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Утвърждавам: ……/п/……. 
 

Пенчо Чанев  
Кмет на  
Община Златарица 

Дата: ……27.09.…… 2018 г. 

 

П Р О Т О К О Л 
от дейността на Комисия за разглеждане и оценка на офертите и за класиране 

на участниците, на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на 
Закона за обществените поръчки (ППЗОП)  

  

 
І. На 18.09.2018 г. в 10:30 часа в гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22, 

Заседателна зала на Общински съвет Златарица, комисия, назначена със Заповед № 658 от 
18.09.2018 г. на Кмета на Община Златарица за разглеждане и оценка на офертите в 
обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП – събиране на оферти с 
обява с предмет: „Упражняване на строителен надзор на предвидените СМР при 
реализация на обект „Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, Подобект: 
Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица – първи етап“,  
  
съгласно Обява № ООП-11-2018/30.08.2018 г. на Кмета на Община Златарица за 
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и Информация в АОП от 
30.08.2018 г. с ID 9080246 за публикувана в Профила на купувача обява за обществена 
поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, в състав:  
 
Председател: В. Г., на длъжност: старши експерт „Управление на проекти и регионално 
развитие“ в дирекция „Специализирана администрация” при Община Златарица, 
квалификация: социални дейности 

 
Членове:  

 1. М. А., на длъжност: юрисконсулт в дирекция „Специализирана администрация“ 
при Община Златарица, квалификация: юрист; 

         2. арх. О. К., на длъжност: главен архитект на Община Златарица, квалификация: 
архитект. 
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проведе публично заседание за отваряне на получените оферти по реда на тяхното 
постъпване. 

 
ІІ. Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП, на 30.08.2018 г. в профила на купувача е 

публикувана обява за събиране на оферти с № ООП-11-2018/30.08.2018 г. за възлагане на 
обществена поръчка с горепосочения предмет. На същата дата на Портала за обществени 
поръчки е публикувана информация ID 9080246 за публикуване на обява за събиране на 
оферти. На 11.09.2018 г. в профила на купувача и на Портала за обществени поръчки е 
публикувана информация с ID 9080633 за удължаване на първоначалния срок за 
получаване на оферти т.к. до първоначално обявения срок е получена само една оферта.  

 
 На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на 
участници. 

 
ІІІ. Председателят на комисията в 10:25 часа получи с протокол, съгласно чл. 48, 

ал. 6 от ППЗОП 1 /един/ бр. оферта и регистъра на получените оферти.  
 
Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 
 
След обявяване на заповедта и протокола председателят и членовете на комисията 

подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
 
ІV. До крайния срок за получаване на оферти (17:00 часа на 17.09.2018 г.) в 

Деловодството на Община Златарица е постъпила 1 (една) оферта от следните участници: 
 

№ Подател на офертата 
(наименование и адрес) 

Номер, дата и час 
на получаване 
на офертата 

3. „ВЕДИПЕМА“ ЕООД 
Адрес: гр. …………., кв. ………………. 
ул. „………………“,  № …, вх. … 
…………………………… 
GSM – ………………….., 
……………………………..   

РД-25-6120/04.09.2018 г. 
час: 13:54 

 
Няма оферти постъпили след крайния срок. 
 
V. В 10:40 часа, председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна 

опаковка и обяви ценовото предложение, а именно: 
 
1. Оферта с вх. № РД-25-6120/04.09.2018 г., час: 13:54 на „ВЕДИПЕМА“ ЕООД. 
Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с изискванията на 

възложителя  - представена е в запечатана непрозрачна опаковка и с ненарушена цялост, с 
посочени върху нея данни. Съгласно разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията 
обяви ценовото предложение на участника „ВЕДИПЕМА“ ЕООД, а именно: 10 500,00 
(десет хиляди и петстотин) лева без ДДС или 12 600,00 (дванадесет хиляди петстотин и 
шестстотин) лева с ДДС. 

