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П Р О Т О К О Л 
 

Съставен на основание чл. 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

във връзка с чл. 61 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) за провеждане на публично състезание, по реда на чл. 181, ал. 2 от ЗОП, от 

комисия назначена със Заповед № 1294/16.07.2018 година за извършване на подбор на 

участниците, разглеждане и оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Текущ ремонт на обществени сгради и спортни площадки“, открита с 

Решение № 1899/11.06.2018 година, публикувана в Регистъра на обществените поръчки 

на 11.06.2018 година с уникален номер: 00814-2018-0020 и изменена с Решение № 

1959/15.06.2018 година за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 

информация 

 

На 16.07.2018 година в 10:00 часа комисия в състав: 

Председател: 

Марио Милов, началник на Отдел „Обществени поръчки“ – Община Враца. 

 

Членове: 

1. Соня Манова, главен специалист „Административна, социална и общинска 

инфраструктура“ в Дирекция „Строителство и инфраструктура“ – Община Враца. 

2. Христина Рангелова, главен експерт „Обществени поръчки“ в Отдел 

„Обществени поръчки“  – Община Враца. 

 

На публичното заседание в присъствието на един упълномощен представител на 

участниците и без присъствието на предствители на средствата за масово осведомяване 

– съгласно списъка на участниците присъствали на отварянето на офертите и списъка 

на средствата за масово осведомяване присъствали на отварянето на офертите, които са 

неразделна част от настоящият протокол, проведе публично заседание на основание чл. 

61, т. 1 от ППЗОП за отваряне на офертите в процедурата. 

 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

В срок са постъпили 6 оферти, както следва: 

1. Участник – „ЛАТСТРОЙ 1” ЕООД, гр. Самоков, вх. № 2600-2400 от 

11.07.2018 година, в 09:00 часа. 

2. Участник – „ИЗОЛА-ПЕТРОВ” ЕООД, гр. София, вх. № 2600-2410 от 

11.07.2018 година, в 14:13 часа. 

3. Участник – „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД, гр. Русе, вх. № 2600-2420 от 

12.07.2018 година, в 08:53 часа. 

4. Участник – „ОПАЛ-94” АД, гр. Враца, Вх. № 2600-2433 от 12.07.2018 

година, в 16:31 часа. 

5. Участник – „ХИДРОСТРОЙ-БГ 63” ЕООД, гр. Самоков, Вх. № 2600-2434 

от 13.07.2018 година, в 09:10 часа. 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 
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6. Участник – „ЙОРДАНОВ ИНЖИНЕРИНГ” ЕООД, гр. София, вх. № 

2600-2435 от 13.07.2018 година, в 09:12 часа. 

 

След обявяване на протокола председателят и членовете на комисията 

подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

Комисията отвори постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и оповести 

тяхното съдържание и предложените цени, като следва: 

 

1. Участникът „ЛАТСТРОЙ 1” ЕООД, гр. Самоков е представил офертата си 

в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 

от ППЗОП, опис на представените документи, както и ценово предложение. 

  

 Комисията оповести предложенията на участниците по съответните показатели 

за оценка на офертите, както следва: 

 

 Предложен гаранционен срок за скатни покриви 7 години и 6 месеца (седем 

години и шест месеца) години. 

 

 Предложен гаранционен срок за покривни  хидроизолационни системи 7 години 

и 6 месеца (седем години и шест месеца) години. 

 

 Предложен гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекиджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 7 години и 6 месеца (седем 

години и шест месеца) години. 
 

 Комисията оповести предлаганата цена от ценовото предложение на участника, 

както следва: 

Предложена цена, представляваща сбор от всички единични цени без включен 

ДДС, която е в размер на: 1 761,05 лева (хиляда седемстотин шестдесет и един лева и 

пет стотинки). 

 

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП членовете на комисията подписаха 

техническото и ценовото предложение на участника „ЛАТСТРОЙ 1” ЕООД, гр. 

Самоков. 

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП комисията предложи на упълномощения 

представител на  „ОПАЛ-94” АД, гр. Враца да подпише техническото предложение и 

ценовото предложение на участника „ЛАТСТРОЙ 1” ЕООД, гр. Самоков. Тодор 

Христов, упълномощен представител на „ОПАЛ-94” АД, гр. Враца подписа 

техническото предложение и ценовото предложение на участника „ЛАТСТРОЙ 1” 

ЕООД, гр. Самоков. 

 

2. Участникът „ИЗОЛА-ПЕТРОВ” ЕООД, гр. София е представил офертата 

си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, 

т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и ценово предложение. 

