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             О ОБ Щ И Н А  С Т Р У М Я Н И  
П.к. 2825, с. Струмяни, пл. "7-ми Април" №1, тел 07434/31 08  

                     факс: 07434/31 05, e-mail: strumyani_oba@yahoo.com 

 
                                                                        Утвърдил: /П*/ 
                                                                                                Емил Илиев 
                                                                        Кмет на община Струмяни 
                                                                        Дата на утвърждаване:23.10.2018г.                                                                 
 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 
 

       Днес: 12.10.2018г. комисия назначена със Заповед № З-260/12.10.2018г. 

на кмета на община Струмяни, за провеждане на обществена поръчка по 

реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, в състав: 

             Председател: Анна Бистричка – юрист; 
 Членове:  

1. Катерина Жегова – главен счетоводител в община Струмяни; 
2. Мария Ангелова – специалист в дирекция «МПОСООСФСТРЗО», 

отдел ТСУ в община Струмяни; 
3. Вера Боянска – гл. Специалист в дирекция «МПОСООСФСТРЗО», 

отдел ТСУ в община Струмяни; 
4. Василка Панкова – ст. експерт в дирекция «МПОСООСФСТРЗО» в 

община Струмяни; 
  

Резервен член: 
Димитър Сарадинов – специалист в дирекция «МПОСООСФСТРЗО», 
отдел ТСУ в община Струмяни; 
Петя Тасева – зам. кмет по стопанските дейности в община Струмяни; 

  

       се събра в 11.00 часа за разглеждане и оценка на подадените оферти в 

обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт на улици в с.Микрево и 

с.Илинденци, община Струмяни”, открита с обява № ОП-11/21.09.2018г. на 

кмета на община Струмяни. 

        Председателят на комисията откри заседанието в 11.00 часа, провери 

присъствието на членовете на комисията и определи за секретар Василка 

Панкова – ст. експерт в дирекция «МПОСООСФСТРЗО» в община 
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Струмяни. Комисията се убеди, че са налице всички условия за протичане на 

заседанието.  

          При започване работата на комисията в заседателната зала на община 

Струмяни нямаше присъстващи от страна на участниците и средствата за 

масово осведомяване. 

Председателя на комисията представи на комисията приемо – 

предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и подадените оферти, 

видно от който в определения в обявлението срок са подадени три оферти, 

както следва:    

 
1. „Вантроник“ ЕООД, гр.Симитли, ул. „Победа“ № 7, оферта вх. № 

66ф-165/03.10.2018г., получена в 12:44 часа. 
2. „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД“ ЕООД, гр.Благоевград, ул. „Д-р 

Христо Татарчев“ № 25, ет. 5, ап. 10, оферта вх. № 66ф-
167/08.10.2018г., получена в 10:30 часа. 

3. „БИ 59“ ЕООД, с.Градево, общ.Симитли, обл.Благоевград, оферта 
вх. № 66ф-168/08.10.2018г., получена в 10:32 часа. 

 
След като бе прочетен списъка с участниците подали оферти за 

участие, всички членове на комисията подписаха декларация по чл. 51, ал. 8 

от ППЗОП. 

Комисията констатира, че трите подадени оферти са представени в 

указания от Възложителя срок и съобразно изискванията на ЗОП и ППЗОП. 

Представени са в запечатани, непрозрачни пликове с ненарушена цялост. 

Върху пликовете участниците са посочили необходимата информация, 

изисквана от Възложителя. 

 На основание чл. 97, ал. 3 от ЗОП, комисията пристъпи към отваряне 

на офертите по реда на тяхното постъпване и оповестяване на ценовите 

предложения. 

Оферта 1 - вх. № 66ф-165/03.10.2018г. от „Вантроник” ЕООД, гр. 

Симитли 

Предлагана цена 323 114.40 лева с ДДС.  
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Оферта 2 - вх. № 66ф-167/08.10.2018г. от „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД” 

ЕООД, гр. Благоевград 

Предлагана цена 323 451.12 лева с ДДС.  

