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П Р О Т О К О Л    №3 
  
 Днес, 22.06.2016г., в изпълнение на Заповед № 168/10.05.2016г., комисията по 

процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, с предмет: „Пристройка и разширение на 
съществуваща детска градина в УПИ VI – общ., кв. 36 по плана на с. Оризаре, общ. Несебър”   
в състав: 

  
 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сюрея Исуф – началник отдел „Управление на обществени 
поръчки” при Община Несебър, професионална компетентност: юрист; 
 и  
 ЧЛЕНОВЕ: 
 1. инж. Жулиета Горанова – началник отдел „Устройство на територията” при Община 
Несебър, професионална компетентност: строителен инженер; 

2. Яна Узунова – гл. специалист в отдел „Управление на обществени поръчки” при 
Община Несебър, професионална компетентност: строителен техник; 

  
се събра в 12:00 часа в сградата на ЦДГ „Радост“, с. Оризаре, ул. „Първи май” № 18, за 

провеждане на заседание по процедурата – отваряне на ценовите предложения.  
При отваряне на ценовите предложения присъства Венета Миткова – упълномощен 

представител на участника „Агрон Груп“ ЕООД, гр. Несебър. 
Комисията съобщи резултатите от оценяването на офертите по техническите 

показатели и пристъпи към отваряне на ценовото предложение в плик №3 на допуснатия 
участник и оповестяване на предлаганата цена: 

 
Участник „ТОДИС СТРОЙ” ЕООД, гр. Несебър 
Обща цена за изпълнение на поръчката:  
447 684,40 лева /словом: четиристотин четиридесет и седем хиляди шестстотин 

осемдесет и четири лева и четиридесет стотинки/ без ДДС. 
 

Присъстващият представител на участник „Агрон Груп“ ЕООД подписа всички 
документи, съдържащи се в Плик №3 на допуснатия до отваряне на ценовото предложение 
участник „Тодис Строй“ ЕООД. 

След съобщаване на ценовото предложение и извършване на всички действия, 
съобразно законовите изисквания, приключи публичната част на заседанието. 

На 29.06.2016г., в 12:00ч., Комисията се събра отново в пълен състав и продължи 
работата си по подробно разглеждане на ценовото предложение на участника, за да се 
установи дали е подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията 
за участие. Несъответствия не бяха установени. 

Комисията пристъпи към оценяване на ценовата част на офертата и обща оценка и 
класиране съобразно утвърдената методика за оценка на офертите по процедурата, както 
следва: 

К4 - Твърдо договорена обща стойност по приложени количествено-стойностни сметки  
– тежест 40 % 

К4  –  оценка по формула за показателя предлагана цена на офертата, както следва: 
  К4 = (Ц мин (лв.) / Ц участ. (лв.)) x 40  

където: : Ц мин (лв.) – най-ниско предложение по показателя “предлагана цена”, а Ц участн 

(лв.) – предложение на оценявания участник по същия показател. 
 

Оценката по ценовата част е отразена в таблица: 

№ Участник 

Предлагана цена /К4/ 
/лева без ДДС/ 

 
предложение точки 

1. „ТОДИС СТРОЙ” ЕООД, гр. Несебър 447 684,40 40 т. 
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Оценяването на офертите се извърши по формулата: 
К = К1 + К2 + К3 + К4, където  
К1, К2 и КЗ  –  са оценки по формула на техническата част на офертата, отразени в Протокол 
№1.  
 
Комплексната оценка е отразена в таблица: 

№ Участник 

Срок за 
изпълнен

ие 
/К1/ 

 

Гаранцио
нeн срок 

за 
изпълнен
ите 

видове 
СМР 
/К2/ 

 

Срок за 
отзоваване 

при 
появили се 
скрити 
дефекти в 
рамките на 
гаранционн
ия срок 

/К3/ 

Предлагана 
цена  
/К4/ 

 

Комплексна 
оценка 

/К = К1 + К2 
+ К3 + К4/ 

точки точки точки точки 
общ брой 
точки 

1. 
„ТОДИС СТРОЙ” ЕООД, 
гр. Несебър 

30 т. 20 т. 10 т. 40 т. 100 т. 

 
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 72 от ЗОП, Комисията единодушно 

 
РЕШИ: 

  Класира участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, както 
следва:  
На първо място с комплексна оценка К = 100 т. – „ТОДИС СТРОЙ” ЕООД, гр. Несебър 
   

       Отстранени участници: 
 

1. „ВЕСЕЛА” ООД, гр. Варна – на основание чл.70, ал.3 от ЗОП, Комисията не приема 
писмената обосновка на участника, като счита, че посочените обстоятелства не са обективни. 

2. „АГРОН ГРУП” ЕООД, гр. Несебър - на основание чл.70, ал.3 от ЗОП, Комисията не 
приема писмената обосновка на участника, като счита, че не са посочени обективни 
обстоятелства, доказващи и обслужващи предложеният срок, свързани с: оригинално решение 
за изпълнение на обществената поръчка, с предложено техническо решениe, наличие на 
изключително благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на 
обществената поръчка. 
 
  Комисията състави  и подписа протокола  на 29.06.2016г. и го предаде на Възложителя, 
заедно с цялата документация и с предложение да се сключи договор с класирания на първо 
място участник „ТОДИС СТРОЙ” ЕООД, гр. Несебър. 
Мотиви: Участникът отговаря на всички изисквания на Възложителя, съгласно условията, 
посочени в документацията. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: _______П_________           ЧЛЕНОВЕ:         1. _______П________ 
             / Сюрея Исуф /                                                / инж. Жулиета Горанова /
     
   
                                                                                                                    2. ________П_______ 
                                                                                                                           / Яна Узунова / 
  
Приел на 29.06.2016г.: ..........П.................. 
       /Пенка Вълчанова  
 Директор на ЦДГ „Радост“, с. Оризаре/ 