 Комисията оповести предложенията на участниците по съответните показатели 

за оценка на офертите, както следва: 

 

 Предложен гаранционен срок за скатни покриви 6,5 (шест години и половина) 

години. 



 
                       
 

3 
 

 

 Предложен гаранционен срок за покривни  хидроизолационни системи 6,5 (шест 

години и половина)  години. 

 

 Предложен гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекиджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 6,5 (шест години и половина) 

години. 
 

 Комисията оповести предлаганата цена от ценовото предложение на участника, 

както следва: 

Предложена цена, представляваща сбор от всички единични цени без включен 

ДДС, която е в размер на: 1 370,45 лева (хиляда триста и седемдесет лева и 

четиридесет и пет стотинки). 

 

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП членовете на комисията подписаха 

техническото и ценовото предложение на участника „ИЗОЛА-ПЕТРОВ” ЕООД, гр. 

София. 

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП комисията предложи на упълномощения 

представител на  „ОПАЛ-94” АД, гр. Враца да подпише техническото предложение и 

ценовото предложение на участника „ИЗОЛА-ПЕТРОВ” ЕООД, гр. София. Тодор 

Христов, упълномощен представител на „ОПАЛ-94” АД, гр. Враца подписа 

техническото предложение и ценовото предложение на участника „ИЗОЛА-ПЕТРОВ” 

ЕООД, гр. София. 

 

3. Участникът „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД, гр. Русе е представил офертата 

си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, 

т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и ценово предложение. 

 Комисията оповести предложенията на участниците по съответните показатели 

за оценка на офертите, както следва: 

 

 Предложен гаранционен срок за скатни покриви 7,5 (седем години и половина) 

години. 

 

 Предложен гаранционен срок за покривни  хидроизолационни системи 7,5 

(седем години и половина) години. 

 

 Предложен гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекиджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 7,5 (седем години и половина) 

години. 
 

 Комисията оповести предлаганата цена от ценовото предложение на участника, 

както следва: 

Предложена цена, представляваща сбор от всички единични цени без включен 

ДДС, която е в размер на: 2 240,69 лева (две хиляди двеста и четиридесет лева и 

шестдесет и девет стотинки). 
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В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП членовете на комисията подписаха 

техническото и ценовото предложение на участника „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД, гр. 

Русе. 

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП комисията предложи на упълномощения 

представител на  „ОПАЛ-94” АД, гр. Враца да подпише техническото предложение и 

ценовото предложение на участника „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД, гр. Русе. Тодор 

Христов, упълномощен представител на „ОПАЛ-94” АД, гр. Враца подписа 

техническото предложение и ценовото предложение на участника „МИК БИЛД 

РУСЕ” ЕООД, гр. Русе. 

 

4. Участникът „ОПАЛ-94”АД, гр. Враца е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 

от ППЗОП, опис на представените документи, както и ценово предложение. 

 Комисията оповести предложенията на участниците по съответните показатели 

за оценка на офертите, както следва: 

 

 Предложен гаранционен срок за скатни покриви 7,5 (седем и половина) години. 

 

 Предложен гаранционен срок за покривни  хидроизолационни системи 7,5 

(седем и половина) години. 

 

 Предложен гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекиджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 7,5 (седем и половина) години. 

 

 Комисията оповести предлаганата цена от ценовото предложение на участника, 

както следва: 

Предложена цена, представляваща сбор от всички единични цени без включен 

ДДС, която е в размер на: 1 755,80 лева (хиляда седемстотин петдесет и пет лева и 

осемдесет стотинки). 

 

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП членовете на комисията подписаха 

техническото и ценовото предложение на участника „ОПАЛ-94” АД, гр. Враца. 

 

5.  Участникът „ХИДРОСТРОЙ-БГ 63” ЕООД, гр. Самоков е представил 

офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 

2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и ценово 

предложение. 

 Комисията оповести предложенията на участниците по съответните показатели 

за оценка на офертите, както следва: 

 

 Предложен гаранционен срок за скатни покриви 7 (седем години) години. 

 

 Предложен гаранционен срок за покривни  хидроизолационни системи 7 (седем 

години) години. 

 

 Предложен гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекиджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 7 (седем години) години. 
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Комисията оповести предлаганата цена от ценовото предложение на участника, 

както следва: 

Предложена цена, представляваща сбор от всички единични цени без включен 

ДДС, която е в размер на: 2 217,98 лева (две хиляди двеста и седемнадесет лева и 

деветдесет и осем стотинки). 