 

Оферта 3 - вх. № 66ф-168/08.10.2018г. от „БИ 59” ЕООД, с.Градево, 

общ.Симитли 

Предлагана цена 323 223.85 лева с ДДС.  

 

След извършване на гореописаните дейстивя завърши публичната част 

от работата на комисията. Комисията продължи работа на закрито заседание. 

 Комисията разгледа офертите и провери за съответствието им с 

предварително обявените условия, като констатира следното: 

Оферта 1 -  вх. № 66ф-165/03.10.2018г. от „Вантроник” ЕООД, гр. 

Симитли. 

Всички изискуеми от Закона за обществени поръчки, Правилника за 

прилагане на закона за обществените поръчки и от Възложителя документи 

са представени от участника и съответстват напълно на нормативните 

изисквания и изискванията на Възложителя. 

Оферта 2 - вх. № 167/08.10.2018г.  от „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД” 

ЕООД, гр. Благоевград 

          Не са представени всички необходими документи, в съотвествие с 

изискванията на възложителя. Участникът не е представил техническо 

предложение за изпълнение на поръчката, по образец на възложителя . В 

публикуваната обява в раздел „Друга информация“, възложителят е изискал 

от участниците да представят техническо предложение и е одобрил образец 

на такова. Дружеството е представило оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката, които условия изискват 

представяне на посочените от възложителя документи, в това число и 

техническо предложение.  
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         По отношение на техническото предложение е недопустимо 

прилагането на реда по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 

         Предвид гореизложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП 

комисията единодушно отстранява дружеството от участие в 

обществената поръчка. 

 

Оферта 3 - вх. № 66ф-168/08.10.2018г.  от „БИ 59” ЕООД, с.Градево, 

общ.Симитли 

           Не са представени всички необходими документи, в съотвествие с 

изискванията на възложителя. Участникът не е представил техническо 

предложение за изпълнение на поръчката, по образец на възложителя . В 

публикуваната обява в раздел „Друга информация“, възложителят е изискал 

от участниците да представят техническо предложение и е одобрил образец 

на такова. Дружеството е представило оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката, които условия изискват 

представяне на посочените от възложителя документи, в това число и 

техническо предложение.  

         По отношение на техническото предложение е недопустимо 

прилагането на реда по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 

         Предвид гореизложеното, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП 

комисията единодушно отстранява дружеството от участие в 

обществената поръчка. 

 
Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на офертите, 

допуснати до участие, съгласно предварително одобрените от Възложителя 

показатели, относителна тежест и методика за оценка.  

Председателят на комисията припомни на членовете на 

комисията, че Възложителят е заложил критерий за оценка на 

офертите - “оптимално съотношение качество/цена”, при следните 

показатели: 
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1. Техническо предложение – (Т) (с тежест 50 %); 

2. Цена за изпълнение на поръчката – (P) (с тежест 50 %). 

 
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите: 

Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по 

отделните показатели, по следната формула (максимален брой точки 100): 

           Pmin                

КО =  --------- х 50 + Т x 0.50 

            Pi  

където: 

- Pi  – цената в лв. без ДДС, предложена от съответния участник в процедурата; 

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

- Т – оценка на техническото предложение. 

 Съдържание на техническото предложение (Т) и начин на формиране на неговата 

оценка: 

  По този показател Комисията ще оценява качеството на представеното от участника 

„Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка” и съответствието с 

изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в Документацията за 

участие и Техническите спецификации. Показателят отчита качеството на техническото 

предложение по отношение на организацията на работа, качеството на крайния продукт и 

включва технология и организация за изпълнение на поръчката, в съответствие с 

Обобщените количествени сметки (ОКС). 

