадесет лева и двадесет и седем 

стотинки ), съответно 64 815.92 лева с ДДС, (Шестдесет и четири хиляди осемстотин и 

петнадесет лева и деветдесет и две стотинки) или 

10.41 лева/кв. м. без ДДС, (Десет лева и четиридесет и една стотинки), съответно 12.49 

лева/кв. м. с ДДС, (Дванадесет лева и четиридесет и девет стотинки). 

 

II. Стойностни показатели за формиране на цената за извършване на СМР:  

1. Часова ставка - 5.00 лв./ч.час;  

2. Допълнителни разходи върху труда - 100 %  

3. Допълнителни разходи върху механизацията - 30 %  

4. Доставно-складови разходи - 10 %  

5. Печалба - 9 % 

6. Непредвидени разходи - 10 %. 

 

Предлаганата от участника цена, както обща, така и поотделно, не надвишава 

максималната прогнозна стойност на поръчката по обособена позиция № 1! 

 

Б. Обособена позиция № 2: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Иван Момчилов“ № 97, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по 

плана на гр. Елена. 

 

Комисията отвори Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертата на 

участника „МИСТРАЛ 7“ ООД и установи наличието на: 

- ценово предложение (Образец № 2), подписано и подпечатано от лицето, 

представляващо участника; 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника 

„МИСТРАЛ 7“ ООД, като обяви на глас предложението на участника: 

 

I. Обща стойност за изпълнение на поръчката,  

511 807.42 лева без ДДС, (Петстотин и единадесет хиляди осемстотин и седем лева 

четиридесет и две стотинки), съответно 614 168.90 лева с ДДС, (Шестстотин и 

четиринадесет хиляди сто шестдесет и осем лева и деветдесет стотинки) или 

119.35 лева/кв. м. без ДДС, (Сто и деветнадесет лева тридесет и пет стотинки), 

съответно 143.22 лева/кв. м. с ДДС, (Сто четиридесет и три лева двадесет и две 

стотинки).  
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Общата стойност за изпълнение на поръчката е формирана от следните 

стойности: 

1. Стойност за проектиране и упражняване на авторски надзор: 

21 227.04 лева без ДДС, (Двадесет и една хиляди двеста двадесет и седем лева и четири 

стотинки), съответно 25 472.45 лева с ДДС, (Двадесет и пет хиляди четиристотин 

седемдесет и два лева и четиридесет и пет стотинки) или 

4.95 лева/кв. м. без ДДС, (Четири лева и деветдесети пет стотинки), съответно 5.94 

лева/кв. м. с ДДС, (Пет лева и деветдесет и четири  стотинки). 

 

1.1. Стойност за проектиране: 

17 581.99 лева без ДДС, (Седемнадесет хиляди петстотин осемдесет и един лева 

деветдесет и девет стотинки), съответно 21 098.39 лева с ДДС, (Двадесет и една хиляди 

и деветдесет и осем лева и тридесет и девет стотинки) или 

4.10 лева/кв. м. без ДДС, (Четири лева  и десет стотинки), съответно 4.92 лева/кв. м. с 

ДДС, (Четири лева и деветдесет и две стотинки). 

 

1.2. Стойност за авторски надзор: 

3 645.05 лева без ДДС, (Три хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и пет 

стотинки), съответно 4 374.06 лева с ДДС, (Четири хиляди триста седемдесет и четири 

лева и шест стотинки) или 

0.85 лева/кв. м. без ДДС, (осемдесет и пет стотинки), съответно 1.02 лева/кв. м. с ДДС, 

(Един лев и две стотинки). 

 

2. Обща стойност за строителни и монтажни работи:  

490 580.38 лева без ДДС, (Четиристотин и деветдесет хиляди петстотин и осемдесет 

лева и тридесет и осем стотинки), съответно 588 696.46 лева с ДДС, (Петстотин 

осемдесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и шест лева и четиридесет и шест 

стотинки) или 

114.40 лева/кв. м. без ДДС, (Сто и четиринадесет лева и четиридесет стотинки), 

съответно 137. 28 лева/кв. м. с ДДС, (Сто тридесет и седем лева двадесет и осем 

стотинки). 