 

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП членовете на комисията подписаха 

техническото и ценовото предложение на участника „ХИДРОСТРОЙ-БГ 63” ЕООД, 

гр. Самоков. 

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП комисията предложи на упълномощения 

представител на  „ОПАЛ-94” АД, гр. Враца да подпише техническото предложение и 

ценовото предложение на участника „ХИДРОСТРОЙ-БГ 63” ЕООД, гр. Самоков. 

Тодор Христов, упълномощен представител на „ОПАЛ-94” АД, гр. Враца подписа 

техническото предложение и ценовото предложение на участника „ХИДРОСТРОЙ-

БГ 63” ЕООД, гр. Самоков. 

 

6. Участникът „ЙОРДАНОВ ИНЖИНЕРИНГ” ЕООД, гр. София е 

представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по 

чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и ценово 

предложение. 

 Комисията оповести предложенията на участниците по съответните показатели 

за оценка на офертите, както следва: 

 

 Предложен гаранционен срок за скатни покриви 7,5 (седем години и шест 

месеца) години. 

 

 Предложен гаранционен срок за покривни  хидроизолационни системи 7,5 

(седем години и шест месеца) години. 

 

 Предложен гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекиджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 7,5 (седем години и шест месеца) 

години. 
 

Комисията оповести предлаганата цена от ценовото предложение на участника, 

както следва: 

Предложена цена, представляваща сбор от всички единични цени без включен 

ДДС, която е в размер на: 2 080,35 лева (две хиляди и осемдесет лева и тридесет и 

пет стотинки). 

 

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП членовете на комисията подписаха 

техническото и ценовото предложение на участника „ЙОРДАНОВ ИНЖИНЕРИНГ” 

ЕООД, гр. София. 

В съответствие с чл. 61, т. 2 от ППЗОП комисията предложи на упълномощения 

представител на  „ОПАЛ-94” АД, гр. Враца да подпише техническото предложение и 

ценовото предложение на участника „ЙОРДАНОВ ИНЖИНЕРИНГ” ЕООД, гр. 

София. Тодор Христов, упълномощен представител на „ОПАЛ-94” АД, гр. Враца 

подписа техническото предложение и ценовото предложение на участника 

„ЙОРДАНОВ ИНЖИНЕРИНГ” ЕООД, гр. София. 
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 След извършването на тези действия председателят на комисията закри 

публичната част от работата на комисията. 

 Комисията продължи работата си, като разгледа и оцени представените оферти, 

съгласно избрания критерий за възлагане, а именно: „оптимално съотношение 

качество/цена” (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП) и тези от тях, които съответстват на 

предварително обявените условия на възложителя.  

 

При разглеждането на техническите и ценовите предложения се получиха 

следните резултати:  

 

1. Участник – „ЛАТСТРОЙ 1” ЕООД, гр. Самоков, е представил следните 

документи: 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Анализи на единичните цени. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

2. Участник – „ИЗОЛА-ПЕТРОВ” ЕООД, гр. София, е представил следните 

документи: 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Анализи на единичните цени. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

3. Участник – „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД, гр. Русе, е представил следните 

документи: 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Анализи на единичните цени. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

4. Участник – „ОПАЛ-94”АД, гр. Враца, е представил следните документи: 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Анализи на единичните цени. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

5. Участник – „ХИДРОСТРОЙ-БГ 63” ЕООД, гр. Самоков, е представил 

следните документи: 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 
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i. Анализи на единичните цени. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

6. Участник – „ЙОРДАНОВ ИНЖИНЕРИНГ” ЕООД, гр. София, е 

представил следните документи: 

a. Техническо предложение – Образец № 4. 

b. Ценово предложение – Образец № 5. 

i. Анализи на единичните цени. 

 

Техническото и ценовото предложение отговарят на поставените минимални 

изисквания и условия за изпълнение на поръчката. 

 

Комисията продължи работата си с оценяването на техническите предложения 

на допуснатите участници, както следва: 

 

Оценката на техническото предложение се извършва по технически показатели, 

както следва: 

 

 

Показател 

 

Указания за определяне на оценката 

 

П1 - Предлаган 

гаранционен срок 

за скатни покриви 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя  П1=  Г1съотв  х 100х0,20 

                                                 Г1max  

Където: 

Г1съотв – Предлаган гаранционен срок за скатни покриви от 

съответния участник в години 

Г1max  - най-дългият предложен гаранционен срок за скатни 

покриви в години 

 

* Предложеният гаранционен срок гаранционен срок за скатни 

покриви  следва да бъде не по-кратък от предвидените в чл. 20, 

ал. 4, т. 4 от Наредба № 2 от 2003 година за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти, но не по-дълъг от 

един път и половина от посочените срокове, регламентирани в 

цитираният нормативен акт. 