При проверка на документите за административно съответствие със списъка 
/описа/ приложен към офертата, комисията установи, че всички документи и информация, 
посочени в него, са налице. 
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След извършването на тези действия председателят на комисията закри 

публичното заседание в 11:10 часа. 
 
VІ. В 13:30 часа на 18.09.2018 г., комисията продължи своята работа в закрито 

заседание, като пристъпи към проверка за съответствие на приложените в офертата на 
участника документи с изискванията към личното състояние определени от Възложителя.  

Във връзка с предстоящото разглеждане на офертата, комисията извърши справка в 
Търговския регистър, по ЕИК на участника, което е приложени към настоящия протокол. 

Комисията установи следното: 
 
1. „ВЕДИПЕМА“ ЕООД. 
Комисията провери за наличието на изискуемите от Възложителя документи и 

тяхното съответствие с изискванията към участниците, посочени в обявата за събиране на 
оферти и с тези на ЗОП и ППЗОП. Комисията констатира следното: 

Представените от участника документи са изготвени и оформени съгласно 
указанията на Възложителя. Към офертата са приложени по един брой декларации 
образец № 4 и декларация образец № 5. С представената информация се доказва 
съответствието на участника с изискванията за лично състояние. 

При разглеждане на офертата за съответствие с критериите за подбор – технически 
и професионални способности, комисията установи следното: 

- Участникът е посочил в ЕЕДОП, Част ІV: „Критерии за подбор“, раздел А: 
Годност, т. 1, валидно удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 2 от 
ЗУТ. 

- В Част ІV: „Критерии за подбор“, раздел Б: Икономическо и финансово 
състояние, т. 5 от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че има валидна застраховка 
„Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, която е 
приложил към офертата си. От същата е видно, че е на стойност 300 000 лв., с валидност 
до 07.10.2018г. 
           - Участникът е посочил в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: 
Технически и професионални способности, т. 1б) четири дейности, с предмет идентичен 
или сходен с този на настоящата обществена поръчка, без значение от обема на 
изпълнената дейност.  
          - В Част ІV: „Критерии за подбор“, раздел В: Технически и професионални 
способности, т. 6 от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че разполага с необходимия 
персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за 
изпълнението на поръчката – ръководител екип и експерти част „Водоснабдяване“, част 
„Геодезия“ и „Геология и Хидрогеология“, част „Пътна и ВОД“, част „Координатор по 
безопасност и здраве“, „Контрол по качеството на материалите“.  

Съгласно обявата за обществената поръчка, за всеки от тях е посочена 
необходимата информация изисквана от възложителя. 

Към офертата са приложени заверени копия на Удостоверение № РК-
0397/26.02.2015 г. на Началник ДНСК, Заповед № РД-27-39/26.02.2015 г. на Началник 
ДНСК, Списък на екипа от правоспособни физически лица във „ВЕДИПЕМА“ ЕООД, 
Застрахователна полица № 0000596664 от 08.10.2017 г. на ЗАД „Армеец“ – Застраховка 
„Професионална отговорност на участниците в строителството“, Удостоверение за добро 
изпълнение изх. №3/20.02.2018 г. – Община Самоков; Решение за ползване № СТ-05-
124/01.02.2018 г., издадено от ДНСК; Удостоверение за добро изпълнение изх. № 36-
7034/02.02.2017 г. - Община Медковец; Разрешение за ползване № СТ-05-31/16.01.2017 г.; 
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Препоръка за добро изпълнение № 617/13.11.2017 г. – Община Горна Оряховица; 
Разрешение за ползване № СТ-05-1059/19.09.2017 г.; Удостоверение за добро изпълнение 
изх. № ТУ-08/253/01.02.2017 г. – Община Бойница; Разрешение за ползване № СТ-05-
83/30.01.2017 г.    

