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О Б Щ И Н А    К О С Т И Н Б Р О Д 

Общинска администрация – гр.Костинброд, Софийска област 

гр.Костинброд, п.к. 2230, ул.”Охрид” №1, тел.: 0721 68701, Fax: 0721 68777 

http://www.kostinbrod.bg, e-mail: obshtina@kbrod.net 

ISO 9001:2008                                                                                    Certificate № 175076 – 2015 – AQ – BGR - RvA 

 

Утвърдил:.............п.............. 

Трайко Андреев Младенов 

Кмет на община Костинброд 

ПРОТОКОЛ №  5 

Открито и закрито заседание 

Днес: 01.08.2016 г. в 8,30 часа, в работна зала в сградата на общинска администрация 
Костинброд – община Костинброд в гр. Костинброд, ул.»Охрид» №1, 

Продължи работата на комисия по Заповед № РД-05-181/28.04.2016 г. на кмета на 
община Костинброд за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в процедура 
по реда на ЗОП, с осъществяване на осъществяване на действия по чл.69а, ал.4, чл.70, чл.71, 
чл.72 от ЗОП за окрита процедура № 00035-2012-0002, открита с Решение № РД 05 – 
128/22.03.2016 г. на кмета на община Костинброд, обявена с Обявление с изх.№ 08.00-
39/22.03.2016 г. и Решение за промяна № РД-05-147/11.04.2016 г., с предмет: „Избор на 
изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Мост 1 –Мост над 
река Блато, находящ се на път SFO 1401 (Костинброд – Петърч - Безден) в землището на 
град Костинброд в регулация между о.т. 101 и о.т. 100”протоколирана с настоящият 
Протокол, в състав:  

Председател: 1.Снежа Веселинова Трендафилова – магистър по специалност „право”, 
правоспособен юрист,  

Членове: 2. Инж. Габриела Борисова Георгиева – строителен инженер, по 
специалност „Строителство на сгради и съоръжения”,  

3. Лора Евгениева Емануилова – магистър по икономика, със 
специалност „валутен, митнически и данъчен контрол”.  

4. Ангел Милчев – магистър по право, правоспособен юрист, резервен 
член. 

5. Теодора Володиева Гогова - техническо образование, със специалност 
„геодезия”, резервен член. 

Резервните членове, встъпват на място на отсъстващите редовни 
членове: 

1. инж. Пламен Борисов Боев – магистър, строителен инженер по 
специалност„ Промишлено и гражданско строителство”;  

2. арх. Веселин Димитров Клянев – матистър по архитектура, със 
специалност „архитект”, 

За нововстъпващия резервен член, бяха оповестени списъка на кандидатите, списъка 
на допуснатите до оценка оферти и списъка на предложените за отстраняване участници. 
След което той Декларира липса на обстоятелства по чл.35 от ЗОП с Декларация. Нова 
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Декларация подаде редовен член от комисията : инж. Габлиела Георгиева, поради смяна на 
лични документи. 

1. На публичното заседание присъства: инж. Любов Христова Дончева, 
упълномощен представител на участника ГБС-Инфраструктурно строителство” АД, 

I. Председателят обяви списъкът на допуснатите участниците и подадените 
от тях оферти, които отговарят на изискванията за подбор в откритата процедура с № 
00035-2016-0002 до следващ етап – отваряне на „Ценовите оферти” и обявява резултатите 
от оценяването по по Техническите показатели за оценка: 

1. «ГБС-Инфраструктурно строителство» АД - гр.София с Оферта № 08-00-39/2 от 
27.04.2016 г. подадена в 10,31 ч.: За показател: П2 – Срок за изпълнение на 
строително - монтажните работи: оценка от 40 точки. 

2. «ТРЕЙС-СОФИЯ» ЕАД - гр.София с Оферта № 08-00-39/3 от 27.04.2016 г. 
подадена в 12,06 ч.: за показател: П2 – Срок за изпълнение на строително - 
монтажните работи: оценка от 40 точки. 

II.  МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат 
допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия „Икономически най-изгодна 
оферта” чрез комплексна оценка, изчислена на база оценките на предложенията в офертите 
за участие на участниците в процедурата по показателите на комплексната оценка. 
Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на 
всеки един от тях в комплексната оценка на офертата, са както следва: 

1. П1 – Предлагана цена за изпълнение на договора, с относителна тежест 60 на сто 
(общо 60 точки); 

2. П2 – Срок за изпълнение на строително - монтажните работи по договора с 
относителна тежест 40 на сто (общо 40 точки). Срокът трябва да се посочи в календарни дни.  

Комплексната оценка (КО) за всеки участник в процедурата се получава като сбор от 
оценките по отделните показатели, по следната формула: 

П1 мin           П2 мin 
КО = -------- х 60 +    ------ х 40  =   
              П1i              П2i  
 
където: - П1i – цената в лв. без ДДС, предложена от съответния участник в 

процедурата; - П1мin – минималната цена в лв. без ДДС, предложена от участник в 
процедурата; 

- П2i – срокът в календарни дни, предложен от съответния участник в процедурата; 
- П2мin – минималният срок в календарни дни, предложен от участник в процедурата. 
Оценките по показател П1 – Предлагана цена за изпълнение на договора на 

участниците се определят на база съотношенията между минималната предложена цена за 
изпълнение на договора от участник в процедурата към предложената цена за изпълнение на 
договора от съответния участник.  