 

Общата стойност за изпълнение на строителните работи включва: 

2.1. Стойност за изпълнение на СМР: 

445 982.16 лева без ДДС, (Четиристотин четиридесет и пет хиляди лева деветстотин 

осемдесет и два лева и шестнадесет стотинки), съответно 535 178.59 лева с ДДС, 

(Петстотин тридесет и пет хиляди  сто седемдесет и осем лева петдесет и девет 

стотинки) или 

104.00 лева/кв. м. без ДДС, (Сто и четири лева), съответно 124.80 лева/кв. м. с ДДС, 

(Сто двадесет и четири лева и осемдесет  стотинки). 

2.2. Непредвидени разходи (10 % от стойността на СМР по т. 2.1.): 

44 598.22 лева без ДДС, (Четиридесет и четири хиляди петстотин деветдесет и осем 

лева и двадесет и две стотинки), съответно 53 517.86 лева с ДДС, (Петдесет и три хиляди 

петстотин и седемнадесет лева и осемдесет и шест стотинки) или 

10.40 лева/кв. м. без ДДС, (Десет лева и четиридесет стотинки), съответно 12.48 

лева/кв. м. с ДДС, (Дванадесет лева и четиридесет и осем стотинки). 
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II. Стойностни показатели за формиране на цената за извършване на СМР:  

1. Часова ставка - 3.90 лв./ч.час;  

2. Допълнителни разходи върху труда - 95 %  

3. Допълнителни разходи върху механизацията - 50 %  

4. Доставно-складови разходи - 10 %  

5. Печалба - 9 % 

6. Непредвидени разходи - 10 %. 

 

Предлаганата от участника цена, както обща, така и поотделно, не надвишава 

максималната прогнозна стойност на поръчката по обособена позиция № 2! 

 

В. Обособена позиция № 3: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Пролет“ № 2, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на 

гр. Елена. 

 

Комисията отвори Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертата на 

участника „ДУНАВ“ АД и установи наличието на: 

- ценово предложение (Образец № 2), подписано и подпечатано от лицето, 

представляващо участника. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника 

„ДУНАВ“ АД, като обяви на глас предложението на участника: 

 

I. Обща стойност за изпълнение на поръчката,  

488 043.80 лева без ДДС, (Четиристотин осемдесет и осем хиляди четиридесет и три 

лева и осемдесет стотинки), съответно 585 652.56 лева с ДДС, (Петстотин осемдесет и 

пет хиляди шестстотин петдесет и два лева и петдесет и шест стотинки) или 

119.13 лева/кв. м. без ДДС, (Сто и деветнадесет лева и тринадесет стотинки), 

съответно 142,96 лева/кв. м. с ДДС, (Сто четиридесет и два лева и деветдесет и шест 

стотинки).  

 

Общата стойност за изпълнение на поръчката е формирана от следните 

стойности: 

1. Стойност за проектиране и упражняване на авторски надзор: 

19 500.00 лева без ДДС, (Деветнадесет хиляди и петстотин лева), съответно 23 400.00 

лева с ДДС, (Двадесет и три хиляди и четиристотин лева) или 

4.76 лева/кв. м. без ДДС, (Четири лева и седемдесет и шест стотинки), съответно 5.71 

лева/кв. м. с ДДС, (Пет лева и седемдесет и една стотинки). 

 

1.1. Стойност за проектиране: 

17 000.00 лева без ДДС, (Седемнадесет хиляди лева), съответно 20 400.00 лева с ДДС, 

(Двадесет хиляди и четиристотин лева) или 

4.15 лева/кв. м. без ДДС, (Четири лева  и петнадесет стотинки), съответно 4.98 лева/кв. 

м. с ДДС, (Четири лева и деветдесет и осем стотинки). 

