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УТВЪРДИЛ: ..П...П..... 

Борислав Борисов 

Кмет на кметство с. Петърч 

Дата на утвърждаване: 15.06.2015 

 

 

П Р О Т О К О Л   

за дейността на комисия, назначена със заповед № 17/22.05.2015г. на кмета на кметство с. 
Петърч за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти по реда на чл. 101а, 
ал. 2 от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на 
СМР на обект: „Паркоустройство и благоустройство на площад с. Петърч – I етап“, 
публикувана в Портала на публичните покани на АОП с ID номер 9042057. 

   
 Днес, 08.06.2015г. в 10:00 часа в Заседателната зала на кметство с. Петърч, находяща се 
в с. Петърч, община Костинброд, ул.”Васил Левски” № 2, се проведе заседание на комисия, 
назначена със Заповед № 17/22.05.2015г. на кмета на кметство с. Петърч за разглеждане, 
оценка и класиране на получените оферти по реда на чл. 101а, ал. 2 от ЗОП за избор на 
изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: 
„Паркоустройство и благоустройство на площад с. Петърч – I етап“, публикувана в 
Портала на публичните покани на АОП с ID номер 9042057,  в следния състав:  

 

Председател: Даниела Николова Димитрова – правоспособен юрист, външен експерт 
от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП, вписан в регистъра на АОП под № ВЕ156;  

и членове: 
1. инж. Гергана Цанкова Вълкова – строителен инженер, специалност „ССС”, външен 

експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП, вписан в регистъра на АОП под № 

ВЕ159; 

2. Мариана Истаткова Александрова  – ст. счетоводител при кметство с. Петърч.  

 
Комисията получи от деловодството на кметството регистър на постъпилите оферти 

във връзка с поканата и 2 (два) броя оферти. 

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в обявения срок - до 09:00 часа на 

08.06.2015г., са постъпили следните оферти: 

 

№ по 

ред 

Име на участника Дата на 
подаване на 

офертата 

Час на подаване 
на офертата 

Входящ 
номер 

1. „Стреза” ЕООД 

 

08.06.2015г. 08:18 часа 12.00-75/1/ 
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2. „Нивел строй” ЕООД 08.06.2015г. 08:46 часа 12.00-75/2/ 

 

След получаване на офертите членовете на комисията подписаха декларации за 
обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗОП. 

На публичното отваряне на офертите присъстваха представители на двамата участници 
в публичната покана. Комисията провери самоличността и представителната власт на 
присъстващите представители на участниците, установи, че са от категорията лица по чл. 68, 
ал. 3 от ЗОП и ги прикани да се впишат в списъка на присъстващите лица. Към списъка се 
приложиха пълномощните на представителите. 

 

I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ, 

ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, КАКТО СЛЕДВА: 

1. Участник № 1  „Стреза” ЕООД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатан, 
непрозрачен плик с ненарушена цялост. 

Комисията отвори офертата на участника, като при спазване на разпоредбата на чл. 

101г, ал. 3 от ЗОП обяви ценовото предложение, което е:  

 

Обща цена за изпълнение на дейностите в размер на 263 725,68 лв (двеста шестдесет 

и три хиляди седемстотин двадесет и пет лева шестдесет и осем стотинки) без ДДС. 

При спазване изискванията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП техническото и ценово 
предложение на участника бяха подписани от присъстващия представител на „Нивел строй” 
ЕООД. 

2. Участник № 2  „Нивел строй” ЕООД 

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатан, 
непрозрачен плик с ненарушена цялост. 

Комисията отвори офертата на участника, като при спазване на разпоредбата на чл. 
101г, ал. 3 от ЗОП обяви ценовото предложение, което е:  

 
Обща цена за изпълнение на дейностите в размер на 262 588,01 лв (двеста шестдесет 

и две хиляди петстотин осемдесет и осем лева и една стотинка) без ДДС. 

При спазване изискванията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП техническото и ценово 
предложение на участника бяха подписани от присъстващия представител на „Стреза” 
ЕООД. 

