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ПРОТОКОЛ № 3 
 

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 249 от  16.04.2018 г. на 

Кмета на Община Мездра – Генади Събков, за провеждане на обществена поръчка – 

публично състезание с предмет:  „Упражняване на строителен надзор на дейности 

по извършване на СМР по проект № 06/07/2/0/00118 „Реконструкция и 

рехабилитация на части от уличната мрежа в град Мездра“, открита с Решение № 

189/22.03.2018 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки под №00007-

2018-0007. 

 

Днес, 21.06.2018 г., в 09:00 часа, комисия в състав:  

Председател: инж. Розалина Костова Георгиева – Началник отдел „Общинска 

собственост, инвестиции, проекти и обществени поръчки“ – Община Мездра,  

и 

Членове: 

1) Соня Кирилова Клисурска – юрист, външен експерт с рег.№ ВЕ-370 от списъка 

по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП; 

2) Арх. Димитър Любенов Костов – ст. Експерт „Кадастър и регулация“ – Община 

Мездра; 

3) Росен Иванов Балабанов – технически сътрудник – Община Мездра; 

4) Теодора Красимирова Василева – мл. експерт „Координация, обществени 

поръчки и енергийна ефективност“ – Община Мездра; 

 се събра в заседателната зала на административната сграда на Община Мездра, 

находяща се в гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27 за отваряне и оповестяване на 

ценовата оферта на единствения допуснат участник „Рафаилов Консулт“ ЕООД, град 

София, както и оценка и класиране на офертите в процедурата за обществена поръчка с 

предмет: „Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР 

по проект № 06/07/2/0/00118 „Реконструкция и рехабилитация на части от 

уличната мрежа в град Мездра“, открита с Решение № 189/22.03.2018 г., 

публикувана в Регистъра на обществените поръчки под №00007-2018-0007. 

На публичното заседание присъстват всички членове на комисията, с което е 

налице необходимия кворум за вземане на валидни решения.  

На заседанието  не присъстваха представители на участниците в процедурата 

или на средствата за масово осведомяване. 

Председателят на комисията съобщи, че съобразно изискването на чл. 56, ал. 2 

от ППЗОП комисията е разгледала техническите предложения на допуснатите до 
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оценка оферти, извършила е проверка за тяхното съответствие с предварително 

обявените условия и е оценила допуснатите технически предложения по показателя 

извън цената. Действията на комисията  са отразени в подписания от членовете ѝ 

протокол № 2.    

В съответствие с рзпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, преди отварянето и 

оповестяването на ценовите оферти, председателят на комисията съобщи резултатите 

от оценяването по показателя, различен от показателя „Предлагана цена-Пц“, както 

следва:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовата оферта 

на единствения допуснат участник „Рафаилов Консулт“ ЕООД, град София:  

 

1. За участника „Рафаилов Консулт“ ЕООД, град София комисията констатира, 

че пликът, съдържащ ценовото предложение запечатан, с ненарушена цялост, подписан 

от трима от членовете на комисията на първото публично заседание, проведено на 

16.04.2018г.  

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовата оферта както 

следва:  

В плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Рафаилов 

Консулт“ ЕООД се съдържа ценово предложение – Образец № 6 от документацията за 

участие, надлежно подписано, попълнено и съдържащо всички изискуеми реквизити. 

Участникът „Рафаилов Консулт“ ЕООД в ценовото си предложение (образец № 

6) предлага:  

 

Цена за изпълнение:  

26 000,00 /двадесет и шест хиляди/ лева без ДДС; 

31 200,00 /тридесет и една хиляди и двеста/ лева с ДДС. 

С оповестяването на ценовото предложение приключи публичната част от 

заседанието на комисията, като същата продължи работата си в закрито заседание.  

 

№ Участник 

 

Брой  

точки  

по Показател „Техническо 

предложение за изпълнение 

на поръчката-„Пц“ 

1. 
Участник „Рафаилов Консулт“ 

ЕООД  
50 точки 
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ІІ. Проверка на документите, съдържащи се в плик „Предлагани ценови 

параметри“ за съответствие с изискванията на възложителя 

 

Преди да пристъпи към оценка на ценовите предложения, комисията следва да 

провери дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на 

документацията за участие в процедурата. 

 

1. Участник № 2 - „Рафаилов консулт“ ЕООД, гр. София, ЕИК 121811498, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1680, район Красно село, кв. 