** Участник който посочи по-кратък гаранционен срок за за 

скатни покриви от предвидените в чл. 20, ал. 4, т. 3 от Наредба 

№2 от 2003 година или по-дълъг от един път и половина от 

посочените срокове, регламентирани в цитираният 

нормативен акт ще бъде отстранен от участие. 

 

П2 - Предлаган 

гаранционен срок 

за покривни  

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя  П2=  Г2съотв  х 100х0,20  
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хидроизолационни 

системи 
                                                 Г2max  

Където: 

Г2съотв – предложен гаранционен срок за покривни  

хидроизолационни системи от съответния участник в години 

Г2max  - най-дългият предложен гаранционен срок за покривни  

хидроизолационни системи в години 

 

* Предложеният гаранционен срок за покривни  

хидроизолационни системи следва да бъде не по-кратък от 

предвидените в чл. 20, ал. 4, т. 3 от Наредба № 2 от 2003 

година за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти, но не по-дълъг от един път и половина от посочените 

срокове, регламентирани в цитираният нормативен акт. 

** Участник който посочи по-кратък гаранционен срок за 

покривни  хидроизолационни системи от предвидените в чл. 20, 

ал. 4, т. 3 от Наредба №2 от 2003 година или по-дълъг от един 

път и половина от посочените срокове, регламентирани в 

цитираният нормативен акт ще бъде отстранен от участие. 

 

П3 - Предлаган 

гаранционен срок 

за всички видове 

строителни, 

монтажни и 

довършителни 

работи (подови и 

стенни покрития, 

тенекиджийски, 

железарски, 

дърводелски и 

др.), както и за 

вътрешни 

инсталации 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя  П3=  Г4съотв  х 100х0,20 

                                                 Г4max  

Където: 

Г4съотв – предложен гаранционен срок за всички видове 

строителни, монтажни и довършителни работи (подови и 

стенни покрития, тенекиджийски, железарски, дърводелски и 

др.), както и за вътрешни инсталации и скатни покриви на 

сгради от съответния участник в години 

Г4max  - най-дългият предложен гаранционен срок за всички 

видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови 

и стенни покрития, тенекиджийски, железарски, дърводелски и 

др.), както и за вътрешни инсталации и скатни покриви на 

сгради в години 

 

* Предложеният гаранционен срок за всички видове 

строителни, монтажни и довършителни работи (подови и 

стенни покрития, тенекиджийски, железарски, дърводелски и 

др.), както и за вътрешни инсталации и скатни покриви на 

сгради, следва да бъде не по-кратък от предвидените в чл. 20, 

ал. 4, т. 4 от Наредба № 2 от 2003 година за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти, но не по-дълъг от 

един път и половина от посочените срокове, регламентирани в 

цитираният нормативен акт. 

 

** Участник който посочи по-кратък гаранционен срок за 
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всички видове строителни, монтажни и довършителни работи 

(подови и стенни покрития, тенекиджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации и скатни 

покриви на сгради от предвидените в чл. 20, ал. 4, т. 4  Наредба 

№2 от 2003 година или по-дълъг от един път и половина от 

посочените срокове, регламентирани в цитираният 

нормативен акт ще бъде отстранен от участие. 

 

 

 

 

С така предложенио технически предложения участниците получиха следните 

оценки: 

 

1. Участник – „ЛАТСТРОЙ 1” ЕООД, гр. Самоков. 

 П1 - Предлаган гаранционен срок за скатни покриви 

 

 Предложен гаранционен срок за скатни покриви 7 години и 6 месеца (седем 

години и шест месеца) години. 

   

          7,5 - седем години и половина 

                    П1 =  ------------------------------------------ 100 х 0,20 = 20,00 точки.                          

          7,5 - седем години и половина 

      

 П2 - Предлаган гаранционен срок за покривни  хидроизолационни системи 

 

 Предложен гаранционен срок за покривни  хидроизолационни системи 7 години 

и 6 месеца (седем години и шест месеца) години. 

 

          7,5 - седем години и половина 

                    П2 =  ------------------------------------------ 100 х 0,20 = 20,00 точки.                          

          7,5 - седем години и половина 

 

 

 П3 - Предлаган гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекиджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

 

 Предложен гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекиджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 7 години и 6 месеца (седем 

години и шест месеца) години. 