 

1.2. Стойност за авторски надзор: 
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2 500.00 лева без ДДС, (Две хиляди и петстотин лева), съответно 3 000.00 лева с ДДС, 

(Три хиляди лева) или 

0.61 лева/кв. м. без ДДС, (шестдесет и една стотинки), съответно 0.73 лева/кв. м. с 

ДДС, (Седемдесет и три стотинки). 

 

2. Обща стойност за строителни и монтажни работи:  

468 543.80 лева без ДДС, (Четиристотин шестдесет и осем хиляди петстотин 

четиридесет и три лева и осемдесет стотинки), съответно 562 252.56 лева с ДДС, 

(Петстотин шестдесет и две хиляди двеста петдесет и два лева и петдесет  и шест 

стотинки) или 

114.38 лева/кв. м. без ДДС, (Сто и четиринадесет лева и тридесет и осем стотинки), 

съответно 137.25 лева/кв. м. с ДДС, (Сто тридесет и седем лева и двадесет и пет 

стотинки). 

 

Общата стойност за изпълнение на строителните работи включва: 

2.1. Стойност за изпълнение на СМР: 

425 948.91 лева без ДДС, (Четиристотин двадесет и пет хиляди деветстотин 

четиридесет и осем лева и деветдесет и една стотинки), съответно 511 138.69 лева с 

ДДС, (Петстотин и единадесет хиляди сто тридесет и осем лева и шестдесет и девет 

стотинки) или 

103.98 лева/кв. м. без ДДС, (Сто и три лева и деветдесет и осем стотинки), съответно 

124.77 лева/кв. м. с ДДС, (Сто двадесет и четири лева и седемдесет  и седем стотинки ). 

2.2. Непредвидени разходи (10 % от стойността на СМР по т. 2.1.): 

42 594.89 лева без ДДС, (Четиридесет и две хиляди петстотин деветдесет и четири лева 

и осемдесет и девет стотинки ), съответно 51 113.88 лева с ДДС, (Петдесет и една 

хиляди сто и тринадесет лева и осемдесет и осем стотинки) или 

10.40 лева/кв. м. без ДДС, (Десет лева и четиридесет стотинки), съответно 12.48 

лева/кв. м. с ДДС, (Дванадесет лева и четиридесет и осем стотинки). 

 

II. Стойностни показатели за формиране на цената за извършване на СМР:  

1. Часова ставка - 4.50 лв./ч.час;  

2. Допълнителни разходи върху труда - 100 %  

3. Допълнителни разходи върху механизацията - 20%  

4. Доставно-складови разходи - 10 %  

5. Печалба - 10 % 

6. Непредвидени разходи - 10 %. 

 

Предлаганата от участника цена, както обща, така и поотделно, не надвишава 

максималната прогнозна стойност на поръчката по обособена позиция № 3! 

 

Г. Обособена позиция № 4: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Пролет“ № 1, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 109 по плана на 

гр. Елена”. 

 

Комисията отвори Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертата на 

участника „НОВ СТАНДАРТ 2012“ ЕООД и установи наличието на: 
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- ценово предложение (Образец № 2), подписано и подпечатано от лицето, 

представляващо участника; 

- прогнозно-окрупнена количествено-стойностна сметка, подписана и подпечатана от 

лицето, представляващо участника.  

Председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника „НОВ 

СТАНДАРТ 2012“ ЕООД, като обяви на глас предложението на участника: 

 

I. Обща стойност за изпълнение на поръчката,  

404 073.39 лева без ДДС, (Четиристотин и четири хиляди седемдесет и три лева и 

тридесет и девет стотинки), съответно 484 888.07 лева с ДДС, (Четиристотин 

осемдесет и четири  хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и седем стотинки) или 

119.36 лева/кв. м. без ДДС, (Сто и деветнадесет лева и тридесет и шест стотинки), 

съответно 143.23 лева/кв. м. с ДДС, (Сто четиридесет и три лева и двадесет и три 

стотинки).  