Изисквания (базови) на Възложителя при разработване на офертата в частта й - 

„Техническо предложение”: 

Обяснителната записка от техническото предложение (обяснителната записка следва 

да се съдържа в техническото предложение, а не в отделен документ) към офертата в тази 

част, следва да съдържа: 

Описание на начина и последователността на извършване и технологията на 

изпълнение на всички работи и дейности по ОКС за изпълнение предмета на 

обществената поръчка. При реализацията на поръчката и използваните в тази връзка 



 6 

технология и организация на работа са спазени всички изисквания на Възложителя и 

нормативните разпоредби.  

Всички работи и дейности по ОКС, предмет на обществената поръчка, следва да са 

обезпечени с хора, машини и материали, като разпределението им е съобразено с 

технологичното време за изпълнение на съответната работа и дейност. Изготвяне на план 

за действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини, включително план 

за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на 

оборудване с ограничен или отнет достъп. 

Оценката по този показател се формира, както следва: 

По отношение офертите на участниците, които отговарят на изискванията на 

Възложителя, се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и 

недостатъците на съответната оферта, която следва да бъде изготвена съобразно 

изискванията на Възложителя за този показател. 

      50 точки получава оферта, в която Техническото предложение отговаря на базовите 

изисквания на Възложителя и е налице всяко едно от следните обстоятелства: 

В техническото предложение на участника се съдържа начина и последователността 

на извършване и технологията на изпълнение на всички работи и дейности по ОКС за 

изпълнение предмета на обществената поръчка. При реализацията на поръчката и 

използваните в тази връзка технология и организация на работа са спазени всички 

изисквания на Възложителя и нормативните разпоредби. Всички работи и дейности по 

ОКС, предмет на обществената поръчка, са обезпечени с хора, машини и материали, като 

разпределението им е съобразено с технологичното време за изпълнение на съответната 

работа и дейност. Разработен е план за действия за реакция при отказ/инциденти със 

строителни машини, включително план за действия по заместване и ремонт на 

унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп. 

        В Обяснителната записка в Техническото предложение на участника са изпълнени 

базовите изисквания на Възложителя, но не са посочени подробни мотиви и поясняващи 

текстове, които да аргументират предложението и/или не съдържа други факти и 

обстоятелства, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на 

поръчката, свързано с предвижданата организация за изпълнението на предмета й.  

       Оферта която отговаря на базовите изисквания на Възложителя, получава 

допълнително точки за всяко едно от следните обстоятелства, както следва: 
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- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат 

ясно и подробно описание на начина и последователността на извършване и 

технологията на изпълнение на всички работи и дейности по ОКС за изпълнение 

предмета на обществената поръчка. От описанието е видно, че при реализацията на 

поръчката и използваните в тази връзка технология и организация на работа ще бъдат 

спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните разпоредби, чиято употреба 

при реализацията на поръчката е аргументирана и обоснована. При наличие на 

посоченото обстоятелство, офертата получава допълнително 20 точки. 

- Налице е ясно и подробно описание на използваните материали (в това число 

аргументиран подход за производство/доставка на бетон, товарене, транспортиране,  

полагане и др.). При наличие на посоченото обстоятелство, офертата получава 

допълнително 10 точки. 

- Налице е ясно и подробно описание на необходимата техника за изпълнението на 

поръчката, действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини, 

включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено 

оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп. При наличие на 

посоченото обстоятелство, офертата получава допълнително 10 точки. 

- Налице е ясно и подробно описание на организацията на строителната площадка 

(складиране на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от 

обекта/обектите, охрана на обектите, пропускателен режим и мерки за безопасност, 

идентифициране на потенциални рискове и мерки за предотвратяването им, мерки за 

опазване на околната среда). При наличие на посоченото обстоятелство офертата 

получава допълнително 10 точки. 