Оценките по показател П2 – Срок за изпълнение на СМР по договора на участниците 
се определят на база съотношенията между минималния предложен срок за изпълнение на 
СМР по договора от участник в процедурата към предложения срок за изпълнение на СМР 
по договора от съответния участник. 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до 
третия знак след десетичната запетая.  

Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100 
точки. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна 
оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна 
оценка (КО) на офертата.  
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III. Отваряне на цени: 
Председателят на комисията, показа плик № 3 от офертите на допуснатите участници, 

с което удостовери, че същите са запечатани, с ненарушена цялост и са подписани от 
членовете на комисията и представител на участниците, след което оповести етапът от 
работа на комисията. Допустим лимит за ценово предложение е до 375000,00 без ДДС. 

 
1. Плик № 3 „Предлагана цена” на офертата на «ГБС-Инфраструктурно строителство» 

АД - гр.София с Оферта № 08-00-39/2 от 27.04.2016 г., подадена в 10,31 ч. 

Разписан „Плик № 3” от членове на комисията и представител на присъствалите 
представители на участниците, на осъщественото и протоколирано публично заседание, 
отразено в Протокол №1. 

Отворен плик №3 и констатирано съдържание на една папка, съдържаща 6 (шест) броя 

страници – Образец №6, с поредна номерация на страниците и CD диск. Разписани са 

документи от членове на комисията. След направената проверка на представените в Плик 

№3 документи и предложението на участника, комисията,  

РЕШИ: 

Представените документи в Плик № 3 на Оферта № 08-00-39/2 от 27.04.2016 г.,на 

«ГБС-Инфраструктурно строителство» АД - гр.София и предложението на участника са 

подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в 

процедурата – Образец №6. Следва да се извършва оценката на ценовото предложение.  

1. .. Председателят оповести ценовото предложение на участника:  339539,37 лева без 
ДДС с включени 10% непредвидени разходи, или 407447,24 лева с ДДС.  
Съобразно предвидения от възложителя лимит от средства за изпълнение на 

поръчката и сравнението на офертата на участника, се констатира, че направеното 

предложение е валидно и в границите на лимита и следва да бъде оценено по утвърдената 

методика за оценка. 

 

2. Плик № 3 „Предлагана цена” на офертата на «ТРЕЙС-СОФИЯ» ЕАД - гр.София с 
Оферта № 08-00-39/3 от 27.04.2016 г. подадена в 12,06 ч.. 

Разписан „Плик № 3” от членове на комисията и представител на присъствалите 
представители на участниците, на осъщественото и протоколирано публично заседание, 
отразено в Протокол №1. 

Отворен плик №3 и констатирано съдържание на една папка, съдържаща 8 (осем) броя 
страници – Образец №6, с поредна номерация на страниците и и CD диск. Разписани са 
документи от членове на комисията и представителя на конкурентния участник. След 
направената проверка на представените в Плик №3 документи и предложението на 
участника, комисията,  

РЕШИ: 
Представените документи в Плик № 3 на Оферта № 08-00-39/3 от 27.04.2016 г.,на 

«ТРЕЙС-СОФИЯ» ЕАД - гр.София и предложението на участника са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата – 
Образец №6. Следва да се извършва оценката на ценовото предложение.  

2. .. Председателят оповести ценовото предложение на участника:  373825,00 лева без 
ДДС с включени 10% непредвидени разходи, или 448590,13 лева с ДДС. 
Съобразно предвидения от възложителя лимит от средства за изпълнение на 

поръчката и сравнението на офертата на участника, се констатира, че направеното 

предложение е валидно и в границите на лимита и следва да бъде оценено по утвърдената 

методика за оценка. 
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Завърши публичната част от заседанието и комисията в непроменен състав 

продължи работата си в закрито заседание 

IV. Проверка за наличие на основанията по чл.70, ал.1 от ЗОП за предложенията 
в Плик № 3 “Ценово предложение” 

1. Във връзка с обстоятелството, че до оценка на ценовото предложение с числово 
изражение, са допуснати двама участника,  комисията не следва да извърши проверка за 
наличие на основанията на чл.70, ал.1 от ЗОП, поради липса на обекти за сравняване. 