 

С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи, като 
комисията взе решение да продължи работата си при условията на закрито заседание. 
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ІІ. ПРОВЕРКА ЗА ЛИПСА НА ДОКУМЕНТИ И/ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ С 

КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР ИЛИ С ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

В офертите на участниците следва да се съдържат документите, изискани от 
възложителя и посочени в публичната покана за обществената поръчка, като се вземе 
предвид разпоредбата на чл. 23, ал. 3 от ЗТР. 

 

1. Участник № 1 „Стреза” ЕООД, ЕИК 131223059 с оферта вх. № 12.00-75/1/ от 
08.06.2015г., подадена в 08:18 часа, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, 
район Изгрев, ж.к. „Дианабад”, бл. 23, вх. Г, ет. 8, ап. 91 и адрес за кореспонденция: гр. 
София 1309, район Възраждане, бул. „Ал. Стамболийски” № 134, ет. 3, представлявано от 
Янко Стоянов Шумков. 

 
 Офертата на участника е подадена в съответствие с изискванията на възложителя в 
запечатан непрозрачен плик. 

 Представени са следните документи: списък на документите; представяне на участника 
по образец с приложени към него доказателства за упражняване на професионална дейност 
по чл. 49, ал. 1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП; декларация за по чл. 
55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8 от ЗОП; списък на изпълненото строителство през последните 5 години, 
считано от датата на подаване на офертата заедно с референции за посочените договори; 
декларация  за приемане условията на проекта на договор; декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 
от ЗОП; декларация за запознаване с условията на обекта и извършен оглед; техническо 
предложение с линеен график и ценова оферта.  

Констатации от извършената проверка: 

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, като 
декларациите са подадени и подписани от законния представител на участника. В Образец № 
1 участникът е заявил, че няма да ползва подизпълнители и срокът на валидност на офертата 
е 60 календарни дни. Приложено е валидно удостоверение за вписване в ЦПРС  за 
изпълнение на строежи от четвърта група, от втора до четвърта категория, с което се покрива 
специфичното изискване на възложителя за изпълнение на дейностите по предмета на 
поръчката; представения списък на изпълненото строителство през последните 5 години, 
считано от датата на подаване на офертата заедно с референциите за посочените договори, 
удостоверяват съответствие с изискването за изпълнен поне един договор за строителство на 
сходен обект. 

Ценовото предложение и  остойностената количествена сметка са изготвени съобразно 
образците. Оферираната от участника цена не надвишава максималния финансов ресурс.  

Техническото предложение е изготвено съобразно образеца, предложения срок за 
изпълнение е съобразен с указаната от възложителя минимална граница; съдържа изложение 
относно етапите на изпълнение, видове СМР и тяхната последователност, организация и 
подход за изпълнение на поръчката; приложен е линеен график. 

 
Кратко описание на техническото предложение: 

Участникът е предложил  следните условия: 

Срок за изпълнение на СМР и съпътстващи дейности – 2 месеца; 
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В предложението са описани следните дейности:  
• Етапи на изпълнение на поръчката – участникът е обособил следните етапи на 

изпълнение: подготовка на строителна площадка и временно строителство; демонтажни 
работи; изкопни работи; конструкции; архитектура и благоустрояване; ВиК; 
електроинсталации и почистване на обекта и предаването му. 

В подготвителния етап ще се извършат дейности по доставка на необходимото 
оборудване, техника и екипировка; проверка и осигуряване на захранване с вода и 
електричество; монтиране на временно ел. табло и противопожарно табло; обезопасяване на 
работните площадки чрез поставяне на табели, маркировки, ограничителни и сигнални 
ленти, обозначения и заграждения. Трасиране на съществуващите подземни комуникации 
съвместно с представителите на експлоатационните дружества, съставяне на протокол за 
съществуващото състояние на улични и тротоарни настилки, подготвяне на заповедна книга 
и откриване на строителна площадка. 

Демонтажните работи включват разбиване и демонтиране на съществуваща трибуна, 
водно огледало с фонтан, подпорна стена и стълбище, оградата около паметника и стари 
настилки. 