 

Общата стойност за изпълнение на поръчката е формирана от следните 

стойности: 

1. Стойност за проектиране и упражняване на авторски надзор: 

16 000.00 лева без ДДС, (Шестнадесет хиляди лева), съответно 19 200.00 лева с ДДС, 

(Деветнадесет хиляди и двеста лева) или 

4.73 лева/кв. м. без ДДС, (Четири лева и седемдесет и три стотинки), съответно 5.67 

лева/кв. м. с ДДС, (Пет лева и шестдесет и седем стотинки). 

 

1.1. Стойност за проектиране: 

14 000.00 лева без ДДС, (Четиринадесет хиляди лева), съответно 16 800.00 лева с ДДС, 

(Шестнадесет хиляди и осемстотин лева) или 

4.14 лева/кв. м. без ДДС, (Четири лева  и четиринадесет стотинки), съответно 4.96 

лева/кв. м. с ДДС, (Четири лева деветдесет и шест стотинки). 

 

1.2. Стойност за авторски надзор: 

2 000.00 лева без ДДС, (Две хиляди лева), съответно 2 400.00 лева с ДДС, (Две хиляди и  

четиристотин лева) или 

0.59 лева/кв. м. без ДДС, (петдесет и девет стотинки), съответно 0.71 лева/кв. м. с ДДС, 

(Седемдесет и една стотинки). 

 

2. Обща стойност за строителни и монтажни работи:  

388 073.39 лева без ДДС, (Триста осемдесет и осем хиляди седемдесет и три лева и 

тридесет  и девет стотинки), съответно 465 688.07 лева с ДДС, (Четиристотин 

шестдесет и пет хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и седем стотинки) или 

114.64 лева/кв. м. без ДДС, (Сто и четиринадесет лева и шестдесет и четири стотинки), 

съответно 137.56 лева/кв. м. с ДДС, (Сто тридесет и седем лева и петдесет и шест 

стотинки). 

 

Общата стойност за изпълнение на строителните работи включва: 

2.1. Стойност за изпълнение на СМР: 
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352 793.99 лева без ДДС, (Триста петдесет и две хиляди седемстотин деветдесет и три 

лева и деветдесет и девет стотинки), съответно 423 352.79 лева с ДДС, (Четиристотин 

двадесет и три хиляди  триста петдесет и два лева и седемдесет и девет стотинки) или 

104.21 лева/кв. м. без ДДС, (Сто и четири лева и двадесет и една стотинки), съответно 

125.06 лева/кв. м. с ДДС, (Сто двадесет и пет лева и шест стотинки). 

2.2. Непредвидени разходи (10 % от стойността на СМР по т. 2.1.): 

35 279.40 лева без ДДС, (Тридесет и пет хиляди двеста седемдесет и девет лева и 

четиридесет стотинки), съответно 42 335.28 лева с ДДС, (Четиридесет и две хиляди 

триста тридесет и пет лева и двадесет и осем стотинки) или 

10.42 лева/кв. м. без ДДС, (Десет лева и четиридесет и две стотинки), съответно 12.51 

лева/кв. м. с ДДС, (Дванадесет лева и петдесет и една стотинки). 

 

II. Стойностни показатели за формиране на цената за извършване на СМР:  

1. Часова ставка - 4.00 лв./ч.час;  

2. Допълнителни разходи върху труда - 90 %  

3. Допълнителни разходи върху механизацията – 5 %  

4. Доставно-складови разходи - 5 %  

5. Печалба - 10 % 

6. Непредвидени разходи - 10 % 

 

Предлаганата от участника цена, както обща, така и поотделно, не надвишава 

максималната прогнозна стойност на поръчката по обособена позиция № 4! 

 

V. След отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници, 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание без присъствието на 

представителите на двамата участници. 

Комисията разгледа ценовите оферти на допуснатите до оценка участници и провери 

съответствието им с предварително обявените условия, като установи, че ценовите 

предложения на всички допуснати участници са попълнени в съответствие с приложения в 

документацията за участие образец. 

 

VI. Комисията пристъпи към оценяване на ценовия показател „Предлагана цена“ (П2) 

допуснатите участници.  

