
 

ПРОТОКОЛ № 3 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД.02.05-277/02.05.2018 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 обект „услуга“ и предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен 

надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект: „Реконструкция 

на сградите на СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна 

ефективност“. 

 

Днес, 29.05.2018 г. в 13:30 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. 

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 обект „услуга“ и предмет „Избор на изпълнител за упражняване на строителен 

надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект: „Реконструкция 

на сградите на СУ „Иван Н. Момчилов“ - гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна 

ефективност“. 

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

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

всички заинтересовани лица са уведомени предварително за датата, часа и мястото на 

отваряне, чрез съобщение в Профила на купувача на община Елена, публикувано на 

23.05.2018 г.  

 

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

предложения не присъстваха упълномощени представители на участниците, подали оферта 

в процедурата. 

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

участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, по реда на тяхното 

постъпване. 

Пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ трябва да съдържа „Ценово 

предложение“, образец № 10, попълнено, подписано и подпечатано от лицето, 

представляващо участника. 
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Първи беше отворен плика „Предлагани ценови параметри“ на участника „РЕТЕМ” ООД - 

гр. Габрово. Същият съдържа „Ценово предложение“, образец № 10, попълнено, подписано 

и подпечатано от лицето, представляващо участника. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение: 

24 900,00 лв. без вкл. ДДС / Стойност с ДДС не е указана. 

 

Втори беше отворен плика „Предлагани ценови параметри“ на участника „Т 7 Консулт“ 

ЕООД - гр. Пловдив. Същият съдържа „Ценово предложение“, образец № 10, попълнено, 

подписано и подпечатано от лицето, представляващо участника. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение: 

15 770,00 лв. без вкл. ДДС / 18 924,00 лв. с вкл. ДДС. 

 

Трети беше отворен плика „Предлагани ценови параметри“ на участника „Агенция 

Стройконтрол ВТ“ ООД - гр. Велико Търново. Същият съдържа „Ценово предложение“, 

образец № 10, попълнено, подписано и подпечатано от лицето, представляващо участника. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение: 

24 291,00 лв. без вкл. ДДС / 29 149,20 лв. с вкл. ДДС. 

 

Четвърти беше отворен плика „Предлагани ценови параметри“ на участника 

„Термоконтрол Сървиз“ ЕООД - гр. Плевен. Същият съдържа „Ценово предложение“, 

образец № 10, попълнено, подписано и подпечатано от лицето, представляващо участника. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение: 

10 350,00 лв. без вкл. ДДС / 12 420,00 лв. с вкл. ДДС. 

 

Пети беше отворен плика „Предлагани ценови параметри“ на участника „Елатив 

Техноинвест“ ООД - гр. София. Същият съдържа „Ценово предложение“, образец № 10, 

попълнено, подписано и подпечатано от лицето, представляващо участника. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение: 

22 762,00 лв. без вкл. ДДС / 27 314,40 лв. с вкл. ДДС. 

 

Шести беше отворен плика „Предлагани ценови параметри“ на участника „РТ Консултинг“ 

ЕООД - гр. Пловдив. Същият съдържа „Ценово предложение“, образец № 10, попълнено, 

подписано и подпечатано от лицето, представляващо участника. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение: 
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18 500,00 лв. без вкл. ДДС / 22 200,00 лв. с вкл. ДДС. 

 

Седми беше отворен плика „Предлагани ценови параметри“ на участника „Алфа М-98“ 

ЕООД - гр. Габрово. Същият съдържа „Ценово предложение“, образец № 10, попълнено, 

подписано и подпечатано от лицето, представляващо участника. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение: 

9 888,00 лв. без вкл. ДДС / 11 865,60 лв. с вкл. ДДС. 

 

Осми беше отворен плика „Предлагани ценови параметри“ на участника „Пловдивинвест“ 

АД - гр. Пловдив. Същият съдържа „Ценово предложение“, образец № 10, попълнено, 

подписано и подпечатано от лицето, представляващо участника. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение: 

16 100,00 лв. без вкл. ДДС / 19 320,00 лв. с вкл. ДДС. 

