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Дата: 03.12.2019 г. 

 

Утвърждавам: /п/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА: 

/инж. Дилян Млъзев/ 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

Днес, 02.12.2019 г. в 14:00 часа, в гр. Елена, в стая 211 на административната 

сграда на Община Елена, на адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, 

в изпълнение на Заповед № РД.02.05-635/15.10.2019 г. на кмета на община Елена, 

се събра комисията за провеждане на процедура чрез публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция и рехабилитация на 

ул. „Възрожденска” и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена”, открита с 

Решение № РД.02.05-541 от 12.09.2019 г. на кмета на община Елена, вписано 

заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при 

Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00619-

2019-0005. 

Комисията се събра в титулярния си състав: 

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

община Елена.  

Членове:  

1. инж. Христо Симеонов - главен инженер на община Елена; 

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

На заседанието на комисията, при отваряне на пликовете с предлаганите ценови 

параметри, не присъстваха кандидатите или участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване. 

 

Преди да се пристъпи към отваряне на пликовете с предлаганите ценови параметри 

на участниците в настоящата процедура, Председателят на комисията оповести 

резултатите от оценяването на офертите по другите показатели различни от цената, 

а именно: 
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Извършена оценка по Показател К2 - Организация за изпълнение на поръчката 

№ Участник Оценка К2 - брой точки 

1. „Пътни строежи - Велико Търново“ АД 50 т. 

2. ДЗЗД „ПСК Елена 2019“ 30 т. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на допуснатите 

участници. 

1. Участник „Пътни строежи - Велико Търново“ АД е предложил обща цена за 

изпълнение на поръчката в размер на 565 204,33 лв. без ДДС или 678 245,20 лв. с 

ДДС. 

2. Участник ДЗЗД „ПСК Елена 2019“ е предложил обща цена за изпълнение на 

поръчката в размер на 555 598,94 лв. без ДДС или 666 718,72 лв. с ДДС. 

С това приключи публичната част от заседанието. 

Комисията в закрито заседание пристъпи към подробно разглеждане и оценка на 

ценовите предложения на допуснатите участници. 

След подробно запознаване с представените ценови предложения, комисията 

констатира: 

1. Участник „Пътни строежи - Велико Търново“ АД: 

Представил е Предложение за изпълнение на поръчката по образец № 4 от 

документацията за участие в обществената поръчка, с приложени към него 

Количествено - стойностна сметка и анализи на единичните цени на видовете 

работи, вкл. магнитен носител с попълнените документи. 

Комисията констатира, че същите отговарят на изискванията на Възложителя. 

 

2. Участник ДЗЗД „ПСК Елена 2019“: 

Представил е Предложение за изпълнение на поръчката по образец № 4 от 

документацията за участие в обществената поръчка, с приложени към него 

Количествено - стойностна сметка и анализи на единичните цени на видовете 

работи, вкл. магнитен носител с попълнените документи. 

Комисията констатира, че същите отговарят на изискванията на Възложителя. 

 

Беше извършена проверка на представените стойностни сметки за аритметични 

грешки. Такива не бяха установени.  
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Комисията продължи своята работа с оценяване на допуснатите предложения, 

съгласно методиката за оценяване на офертите и утвърдената в нея формула за 

оценка по Показател К1 - “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”  с относителна тежест 50%. 

Участникът предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката получава 

максимален брой точки по показателя. Оценките на участниците по показателя се 

изчисляват по формулата: 

К1 = (Цmin / Цi)*50 = ______ (брой точки). 

Където Цi е предложената крайна цена в лева без ДДС на съответния участник. 

Където Цmin е минималната предложена крайна цена в лева без ДДС съгласно 

ценовите предложения на всички участници. 

 

Извършена оценка по Показател К1 - “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”: 

№ Участник 
Предложена 

цена без ДДС 

Оценка К1  

(брой точки) 

1. „Пътни строежи - Велико Търново“ АД 565 204,33 лв. 49,15 т. 

2. ДЗЗД „ПСК Елена 2019“ 555 598,94 лв. 50 т. 

   

След извършване на необходимите изчисления при съблюдаване на утвърдената в 

методиката формула КО = К1 + К2 = _____ бр. точки, Комисията пресметна и 

определи Комплексната оценка (КО) на допуснатите участници, както следва:  

№ Участник 
Оценка К1  

(бр. точки) 

Оценка К2  

(бр. точки) 

Оценка КО  

(бр. точки) 

1. „Пътни строежи - Велико 

Търново“ АД 

50 т. 49,15 т. 99,15 т. 

2. ДЗЗД „ПСК Елена 2019“ 30 т. 50 т. 80 т. 

 

Въз основа на извършената Комплексна оценка по предварително указания в 

методиката критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се 

оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени 

аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка, комисията РЕШИ:  

 

Класира допуснатите участниците, както следва: 

I-во място: „Пътни строежи - Велико Търново“ АД - 99,15 точки; 

II-ро място: ДЗЗД „ПСК Елена 2019“ - 80,00 точки. 
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Решението на комисията беше взето единодушно. 

Комисията приключи своята работа със съставянето и подписването на настоящия 

протокол в един оригинален екземпляр на 03.12.2019 г., на която дата 

Председателят на комисията предаде за утвърждаване на Възложителя съставените 

в хода на провеждане на процедурата протоколи, заедно с цялата документация по 

обществената поръчка и постъпилите оферти на участниците. 

 

 

Председател: 

/п/ 

/инж. Димитринка Иванова/ 

 

Членове: 

1. /п/      2. /п/ 

/инж. Христо Симеонов/    /Фатме Ходжева/    

 