Изкопните работи ще започнат с точно маркиране на трасето и ще се изпълнят съгласно 
предвиденото в проекта. Обезопасяване и осветяване на откритите изкопи, отводняване на 
изкопите при необходимост, извозване на изкопните маси до определен от възложителя 
терен. 

Етап конструкции включва изграждане на рампа и оформяне на нивата около 
обществените сгради; настилка, подпорна стена и стълби на алея около кметството; 
изграждане на водно огледало; доизграждане на сцена; изграждане на детска площадка. 

Етап архитектура и благоустрояване включва благоустрояване на площадното 
пространство, оформяне на терена, облицовка на стъпала и рампи, кътове за почивка и игра, 
ново водно огледало с фонтан. За етапите по части ВиК и Електроинсталации са описани 
последователно всички дейности, предвидени за изпълнение по съответната част от 
инвестиционния проект. Част от дейностите по етапите ще се изпълняват паралелно съгласно 
комплексния график за изпълнение на поръчката. 

• Видове СМР и тяхната последователност на изпълнение – изброени са основните 
нормативни актове, които ще се спазват при изпълнение на строително-монтажните работи; 
разгледани са отделните видове работи – кофражни, армировъчни, бетонови, работи по 
водопровода и канализацията, електроинсталациите, настилките и озеленяването, като за 
всяка от тях е описан начина и последователността на изпълнение.   

По отношение на кофражните работи е обърнато внимание на технологията за 
изпълнение, имаща особено важно значение за правилното и прецизно изграждане на 
стомано-бетонните елементи, така че да не се нарушава тяхната форма и размери. 
Акцентирано е върху осъществяването на непрекъснат контрол от страна на техническия 
ръководител и специалиста по качество. Предвидено е  използването на готови инвентарни 
платна, хидрофобен шперплат и дъски от иглолистна дървесина, нивелиране на кофражите с 
помощта на теодолит и лазарен нивелир, укрепване чрез подходящи крепежни елементи, 
декофриране  при спазване на нормативно определените минимални срокове. 

За армировъчните работи ще се използват предварително заготвена и сортирана 
армировка, придружена със сертификат за якостните й характеристики и декларация за 
съответствие. Посочени са външните показатели, влияещи на качеството на армировката и 
които ще се следят по време на строителството. Описана е организацията на съхранение и 
складиране на армировъчния материал, технологията на изпълнение, както и лицата, 
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отговорни за правилното и качествено  извършване на този вид работи и начинът на 
приемането им.   

За бетоновите работи е предвидено използването на готова бетонова смес с бетон клас 
съгласно проекта, описана е самата технология на изпълнение и мерките, които ще се 
предприемат в зависимост от атмосферните условия. Контролът при извършване на дейността 
обхваща редовното водене на бетонов дневник, следене на якостните характеристики на 
бетона чрез вземане на проби и изследването им от строителна лаборатория, документите, 
удостоверяващи качеството на вложените материали и извършените бетонови работи.  

След завършване на строително –монтажните работи по част ВиК ще се извърши 
изпитване и дезинфакция на водопровода и канализацията, удостоверено със съответния 
констативен протокол. Преди въвеждането на електическите уредби в редовна експлоатация 
ще бъдат извършени необходимите огледи и изпитвания; изброени са документите, относими 
към въвеждането в експлоатация; начина на изпълнение и предаване на инсталациите. Също 
така е описана технологията на изпълнение на настилките и озеленяването.  

• Организация и подход на изпълнение – описана е комуникацията и 
взаимодействието с другите участници в строителството и съответните отговорни 
институции, воденето на заповедната книга на строежа, изготвянето на екзекутиви; вземането 
на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи; предоставяне на снимков материал 
от обекта по време на строителството, включително и за скритите работи; извършването на 
контролни замервания при предаване на площадката. Разгледана е доставката на материалите 
и организацията на текущия контрол за доказване на качеството, организацията на работа по 
отношение на: обекта, съоръженията и ползването на обекта, осигуряване на безопасни и 
здравословни условия на труд, приемане на извършените СМР. Изброени са обектите, които 
ще се разположат и обособят на строителната площадка; подготвителните работи, 
включително и подходните пътища; мерките за безопасност на движението и обществена 
безопасност; снабдяването на строителната площадка с вода, електричество и строителни 
материали; разгледана е организационната структура за ръководство и реализация на проекта, 
като са посочени конкретните задължения на членовете от екипа. Представен е план за 
безопасност и здраве за изпълнение на поръчката и отговорните лица за изпълнението му; 
разгледани са идентифицираните в техническата спецификация рискове, както и такива, 
определени от участника и са предложени мерки за предотвратяването и преодоляването им; 
посочени са мерките за опазване на околната среда при изпълнение на строителството. 