 

          7,5 - седем години и половина 

                    П3 =  ------------------------------------------ 100 х 0,20 = 20,00 точки.                          

          7,5 - седем години и половина 
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2. Участник – „ИЗОЛА-ПЕТРОВ” ЕООД, гр. София. 

 П1 - Предлаган гаранционен срок за скатни покриви 

 

 Предложен гаранционен срок за скатни покриви 6,5 (шест години и половина) 

години. 

   

          6,5 - шест години и половина 

                    П1 =  ------------------------------------------ 100 х 0,20 = 17,33 точки.                          

          7,5 - седем години и половина 

      

 П2 - Предлаган гаранционен срок за покривни  хидроизолационни системи 

 

 Предложен гаранционен срок за покривни  хидроизолационни системи 6,5 (шест 

години и половина)  години. 

 

          6,5 - шест години и половина 

                    П2 =  ----------------------------------------- 100 х 0,20 = 17,33 точки.                          

          7,5 - седем години и половина 

 

 П3 - Предлаган гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекиджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

 

 Предложен гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекиджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 6,5 (шест години и половина) 

години. 

 

          6,5 - шест години и половина 

                    П3 =  ----------------------------------------- 100 х 0,20 = 17,33 точки.                          

          7,5 - седем години и половина 

 

3. Участник – „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД, гр. Русе. 

 П1 - Предлаган гаранционен срок за скатни покриви 

 

 Предложен гаранционен срок за скатни покриви 7,5 (седем години и половина) 

години. 

   

          7,5 - седем години и половина 

                    П1 =  ------------------------------------------ 100 х 0,20 = 20,00 точки.                          

          7,5 - седем години и половина 

      

 П2 - Предлаган гаранционен срок за покривни  хидроизолационни системи 

 

 Предложен гаранционен срок за покривни  хидроизолационни системи 7,5 

(седем години и половина) години. 
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          7,5 - седем години и половина 

                    П2 =  ----------------------------------------- 100 х 0,20 = 20,00 точки.                          

          7,5 - седем години и половина 

 

 П3 - Предлаган гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекиджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

 

 Предложен гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекиджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 7,5 (седем години и половина) 

години. 

 

          7,5 - седем години и половина 

                    П3 =  ------------------------------------------ 100 х 0,20 = 20,00 точки.                          

          7,5 - седем години и половина 

 

4. Участник – „ОПАЛ-94”АД, гр. Враца. 

 П1 - Предлаган гаранционен срок за скатни покриви 

 

 Предложен гаранционен срок за скатни покриви 7,5 (седем и половина) години. 

   

          7,5 - седем години и половина 

                    П1 =  ----------------------------------------- 100 х 0,20 = 20,00 точки.                          

          7,5 - седем години и половина 

      

 П2 - Предлаган гаранционен срок за покривни  хидроизолационни системи 

 

 Предложен гаранционен срок за покривни  хидроизолационни системи 7,5 

(седем и половина) години. 

 

          7,5 - седем години и половина 

                    П2 =  ------------------------------------------ 100 х 0,20 = 20,00 точки.                          

          7,5 - седем години и половина 

 

 

 П3 - Предлаган гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекиджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

 

 Предложен гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекиджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 7,5 (седем и половина) години. 

 

          7,5 - седем години и половина 

                    П3 =  ------------------------------------------ 100 х 0,20 = 20,00 точки.                          

          7,5 - седем години и половина 
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5. Участник – „ХИДРОСТРОЙ-БГ 63” ЕООД, гр. Самоков. 

 П1 - Предлаган гаранционен срок за скатни покриви 

 

 Предложен гаранционен срок за скатни покриви 7 (седем) години. 

   

          7 - седем години  

                    П1 =  ----------------------------------------- 100 х 0,20 = 18,67 точки.                          

          7,5 - седем години и половина 

      

 П2 - Предлаган гаранционен срок за покривни  хидроизолационни системи 

 

 Предложен гаранционен срок за покривни  хидроизолационни системи 7 (седем) 

години. 

 

          7 - седем години  

                    П2 =  ------------------------------------------ 100 х 0,20 = 18,67 точки.                          

          7,5 - седем години и половина 

 

 

 П3 - Предлаган гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекиджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

 

 Предложен гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекиджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 7 (седем) години. 

 

          7 - седем години  

                    П3 =  ------------------------------------------- 100 х 0,20 = 18,67 точки.                          

          7,5 - седем години и половина 

 

6. Участник – „ЙОРДАНОВ ИНЖИНЕРИНГ” ЕООД, гр. София. 