 

Девети беше отворен плика „Предлагани ценови параметри“ на участника „Институт за 

управление на програми и проекти“ ООД - гр. София. Същият съдържа „Ценово 

предложение“, образец № 10, попълнено, подписано и подпечатано от лицето, 

представляващо участника. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение: 

24 900,00 лв. без вкл. ДДС / 29 880,00 лв. с вкл. ДДС. 

 

Десети беше отворен плика „Предлагани ценови параметри“ на участника „Кима Консулт“ 

ЕООД - гр. Пловдив. Същият съдържа „Ценово предложение“, образец № 10, попълнено, 

подписано и подпечатано от лицето, представляващо участника. 

Председателят на комисията оповести ценовото предложение: 

15 555,00 лв. без вкл. ДДС / 18 666,00 лв. с вкл. ДДС. 

 

IV. Комисията разгледа ценовите предложения на участниците и провери съответствието 

им с предварително обявените условия, като установи, че са попълнени и в съответствие с 

приложения в документацията за участие образец. 

 

V. Във връзка с чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията извърши проверка, относно предложения в 

офертите на участниците, свързани с цена или разходи, които подлежат на оценяване, и са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на предложенията на 

останалите участници по същия показател за оценка.  

Проверката беше извършена по следната формула: 
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Х = (Х1 + Х2 + … + Хn) / n, където: 

Х1 + Х2 + … + Хn са предложенията на участниците, а n е броят на предложенията. 

Процентното съотношение между средната стойност на останалите предложения и 

предложението, което се сравнява е равно на: 

    Х-Y 

------------ * 100 = %, където 

      Х 

Х - средната стойност на останалите предложения; 

Y - предложението на проверявания участник. 

Изчисления на комисията за представяне на по-благоприятни предложения - ценoви 

(ценообразуващи) показатели - с повече от 20 на сто от средната стойност на 

предложенията на останалите участници: 

Експерт / Участник 
Цена без  

ДДС (Y) 
(Х) 

Съотношение 

% 

„Ретем” ООД 24900.00 17568.44 -41.73% 

„Т7 КонсулТ” ЕООД 15770.00 18582.89 15.14% 

„Агенция Стройконтрол - ВТ” ООД 24291.00 17636.11 -37.73% 

„Термоконтрол сървиз” ЕООД 10350.00 19185.11 46.05% 

„Елатив техноинвест” ООД 22762.00 17806.00 -27.83% 

„РТ консултинг” ЕООД 18500.00 18279.56 -1.21% 

„Алфа М-98” ЕООД 9888.00 19236.44 48.60% 

„Пловдивинвест” АД 16100.00 18546.22 13.19% 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД 24900.00 17568.44 -41.73% 

„Кима консулт” ЕООД 15555.00 18606.78 16.40% 

 

Комисията констатира, че: 

1. Предложената цена за изпълнение на обществената поръчка от участника „Термоконтрол 

сървиз” ЕООД е с повече от 20 на сто (46,05%) по-благоприятна от средната стойност на 

останалите участници. 

2. Предложената цена за изпълнение на обществената поръчка от участника „Алфа М-98” 

ЕООД е с повече от 20 на сто (48,60%) по-благоприятна от средната стойност на останалите 

участници. 
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Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, 

комисията РЕШИ: 

Да бъде изискана писмена подробна обосновка за начина на образуване на предложените 

цени за изпълнение на обществената поръчка (предложение с числово изражение, което 

подлежи на оценяване), които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните 

стойности на предложенията на останалите участници, а именно: 

1. От участника „Термоконтрол сървиз” ЕООД; 

2. От участника „Алфа М-98” ЕООД. 

Срок за представяне на писмената обосновка - за двамата участници - 5-дневен срок от 

датата на получаване на искане от страна на Възложителя. 

 

Изготвянето на настоящият протокол приключи на 29.05.2018 г. в 16:00 ч. 

 

КОМИСИЯ: 

Председател: /п/ 

                   /инж. Димитринка Иванова/                                      

                  

Членове: 

1. /п/                                          2. /п/ 

/Фатме Ходжева/     /Драгомир Цанев/                                          

 

 