Не са констатирани несъответствия съгласно изискванията на възложителя. 
При разглеждане на офертата за съответствие с критериите за подбор, комисията 

констатира, че предоставената информация и данни съответстват на минималните 
изисквания, поставени от възложителя. 

Комисията констатира, че офертата на участник „ВЕДИПЕМА“ ЕООД е в 
съответствие с предварително обявените от възложителя изисквания за лично 
състояние и критерии за подбор и предлага същата да бъде допусната до следващия 
етап от възлагането. 

 
 
Комисията единодушно РЕШИ: 
Допуска до разглеждане на техническото предложение на участника 

„ВЕДИПЕМА“ ЕООД. 
Комисията приключи работата си на 18.09.2018 г. в 16:00 часа. 
  
На 26.09.2018 година в 10:30 часа в гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 22, 

Заседателна зала на Общински съвет Златарица, Комисията пристъпи към разглеждане на 
техническото предложение на допуснатия участник. 

 
Участник „ВЕДИПЕМА“ ЕООД:       
Заявява, че:  
- Срока за упражняване на строителен надзор по време на строителството е от 

подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 
3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до 
подписване на Приемо-предавателен протокол за приемане на окончателния доклад по чл. 
168, ал. 6 от ЗУТ и Техническия паспорт по чл. 176б от ЗУТ; 

- Срока за изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, 
предмет на поръчката е до 14 (четиринадесет) календарни дни след подписването на 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15); 

- Срока за изготвяне на Техническия паспорт по чл. 176а, чл. 176б от ЗУТ и в 
обхвата, посочен в чл. 4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на 
строежите е до 14 (четиринадесет) календарни дни след подписване на съответния акт 
обр. 15; 

- Срока за упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на 
проявили се дефекти през гаранционните срокове, съобразно с чл. 168. ал. 7 от ЗУТ е от 
деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация до изтичане на гаранционните 
срокове за съответните видове СМР, определени в чл. 20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти; 

- е съгласен поставените условия от възложителя и ги приема без възражения; 
- ще организира и изпълни поръчката в съответствие с техническата спецификация 

и изискванията поставени от възложителя. 
Декларира, че: 
- е запознат с предмета на поръчката; 
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- ще спазва действащите закони, технически норми, стандарти и изисквания, 

свързани с изпълнението на обществената поръчка; 
- е запознат със съдържанието на проекта на договор и приема клаузите в него; 
- срокът на валидност на офертата е 6 /шест/ месеца, считано от датата определена 

за краен срок за получаване на оферти; 
- при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 
При разглеждане на техническото предложение, комисията не констатира 

несъответствия. Към него има представено подробно описано предложение за 
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и 
изискванията на възложителя. Комисията счита, че така формулираното техническо 
предложение е в съответствие с техническата спецификация и отговаря на 
поставените от възложителя изисквания за изпълнение. 

 
           Съгласно утвърдения от Възложителя Критерий за възлагане: „Икономически най-
изгодна оферта“, определена съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП - оптимално съотношение 
„КАЧЕСТВО/ЦЕНА”, за участника са получени следните резултати:  
1. Показател „Предложение за изпълнение на поръчката” – ОИ 
Участникът получава по показател 1 – 50,00 точки. 

 
Комисията единодушно РЕШИ: 
Допуска до разглеждане на ценово предложение на участника: „ВЕДИПЕМА“ 

ЕООД.  
           Комисията обяви ценовото предложение  на „ВЕДИПЕМА“ ЕООД, както следва: 
10 500 (десет хиляди и петстотин) лева без ДДС или 12 600,00 (дванадесет хиляди и шестстотин) лева 
с ДДС.  

В приложения на хартиен носител Образец № 3 - Ценово предложение, участникът 
декларира, че е регистриран по ЗДДС.  

Участникът заявява, че приема предложеният от Възложителя в проекта на договор 
начин на плащане. 