 П1 - Предлаган гаранционен срок за скатни покриви 

 

 Предложен гаранционен срок за скатни покриви 7,5 (седем години и шест 

месеца) години. 

   

          7,5 - седем години и половина 

                    П1 =  ------------------------------------------- 100 х 0,20 = 20,00 точки.                          

          7,5 - седем години и половина 

      

 П2 - Предлаган гаранционен срок за покривни  хидроизолационни системи 

 

 Предложен гаранционен срок за покривни  хидроизолационни системи 7,5 

(седем години и шест месеца) години. 
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          7,5 - седем години и половина 

                    П2 =  ------------------------------------------ 100 х 0,20 = 20,00 точки.                          

          7,5 - седем години и половина 

 

 П3 - Предлаган гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекиджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

 

 Предложен гаранционен срок за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекиджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 7,5 (седем години и шест месеца) 

години. 

 

          7,5 - седем години и половина 

                    П3 =  ------------------------------------------ 100 х 0,20 = 20,00 точки.                          

          7,5 - седем години и половина 

 

  

Комисията продължи работата си с оценяването на ценовите предложения на 

участниците.  

 

Оценката се извършва по посоченият показател със съответната относителна 

тежест, както следва: 

 

Показател Указания за определяне на оценката 

П4 – Най-ниска 

цена от сбора на 

единичните 

цени 

 

 

 

 

 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя П4 =  Цmin  х 100х0,40 

                                                 Цсъотв  

Където: 

Цmin  - Най-ниска цена от сбора на единичните цени в лева 

Цсъотв – предложената цена на съответния участник в лева 

 

 

 При оценяването на ценовите предложения, комисията констатира, че цената, 

която подлежи на оценяване, определена от „ИЗОЛА-ПЕТРОВ” ЕООД, гр. СОФИЯ е 

с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на останалите участници 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията изиска с писмо с изх. № 2600-

2410(1)/19.07.2018 година от „ИЗОЛА-ПЕТРОВ” ЕООД, гр. СОФИЯ подробна 

писмена обосновка за начина на нейното образуване, която да се представи в 5-дневен 

срок от получаване на искането. 

 

С писмо с вх. № 2600-2410(1) от 20.07.2018 година, участникът даде своята  

писмена обосновка.  
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 След като се запозна с дадената писмена обосновка от горецитираният участник, 

комисията не приема представляваща сбор от всички единични цени без включен 

ДДС, подлежаща на оценка, за изпълнение на обществената поръчка, която е в размер 

на: 1 370,45 лева (хиляда триста и седемдесет лева и четиридесет и пет стотинки) 

без включен ДДС, за обективна със следните МОТИВИ: 

 

  Обосновка на участника: Участникът посочва, че е съобразил със средната 

часова ставка със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 

за определяне на минималния месечен размер на осигурителния доход.  

  След което, участникът посочва, че е производител и дистрибутор на основни 

строителни материали и че разполага с фабрика за производство на всички видове 

хидроизолационни материали на битумна основа. 

  Накрая, в писмената си обосновска, участникът посочва, че разполага със 

собствена и наемна механицзация увеличаваща производителността.  

 

  Мотиви на комисията: Участникът излага мотиви, че се е съобразил със 

средната часова ставка със  Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване 

за 2018 година. 

  Спазването на действащото законодателство, в случая Закона за бюджета на 

Държавното обществено осигуряване за 2018 година, не дава предимство на „ИЗОЛА-

ПЕТРОВ” ЕООД, гр. СОФИЯ при формирането на цената, тъй като спазването на 

действащото законодателство е императивно задължение за всички участници, което 

не може да бъде квалифицирано като преимущество на участника при формиране на 

цената. Комисията счита, че посоченото не е обективно обстоятелство. 

 Участникът посочва, че производител и дистрибутор на основни строителни 

материали и че разполага с фабрика за производство на всички видове 

хидроизолационни материали на битумна основа и че разполага със собствена и наемна 

механицзация увеличаваща производителността.    

  Тези обстоятелства не са подкрепени с никакви доказателствени документи, 

които да подкрепят твърденията на участника, съгласно чл. 72, ал. 3, изречение 

последно от ЗОП, че че е производител и дистрибутор и че има на разположение 

механицзация увеличаваща производителността. 