Към техническото предложение участникът е приложил строителен ситуационен план, 
както и планове на временното строителството, на изкопните и бетонови работи, схеми за 
предотвратяване на пожари и аварии, и на местата с рискове. 

Представен е линеен календарен план за изпълнение на строителството с обща 
продължителност 60 календарни дни, посочена продължителност, брой работници, начало и 
край за всяка дейност; приложен е линеен план за необходимата механизация, както и 
диаграми на механизацията и работната ръка с разпределение на ресурсите по дни. 

 Въз основа на извършения анализ на представените документи относно съответствието 
на „Стреза” ЕООД, ЕИК 131223059 с изискванията на възложителя, комисията установи, че 
по отношение на участника не е налице липса на документи и/или несъответствия с 
предварително обявените условия. В резултат на горното комисията допуска участника 
„Стреза” ЕООД, ЕИК 131223059 до оценка по критерия „икономически най-изгодна 
оферта”. 
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2. Участник № 2 „Нивел строй” ЕООД, ЕИК 113580690 с оферта вх. № 12.00-75/2/ 
от 08.06.2015г., подадена в 08:46 часа, със седалище и адрес управление: гр. Брезник 2360, 
ул. „Георги Стефанов” № 6, представлявано от Велко Венциславов Руйков. 

 Офертата на участника е подадена в съответствие с изискванията на възложителя в 
запечатан непрозрачен плик. 

 Представени са следните документи: списък на документите; представяне на участника 
по образец с приложена към него декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП; декларация 
за по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8 от ЗОП; списък на изпълненото строителство през последните 
5 години, считано от датата на подаване на офертата, придружен от копия на референции и  
договорите за строителство; декларация  за приемане условията на проекта на договор; 
декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП; декларация за запознаване с условията на обекта и 
извършен оглед; техническо предложение с линеен график и ценова оферта.  

 Констатации от извършената проверка: 

 Участникът е представил всички изискуеми от възложителя декларации, които са 
подадени и подписани от законния представител на участника. В Образец № 1 участникът е 
заявил, че няма да ползва подизпълнители и срокът на валидност на офертата е 60 
календарни дни. Представения списък на изпълненото строителство през последните 5 
години, считано от датата на подаване на офертата заедно с референциите и договорите за 
изпълнено строителство, удостоверяват съответствие с изискването за изпълнен поне един 
договор за строителство на сходен обект. 

 В представения от участника Списък на документите под номер 5 са посочени 
заверени копия на удостоверения от ЦПРС за първа, втора, трета, четвърта и пета група, но 
при извършената проверка на документите за съответствие с изискванията на възложителя се 
установи, че липсват представени копия на изброените в списъка валидни удостоверения за 
вписване в ЦПРС. В съответствие с предварително обявеното условие, отнасящо се до 
специфичните изисквания към участниците, по т. 2.1. от указанията за участие в публичната 
покана, лице, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на предмета на поръчката 
трябва да има валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на 
строителя за изпълнение на строежи от Четвърта група, Трета категория. Непосредствено 
след изискването е указано, че обстоятелството се доказва с представяне на копие на 
валидното удостоверение. Видно от записа на цитираното изискване представянето на 
доказателствата по чл.49, ал.1 от ЗОП е задължително за участниците и липсата му води до 
несъответствие на оферта вх. № 12.00-75/2/ от 08.06.2015г. на участника „Нивел строй” 
ЕООД с предварително обявените условия на възложителя. 