Комисията разгледа и извърши обстойна проверка на ценовото предложение на 
„ВЕДИПЕМА“ ЕООД. Не са констатирани несъответствия.  

Комисията пристъпи към оценяване на ценовото предложение на допуснатия 
участник по Показател „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” – ОЦ. 

Максимален брой точки по показателя – 50 точки. Относителната тежест на 
показателя в комплексната оценка е 50%. Оценките на офертите по показателя се 
изчисляват по формулата: 

 
ОЦ=50 х (Цmin / Цn),  
 
Където Цmin е  предложената минимална Обща цена; 
Цn е Общата цена, предложена от съответния участник. 
 
За участник „ВЕДИПЕМА“ ЕООД: 
ОЦ=50х 1/1 = 50 точки 
Участникът получава по показател 2 – 50 точки. 
Въз основа на извършената проверка, комисията предлага да се допусне до 

оценяване участника „ВЕДИПЕМА“ ЕООД, съгласно Критерия за възлагане 
„Оптимално съотношение качество/цена“.     
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Съгласно документацията и поставените изисквания на Възложителя, 

обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта 
определена съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП - оптимално съотношение качество/цена при 
следните критерии/показатели за възлагане: 1. Предложение за изпълнение на поръчката – 
ОИ; 2. Предлагана цена – ОЦ. 

Класирането на допуснатата за оценка оферта се извършва на база получената 
„Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, който участникът може да получи е 
100 точки. 

„Комплексната оценка” се определя на базата на следните показатели: 
Показател – П 
(наименование) 

Максимално възможен 
брой точки 

Относителна тежест в 
КО  

1. Предложение за изпълнение 
на поръчката – ОИ 

50 50 % 

2. Предлагана цена – ОЦ 50 50 % 
 

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: 
 КО = ОИ+ОЦ= 50 + 50 = 100 точки 
 
Въз основа на извършеното оценяване комисията реши: 
На основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП, класира допуснатият участник съобразно 

получената „Комплексна оценка”, както следва: 
 
 на I /първо/ място – участникът „ВЕДИПЕМА“ ЕООД с комплексна оценка 

100,00 точки. 
След направената оценка на офертата на допуснатия участник по предварително 

обявения от възложителя критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена, 
комисията взе следните 

 
РЕШЕНИЯ:  
 
І. На първо място класира участник „ВЕДИПЕМА“ ЕООД, със седалище и адрес 

на управление: гр. ……….., бул. „…………..“ № …, ап. ….. и адрес за кореспонденция:  
гр. , ул. „……………“, № …., вх. …., оферта с вх. № РД-25-6120/04.09.2018 г., с 
предложена цена в размер на 10 500,00 (десет хиляди и петстотин) лева без ДДС или 12 
600,00 (дванадесет хиляди и шестстотин) лева с ДДС. 

 
ІІ. Предлага на Кмета на Община Златарица да определи за изпълнител на 

обществената поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на предвидените 
СМР при реализация на обект „Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, 
Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица – първи етап“, 
„ВЕДИПЕМА“ ЕООД, чиято оферта е класирана на първо място, съгласно критерия за 
възлагане „Оптимално съотношение качество/цена“. 

 
Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на чл. 97, 

ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 
 
Комисията приключи своята работа на 26.09.2018 г. в 15:30 часа. 
 
Този протокол е съставен и подписан на 26.09.2018 г. в един оригинален екземпляр. 
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На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, настоящият протокол, заедно с цялата 

документация по поръчката се предава на възложителя за утвърждаване, след което в един 
и същи ден копия от него да се изпратят на всички участници в обществената поръчка и да 
се публикува в профила на купувача на Община Златарица. 

 
 
 
Комисия:  

Председател: В. Г. ……………/п/………………….. 

Членове:   

1. М. А. ………………………/п/………………………… 
 

       2. арх. О. К. ………………...…/п/….………………...……  

 

 

 

 

Заличената информация е на основание чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП  
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