В представената писмена обосновка участникът не е посочил какъв е размерът 

на разходите за човешките ресурси. Не е посочил колко е броят на ангажираните лица, 

които ще изпълняват дейностите по изпълнение на обществената поръчка, и какъв е 

размерът на възнаграждението им. Не е представил доказателства свързани с 

собствената материално-техническа база и наличието на механизация. Изложените от 

участника обстоятелства, не са подкрепени с никакви доказателствени документи, 

които да подкрепят твърденията на участника, съгласно чл. 72, ал. 3, изречение 

последно от ЗОП.  

В представената писмена обосновка участникът не е направил разбивката на 

видовете разходи, за да представи обективни обстоятелства по чл. 72, ал. 2 от ЗОП и 

как се е формирала по-благоприятната цена. Участникът по никакъв начин не доказва, в 

писмената си обосновка, как е достигнал до цената представляваща сбор от всички 

единични цени, подлежаща на оценка,  и дали тя е достатъчна за обезпечаването на 

успешното изпълнение на обществената поръчка.   

Комисията не намира доводи и доказателства свързани с благоприятни условия 

и икономичност при формиране на цената. 

Посочените от участника обстоятелства не могат да бъдат кредитирани от 

комисията като обективни по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, поради което 
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комисията счита, че участникът не се е обосновал изцяло и не е подкрепил в пълна 

степен твърденията си с надлежни доказателства. 

 

На основание чл. 72, ал. 3, изречение последно, от ЗОП и предвид 

гореизложените мотиви комисията не приема писмената обосновка и предлага за 

отстраняване „ИЗОЛА-ПЕТРОВ” ЕООД, гр. СОФИЯ, на основание чл. 107, т. 3 от 

ЗОП. 

 

С така предложени ценови предложения участниците получиха следните 

оценки, както следва: 

 

1. Участник – „ЛАТСТРОЙ 1” ЕООД, гр. Самоков. 

 

 Предложена цена, представляваща сбор от всички единични цени без 

включен ДДС, която е в размер на: 1 761,05 лева (хиляда седемстотин шестдесет и 

един лева и пет стотинки). 

 

1 755,80 

                    П4 =  -------------- 100 х 0,40 = 39,88 точки.                          

                             1 761,05 

 

 

2. Участник – „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД, гр. Русе. 

 

 Предложена цена, представляваща сбор от всички единични цени без 

включен ДДС, която е в размер на: 2 240,69 лева (две хиляди двеста и четиридесет 

лева и шестдесет и девет стотинки). 

 

1 755,80 

                    П4 =  -------------- 100 х 0,40 = 31,34 точки.                          

                             2 240,69 

 

 

3. Участник – „ОПАЛ-94”АД, гр. Враца. 

 

 Предложена цена, представляваща сбор от всички единични цени без 

включен ДДС, която е в размер на: 1 755,80 лева (хиляда седемстотин петдесет и пет 

лева и осемдесет стотинки). 

 

1 755,80 

                    П4 =  -------------- 100 х 0,40 = 40,00 точки.                          

                             1 755,80 

 

4. Участник – „ХИДРОСТРОЙ-БГ 63” ЕООД, гр. Самоков. 

 

 Предложена цена, представляваща сбор от всички единични цени без 

включен ДДС, която е в размер на: 2 217,98 лева (две хиляди двеста и седемнадесет 

лева и деветдесет и осем стотинки). 
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1 755,80 

                    П4 =  ------------- 100 х 0,40 = 31,66 точки.                          

                             2 217,98 

 

5. Участник – „ЙОРДАНОВ ИНЖИНЕРИНГ” ЕООД, гр. София. 

 

 Предложена цена, представляваща сбор от всички единични цени без 

включен ДДС, която е в размер на: 2 080,35 лева (две хиляди и осемдесет лева и 

тридесет и пет стотинки). 

 

1 755,80 

                    П4 =  ----------------- 100 х 0,40 = 33,76 точки.                          

                             2 080,35 

 

  С така предложените технически и ценови предложения на допуснатите до 

оценка участници се получиха следните резултати, както следва: 

 

 

№ 

 

Участник 

 

Получени точки 

 

 

1. 

 

„ОПАЛ-94”АД, гр. Враца 

 

100,00 

 

2. 

  

„ЛАТСТРОЙ 1” ЕООД, гр. Самоков 

 

99,88 

 

3. 

  

„ЙОРДАНОВ ИНЖИНЕРИНГ” ЕООД, гр. София 
 

93,76 

 

4. 

  

„МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД, гр. Русе 

 

91,34 

 

5. 