Борово, ул. Родопски извор 54, представлявано от Петър Стилиянов Рафаилов – 

управител 
Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е представено 

по Образец № 6, като е оферирана цена за изпълнение. След извършеното сравняване 

на ценовото предложение с прогнозната стойност, комисията установи, че ценовото 

предложение на участника съответства на изискванията на възложителя и не 

надвишава прогнозната стойност на поръчката. С оглед констатираното комисията 

допуска участника до оценка на ценовото предложение съгласно утвърдената с 

документацията методика за комплексна оценка.  

 

ІІІ. Проверка за наличие на основания по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за 

предложението в плик „Предлагани ценови параметри“ 
 

Разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП в настоящия случай не е приложима, 

доколко не може да бъде формирана средна стойност на съответните предложения от 

останалите оферти предвид обстоятелството, че е допуснат до оценка на ценовите 

предложения един участник. За да се прилага посочената процедура по съответен 

показател, подлежащ на оценяване, следва да са допуснати до оценяване и класиране 

най-малко три оферти. 

 

ІV. Оценка на офертите по показател „Предлагана цена - Пц“ и определяне 

на комплексната оценка 

 

Комисията пристъпи към оценяване на ценовото предложение на 

участника: 

 

А) по Показател „Предлагана цена – Пц“   

 

Оценката по показател „Предлагана цена - Пц“ се изчислява по формулата: 

 

Пц = (
Пц𝒎𝒊𝒏

Пц𝒊
) х 𝟓𝟎 =. . . (бр. точки) 

Където: 

Пцmin е минималната обща предложена цена; 
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Пцi е общата цена предложена от i-тия участник; 

 

Показател „Предлагана цена“ е с максимален брой точки 50. Максималният брой точки 

по този показател получава офертата с предлагана най-ниска обща цена. 

 

В настоящия случай:  

 

Пцi = 26 000,00 лева без ДДС; 

Пцmin = 26 000,00 лева без ДДС. 

Тоест Пцi = Пцmin.  

 

Пц = (Пцmin/ Пi) х 50 =(26 000,00/26 000,00) х 50 = 50 точки.  

Участникът „Рафаилов Консулт” ЕООД, град София получава по 

показател „Предлагана цена – Пц“ – 50 точки.    

 

Б) Изчисляване на „Комплексната оценка” на участника 

 

Комисията пристъпи към определяне на Комплексната оценка на участника 

„Рафаилов Консулт“ ЕООД, град София съобразно утвърдената от възложителя 

методика за комплексна оценка на офертите:  

 

Комплексна оценка (КО) = Пц+ Тп. 

КО = 50+50 = 100 точки.  

„Рафаилов Консулт“ ЕООД, град София получава комплексна оценка 100 

точки.  
 

IV. Класиране по критерия „оптимално съотношение качество/цена” 
 

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на 

техническите и ценови предложения на участниците, допуснати до съответните етапи 

от процедурата, подробно описани в настоящия протокол и предходни протоколи и 

получените комплексни оценки от участниците, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП 

Комисията извърши следното класиране:  

 

За обществена поръчка – публично състезание с предмет:  „Упражняване на 

строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект № 

06/07/2/0/00118 „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в 

град Мездра“, открита с Решение № 189/22.03.2018 г., публикувана в Регистъра на 

обществените поръчки под №00007-2018-0007. 

 

На I-во място: Участник № 2 „Рафаилов Консулт“ ЕООД, град София – с 

комплексна оценка 100 точки. 
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Предвид извършеното класиране, Комисията предлага на Възложителя - Кмета на 
община Мездра, за изпълнител на обществена поръчка – публично състезание с 
предмет:  „Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на 
СМР по проект № 06/07/2/0/00118 „Реконструкция и рехабилитация на части от 
уличната мрежа в град Мездра“ да бъде избран участникът, класиран на първо 
място, а именно:  

 

Участник № 2 „Рафаилов Консулт“ ЕООД, град София, ЕИК 121811498, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1680, район Красно село, кв. Борово, 

ул. Родопски извор 54, представлявано от Петър Стилиянов Рафаилов – управител – с 

комплексна оценка 100 точки. 

 

Настоящият протокол се подписа от председателя на комисията и от нейните 

членове на дата 21.06.2018 г., както следва: 

 

КОМИСИЯ: 

Председател: 

 

Инж. Розалина Георгиева  

 

………………/п/……………. 

 

 

Членове:  

Соня Клисурска Арх. Димитър Костов 

 

………………/п/……………. 

 

………………/п/…………. 

 

Росен Балабанов Теодора Василева 

 

………………/п/…………. 

 

………………/п/…………. 

 

 

 

 

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл. 23, ал. 2 от ЗЗЛД 
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