  Въз основа на извършения анализ на представените документи относно 
съответствието на „Нивел строй” ЕООД, ЕИК 113580690  с изискванията на възложителя, 
комисията установи, че по отношение на участника  е налице липса на документ, водещ до 
несъответствие на офертата с предварително обявените условия. В резултат на горното 
комисията не допуска участника „Нивел строй” ЕООД, ЕИК 113580690 до оценка по 
критерия „икономически най-изгодна оферта”.  
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ІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

ОТ МЕТОДИКАТА ПО РЕДА НА ПОДАВАНЕТО ИМ 

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническото и ценово предложение 
на допуснатия участник, като се съобрази с избрания от възложителя критерий за оценка -  
„икономически най-изгодна оферта“ и утвърдената Методика за определяне на комплексна 
оценка на офертите. 

 
1. Участник № 1 „Стреза” ЕООД, ЕИК 131223059 с оферта вх. № 12.00-75/1/ от 

08.06.2015г. 

Комисията пристъпи към оценяване на показателите от комплексната оценка на 
участника съобразно утвърдената Методика за определяне на комплексна оценка на 
офертите, както следва: 

а) Показател „Срок за изпълнение” – П1 

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на 
показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват 
по формулата:  

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки), където 
Сmin е минималния предложен срок на изпълнение на поръчката от всички допуснати до 
оценка участници;  
Сi е предложения срок на изпълнение на поръчката на  съответния участник. 

  

В настоящия случай 
Сmin = Сi = 2 месеца 
 
П1 = (Сmin / Сi) х 100 = (2/ 2) х 100 = 1 х 100 = 100 точки  

Участникът „Стреза” ЕООД, ЕИК 131223059 получава по показател „Срок за 
изпълнение” – П1  - 100 точки. 

 

б) Показател „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” – Тп 

Оценката на техническото предложение се извършва по точковата система на 
оценяване по скалата от утвърдената Методика за определяне на комплексна оценка на 
офертите. Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на 
показателя в комплексната оценка 50%.  

Участникът е мотивирал избраната последователност като ясно е обособил осем етапа 
за изпълнение на предмета на поръчката, в съответствие с техническата спецификация: 
подготовка на строителна площадка и временно строителство; демонтажни работи; изкопни 
работи; конструкции; архитектура и благоустрояване; ВиК; електроинсталации и почистване 
на обекта и предаването му. Предложената от участника етапност обхваща всички дейности 
от предмета на поръчката. Изложената в предложението последователност на изпълнение 
аргументирано обуславя срочното изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката.  
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Представена е изчерпателна технология за изпълнение и методи на работа за: 
подготвителни работи, трасиране на съществуващите подземни комуникации, демонтажни 
работи, изкопните работи, кофражни, армировъчни и бетонови работи, ВиК инсталации, 
електрически уредби, настилки, озеленяване.Видно от приложения график всички дейности 
са обезпечени с подходящи човешки и технически ресурси.  

Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на 
предмета на поръчката, тъй като са застъпени комуникацията и взаимодействието с другите 
участници в строителството и съответните отговорни институции, воденето на заповедната 
книга на строежа, изготвянето на екзекутиви; вземането на проби, изпитвания и съставяне на 
актове и протоколи; предоставяне на снимков материал от обекта по време на 
строителството, включително и за скритите работи; извършването на контролни замервания 
при предаване на площадката; план за безопасност и здраве за изпълнение на поръчката, 
разписани са задълженията и отговорностите на техническото ръководство и координатор по 
безопасност и здраве по отношение на безопасност и здравословни условия на труд и 
инструктажи по ЗБУТ. 

Предложените видове материали са описани изчерпателно в предложението, като за 
същите са представени документи за качество. Разгледана е доставката на материалите и 
организацията на текущия контрол за доказване на качеството. 

 Предложеният от участника линеен график за изпълнение на поръчката и 
представените диаграми на работна ръка и механизация са в пълно съответствие с 
предложените организация и подход на изпълнение, съобразявайки предвидените ресурсите 
с вмененият им обхват на работа и срок за изпълнение на отделните СМР и краен срок за 
приключване на работа. 
  