Комисията приложи утвърдената Методика за комплексна оценка на офертите за 

възлагане на обществената поръчка. Оценката на ценовия показател П2 - Ценово 

предложение се изчислява по следната формула: 

П2 = (П2 мин. / П2 участник) х 50, където:  

П2 мин. - предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката (обособената 

позиция), без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС, съгласно Ценовото 

предложение на съответния участник. 

П2 участник - предложена цена от съответния участник, без включени непредвидени 

разходи за СМР, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на участника. 

  

Резултат от извършената оценка: 
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Участници ОП 

Предложена 

цена (без 

включени 

непредвидени 

разходи за 

СМР) 

Оценка 

ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“  1 565 986.73 50 т. 

„МИСТРАЛ 7" ООД 2 467 209.20 50 т. 

 „ДУНАВ“ АД 3 
445 448.91 

 
50 т. 

„НОВ СТАНДАРТ 2012“ ЕООД 4 368 793.99 50 т. 

  

VII. Комисията приложи утвърдената от Възложителя методика за комплексна 

оценка на офертите за възлагане на обществената поръчка. 

 

П1 е показател за оценка на качеството, в конкретност, свързан с техническото 

предложение на съответния участник с максимален брой точки - 50;  

П2 - Ценово предложение - показател за оценка на цената, с максимален брой точки - 

50. 

Максималният брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.  

Комплексна оценка на офертите: 

Участници 

Обща оценка 

техническо 

П1 

Общо ценово 

предложение 

П2 

Крайна  

Оценка 

КО 

 

ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“ 
50 50 100 т. 

„МИСТРАЛ 7" ООД 50 50 100 т. 

„ДУНАВ“ АД 50 50 100 т. 

 

„НОВ СТАНДАРТ 2012“ ЕООД 
50 50 100 т. 

 

VIII. След като Комисията извърши оценяването на офертите по двата показателя за 

оценка – технически и ценови, и изчисли комплексната оценка на участниците в 

процедурата, въз основа на получения резултат при избрания от Възложителя критерий за 

оценка „оптимално съотношение качество / цена“, на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП, 

извърши следното КЛАСИРАНЕ: 
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На подадените оферти в процедура „публично състезание“ по реда на Глава 

двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг 

- проектиране, строително - монтажни работи и упражняване на авторски надзор по 

време на строителството, във връзка с реализацията на Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на 

община Елена, по обособени позиции, както следва: 

 

1. Обособена позиция № 1: Многофамилна жилищна сграда (МЖС) с 

административен адрес 5070 гр. Елена,  ул. „Крайбрежна“ № 37, УПИ I „За жилищно 

строителство“ в кв. 86 по плана на гр. Елена: 

- На първо място се класира участникът ДЗЗД „ПРОЕКТСТРОЙ - ЛИНК“ с 

комплексна оценка - 100 точки. 

 

2. Обособена позиция № 2: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Иван Момчилов“ № 97, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по 

плана на гр. Елена: 

- На първо място се класира участникът „МИСТРАЛ 7" ООД с комплексна оценка - 

100 точки. 

 

3. Обособена позиция № 3: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Пролет“ № 2, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 121 по плана на 

гр. Елена 

- На първо място се класира участникът „ДУНАВ“ АД с комплексна оценка - 100 

точки. 

 

4. Обособена позиция № 4: МЖС с административен адрес 5070 гр. Елена, ул. 

„Пролет“ № 1, УПИ I „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 109 по плана на 

гр. Елена.” 

- На първо място се класира участникът „НОВ СТАНДАРТ 2012“ ЕООД с комплексна 

оценка - 100 точки. 

 

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на чл. 57, ал. 2 

– чл. 58 от ППЗОП и приключи своята работа на 19.03.2017 г. в 11:30 часа. 

 

КОМИСИЯ:  

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитринка Иванова ________________ 

          ЧЛЕНОВЕ: 

Фатме Ходжева ___________________ 

 

Драгомир Цанев ___________________ 

 

инж. Николай Наумов ___________________ 

 

инж. Христо Лазаров ___________________ 

 

Подписите в настоящия 
документ са заличени,  

на основание чл. 2,  

ал. 2 от ЗЗЛД! 

 