V. Оценката на допуснатите оферти по финансови показатели от утвърдената 
методика за оценяване по формулата:  

П1 мin           П2 мin 
КО = -------- х 60 +    ------ х 40  =   
              П1i              П2i  
където: - П1i – цената в лв. без ДДС, предложена от съответния участник в 

процедурата; - П1мin – минималната цена в лв. без ДДС, предложена от участник в 
процедурата 

 

Участник Предложение Оценка 

точки 

След 

относителна 

тежест- 

точки 

1. «ГБС-

Инфраструктурно 

строителство» АД - 

гр.София 

339539,37 1 60 

2. «ТРЕЙС-СОФИЯ» 
ЕАД - гр.София 

373825,00 0.91 54.60 

 

VI. Обобщен информация, отразяваща резултатите от извършената оценка на 
оферти на участниците по Формулата за Комплексна оценка: 

 
Участник Показател – П 

(наименование) 
Оценка- 
брой 
точки 

Относителн
а тежест  

Оценка след 
прилагане на 
относителната 
тежест 

«ГБС-
Инфраструктурно 
строителство» АД - 
гр.София 

 Срок на 
изпълнение –П2    

1 40 40 

 П1 –Предлагана 
цена 

1 60 60 

 Общо: 2 - 100 

 

Участник Показател – П 
(наименование) 

Оценка- 
брой 
точки 

Относителн
а тежест  

Оценка след 
прилагане на 
относителната 
тежест 

«ТРЕЙС-СОФИЯ» 
ЕАД - гр.София 

 Срок на 
изпълнение –П2    

1 40 40 

 П1 –Предлагана 
цена 

0.91 60 54.60 

 Общо: 1.91 - 94.60 
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VII. Класиране на участниците, след оценяване с критерии „икономически най-
изгодна оферта”, по утвърдена и приложена методика за Комплексна оценката на 
допуснатите до оценка оферти, на основание чл.72, ал.1, т.5 от ЗОП, както следва 

 
 

№ 

 

Място 

Участник с предложена оферта  

Резултат 

от Обща 

оценка в 

точки  

1 I. първо  «ГБС-Инфраструктурно 
строителство» АД - гр.София 

100 т 

2. II. второ «ТРЕЙС-СОФИЯ» ЕАД - гр.София 94.60 т. 

 
На основание изпълнени предварително обявените условия в утвърдената 

документация и указанията за подготовка и участие в откритата процедура, резултатите от 

извършеното оценяване на офертите на допуснатите участници и обявеното класиране на 

участниците въз основа резултатите от работата на комисия по Заповед № РД-05-

181/28.04.2016 г. на кмета на община Костинброд, отразени в Протокола, комисията 

предлага, кмета на община Костинброд, като Възложител по смисъла на ЗОП да определи за 

изпълнители на обществена поръчка с уникален № 00035-2016-0002 в регистъра на АОП и с 

„Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Мост 1 –Мост 

над река Блато, находящ се на път SFO 1401 (Костинброд – Петърч - Безден) в землището на 

град Костинброд в регулация между о.т. 101 и о.т. 100”, класираният на първо място участник 

получил най-висока оценка от 100 т.(сто) броя точки при приложена методика за определяне 

на Комплексната оценка на офертите по избрания критерий ”икономически най-изгодна 

оферта на: «ГБС-Инфраструктурно строителство» АД - гр.София с Оферта № 08-00-39/2 от 

27.04.2016 г. подадена в 10,31 ч., ЕИК: 130131711, с адрес гр. София 1619 район Витоша, ул. 

Дамяница № 3-5, тел.: 02 9151874, факс: 02 9151755, Електронна поща: gbsis@gbs-bg.com, 

представлявано от Камен Симеонов Пешов, Иван Трифонов Митрев и Тодор Антонов Гочев 

С оглед изпълнение на поставените задачи със Заповед № РД-05-181/28.04.2016 г. на 

кмета на община Костинброд, на основание чл.72, ал.2 и ал.3 от ЗОП, комисията състави 

и подписа протокол №5 от настоящия етап от своята работа, които съдържа 6(шест) броя 

страници, състави се и се подписа от лицата участвували в заседанието. 

Комисията, чрез своя председател, на основание чл.72, ал.2 от ЗОП предава на 

възложителя Протокола от работата си, състоящ се от Протокол №1, Протокол №1.1, 

Протокол № 2., Протокол №3, Протокол №4, Протокол №5, ведно с цялата документация по 

провежданата открита процедура по ЗОП с уникален № 00035-2016-0002, включително 

подадените офертни предложения и допълнително изисканите и представяни документи към 

тях, за вземане на решение по чл.73, ал.1 от ЗОП с което приключва своята работа в 

изпълнение на чл.72, ал.3 от ЗОП. 

С това комисията приключи своята работа, на този етап от изпълнени на задачите по 
Заповед № РД-05-181/28.04.2016 г., както следва: 
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Председател: Снежа Веселинова Трендафилова:  п  ,  
 
Членове: 1. Инж. Габриела Борисова Георгиева: п  ,  

  2. . Лора Евгениева Емануилова:   п   

3. Ангел Милчев:     п  ,  

4. Теодора Володиева Гогова:  п  , 

 
Протоколът води: .. Снежа Трендафилова.....п.............. 

 
 

Приемане на протокола от Възложителя: дата -......................., /подпис/......п................. 

 

Заб. На основание чл.22б, ал.3 от Закона за обществените поръчки (приложим за 
обществената поръчка), са заличена информация , защитена от ЗЗЛД и ЗЗК  

 