 Въз основа на горното, Комисията установи, че в техническото предложение на 
участника са налице кумулативно следните обстоятелства: 

 
В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила 
всяко едно от следните обстоятелства: 
- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  
ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности и етапи в 
техническото задание. Изложена е подробно последователността на тяхното изпълнение. 
От описанието е видно, че ще бъдат използвани подходящи методи и техники на работа, 
чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;  
- Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като 
разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност; 
- Предлаганите методи за организация, контрол и използвани технологии за изпълнение 
съответстват на спецификата на конкретния проект; 
- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно 
са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на 
поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните 
сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите; 
- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение 
на поръчката, представения линеен график и диаграми на работната ръка и диаграми на 
механизацията. 
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поради което, на основание на възприетата от Възложителя методика за оценка, 
Комисията присъжда на участника „Стреза” ЕООД, ЕИК 131223059 по показател 
„Техническо предложение” – П2 – 100 точки. 

 
в)  Показател „Ценово предложение” – П3 

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в 
комплексната оценка 40%. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 

П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки), където 
Цmin е стойност на най – ниското ценово предложение (без ДДС);  
Цi е стойност на оценяваното ценово предложение (без ДДС) 
 
В настоящия случай 
Цmin = Цi = 263 725,68 лева без ДДС 

 
П3 = (Цmin / Цi) х 100 = (263 725,68 / 263 725,68) х 100 = 1 х 100 = 100 точки 

 
Участникът „Стреза” ЕООД, ЕИК 131223059 получава по показател „Ценово 

предложение” – П3 - 100 точки. 
 
г) Комплексна оценка 

КО = П1 х 0,10 + П2 х 0,50 + П3 х 0,40 

КО = П1 х 0,10 + П2 х 0,50 + П3 х 0,40 = 100 х 0,10 + 100 х 0,50 +100 х 40 = 100 точки 

  Участникът „Стреза” ЕООД, ЕИК 131223059   получава Комплексна оценка от 100 

точки. 

 

 

  ІV. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на 
постъпилите оферти, подробно описани в настоящия протокол и съобразно приетия от 
възложителя критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“ прави следното: 

КЛАСИРАНЕ: 

 I-во място: Участник „Стреза” ЕООД, ЕИК 131223059 с оферта вх. № 12.00-75/1/ от 
08.06.2015г., подадена в 08:18 часа с комплексна оценка от 100 точки. 

 

Отстранени участници: 

1. „Нивел строй” ЕООД, ЕИК 113580690 с оферта вх. № 12.00-75/2/ от 08.06.2015г., 
подадена в 08:46 часа, се отстранява, поради липса на документ, водещ до несъответствие на 
офертата с предварително обявените условия, като мотивите на комисията са изложени по-
горе в настоящия протокол.  
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Предвид извършеното класиране комисията предлага на Възложителя - Кмета на 
Кметство с. Петърч за изпълнител на обществена поръчка с предмет:  „Изпълнение на СМР 
на обект: „Паркоустройство и благоустройство на площад с. Петърч – I етап“, 
публикувана в Портала на публичните покани на АОП с ID номер 9042057 да бъде определен 
за изпълнител  

 Участник „Стреза” ЕООД, ЕИК 131223059 с оферта вх. № 12.00-75/1/ от 
08.06.2015г., подадена в 08:18 часа, със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, 
район Изгрев, ж.к. „Дианабад”, бл. 23, вх. Г, ет. 8, ап. 91 и адрес за кореспонденция: гр. 
София 1309, район Възраждане, бул. „Ал. Стамболийски” № 134, ет. 3, представлявано от 
Янко Стоянов Шумков. 
 

Настоящият протокол се приключи на 12.06.2015г. и се подписа от членовете на 
комисията без забележки и изразяване на особени мнения. Протоколът, отразяващ работата 
на комисията заедно с цялата документация се предават на възложителя за утвърждаването 
им. 

 

Председател: 

………П………… 

(Даниела Димитрова) 

 

Членове: 

1. ………П….............…..    2. ………П…………. 

(инж. Гергана Вълкова)      (Мариана Александрова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.2 и чл. 23 от ЗЗЛД 

 