  

„ХИДРОСТРОЙ-БГ 63” ЕООД, гр. Самоков 

 

87,67 

 

Комисията продължи работата си с разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 

от ППЗОП за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя, съгласно чл. 61, т. 4 от ППОЗП, и констатира 

следното: 

 

1. Участникът „ОПАЛ-94”АД, гр. Враца е представил следните документи  по 

чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

a. Опис на представените документи- Образец № 1. 

b. Единен европейски документ за обществени поръчки представен в 

електронен вид, подписан с електронен подпис.  

c. Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП - Образец № 2. 

d. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3. 

 

След разглеждането им комисията установи, че са представени всички 

необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и 

съответствие с критериите за подбор. 



 
                       
 

17 
 

 

2. Участникът „ЛАТСТРОЙ 1” ЕООД, гр. Самоков е представил следните 

документи  по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП: 

a. Опис на представените документи- Образец № 1. 

b. Единен европейски документ за обществени поръчки представен в 

електронен вид, подписан с електронен подпис.  

c. Заявление за участие по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП - Образец № 2. 

d. Декларация на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП 

- Образец № 3. 

 

След разглеждането им комисията установи следните непълноти и 

несъответствия:  

a. В Раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за 

екологично управление от част ІV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП участникът не е 

посочил обхвата и валидността на сертификата по Стандарт БДС EN ISO 9001:2008 

Система за управление на качеството. 

 

На основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП в срок 5 работни дни от получаване на 

писмо с изх. № 2600-2400(1) от 24.07.2018 година „ЛАТСТРОЙ 1” ЕООД, гр. 

Самоков следва да представи допълнителни документи, с които да отстрани 

установените несъответствия. 

 В срока по чл. 61, т. 6 от ППЗОП участникът с писмо с вх. № 2600-2400(2) от 

27.07.2018 година е представил следният документ: 

a. Нов единен европейски документ за обществени поръчки, представен в 

електронен вид, подписан с електронен подпис от пхредставляващите дружеството. 

 

Представеният от участника документ доказва съответствието на участника с 

минималните изисквания поставени от възложителя. 

 

На основание резултатите от оценяването на ценовото предложение, в 

съответствие с критерий „оптимално съотношение качество/цена” (чл. 70, ал. 2, т. 3 

от ЗОП), и в съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя, комисията извърши следното класиране: 

 

 

Участник 

 

Крайно класиране 

 

„ОПАЛ-94”АД, гр. Враца 
 

І-во място 

  

„ЛАТСТРОЙ 1” ЕООД, гр. Самоков 

 

IІ-ро място 

 

На основание чл. 61, т. 7 от ППЗОП комисията предлага следните участници да 

не бъдат класирани: 

1. Участник – „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД, гр. Русе.  

2. Участник – „ХИДРОСТРОЙ-БГ 63” ЕООД, гр. Самоков. 

3. Участник – „ЙОРДАНОВ ИНЖИНЕРИНГ” ЕООД, гр. София. 
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Комисията приключи своята работа в 13:00 часа на 27.07.2018 година. 

 

Настоящият протокол е съставен на 27.07.2018  година и заедно с цялата 

документация по обществената поръчка се предава на възложителя за утвърждаване на 

основание чл. 181, ал. 5 от ЗОП. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Списък на участниците присъствали на отварянето на офертите. 

2. Списък на средствата за масово осведомяване присъствали на отварянето на 

офертите. 

 

 

 

Комисия в състав: 

 

 

 

Председател:      

     

        

                         Възложител: 

Марио Милов      

  

Членове: 

 

Соня Манова  

 

Христина Рангелова   /Петя Янева Долапчиева/ 
    Зам. –кмет на община Враца 

 За Кмет на община Враца 

Съгласно Заповед № 1457 от     

                        31.08.2017 

година 

   

                                                        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСАНО И 

ЗАЛИЧЕНО НА 

ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 

42, АЛ. 5 ОТ 

ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ, ВЪВ 

ВРЪЗКА С ЧЛ. 2 И  

ЧЛ. 4 ОТ ЗАКОНА 

ЗА ЗАЩИТА НА 

ЛИЧНИТЕ ДАННИ. 

ПОДПИСАНО И 

ЗАЛИЧЕНО НА 

ОСНОВАНИЕ 

ЧЛ. 42, АЛ. 5 ОТ 

ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТ

Е ПОРЪЧКИ, 

ВЪВ ВРЪЗКА С 

ЧЛ. 2 И  ЧЛ. 4 ОТ 

ЗАКОНА ЗА 

ЗАЩИТА НА 

ЛИЧНИТЕ 

ДАННИ. 

Калин Ангелов Каменов 

Кмет на община Враца 

 

           27.07.2018 година 

/дата на утвърждаване на протокола/ 
 