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения, се 

тълкуват, както следва: 

1. „Ясно” – е предложение, което съдържа недвусмислено посочени конкретен вид 

работи/дейности/материали/техника за изпълнение на поръчката по начин, по който 

същите могат да бъдат индивидуализирани сред останалите предвидени видове 

работи/дейности/материали/техника за изпълнение на поръчката; 

2. „Подробно” – е ясно предложение, съдържащо недвусмислено посочени 

конкретен вид работи/дейности/материали/техника за изпълнение на поръчката, но не 

се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни 

поясняващи текстове и мотиви, свързани с обясняване на последователността, 
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технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на 

изпълнение и/или надграждане над предвидените в технически спецификации и 

изисквания; 

 

  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.  

        На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на 

офертата. 

         Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 
класира офертата с по-ниска предложена цена. 

        Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани по 
горния ред. 

 

       ВАЖНО!!! Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната 

запетая. 

Резултати от оценяването на офертите: 
 
ОФЕРТА 1. „Вантроник” ЕООД, гр. Симитли. 
 
 

 Техническото предложение (Т) е оценено от комисията със 45 точки 
(50 + 20 + 10 + 10) x 0.50 = 45  

 

 Мотиви за оценката по показател Техническото предложение (Т):  

 

◘ Комисията дава единодушно на участника 50 точки предвид факта, че 

техническото му предложение отговаря на базовите изисквания на 

Възложителя и е налице всяко едно от следните обстоятелства: 

В техническото предложение на участника се съдържа начина и 

последователността на извършване и технологията на изпълнение на всички 

работи и дейности по обобщените количествени сметки (ОКС) за 
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изпълнение предмета на обществената поръчка. В техническото 

предложение е описано подробно моментното състояние на улиците, които 

са включени в предмета на обществената поръчка, което означава, че 

участникът е извършил оглед и непосредствено е възприел състоянието на 

улиците (макар да не е било задължително), което е важна предпоставка и за 

по-добро планиране и качествено изпълнение на СМР от предмета на 

поръчката. Описана е последователността и технологията на изпълнение на 

видовете работи от предмета на поръчката, като се сочи, че работата ще 

започне с почистване на терена в обхвата на строежа и отстраняване на 

отпадъците. Посочено е, че с  багер ще бъде оформено земно легло до 10 

см., както е предвидено по КС, а излишните земни маси ще бъдат 

натоварени и извозени до депо. След това ще се извърши подравняване и 

уплътняване на основата на настилката. Ще бъде изпълнен ръчен изкоп за 

полагане на бордюри, като улиците ще бъдат ограничени, чрез доставка и 

полагане на бетонови бордюри с размер 18-35-50, като ще се използва 

предвидения по КСС бетон В12.5 

   След това ще се извърши доставка и полагане на несортиран трошен 

камък 0-40 м.м. за пътна настилка с дебелина до 20 с.м. и уплътняване на 

несортиран трошен камък на пластове до 10 с.м. 

  След уплътняване на несортирания трошен камък, ще бъде доставена и 

положена арматрна мрежа за улично платно – Ф 8 м.м., с размер на опретката 

200/200 м.м, след което ще бъде положен бетон В20 за улична платно с 

дебелина до 10 см. 

 Описани са работите които са предмет на поръчката и организацията 

на изпълнение, с цел правилна технологична подредба при извършване на 

СМР и осигуряване на надлежен контрол. Описана е организация на 

работната площадка и план за изпълнение на СМР. Техническото 

предложение съдържа и мерки за безопасност. Описани са технологиите при 

изпълнение на СМР от предмета на поръчката (земни работи, изкопи, 

кофраж, полагане на бетон,  описание на техниката за изпълнение на 
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поръчката, описание на материалите за изпълнение на поръчката, 

материално техническа база, етапи на изпълнение и др.), като същите са 

съобразени с изискванията на Възложителя и нормативните такива. 

Всички работи и дейности по ОКС, предмет на обществената поръчка, 

са обезпечени с хора, машини и материали, като разпределението им е 

съобразено с технологичното време за изпълнение на съответната работа и 

дейност. Сочи се, дружеството разполага със собствена механизация, освен 

това има договор с „ГЕОРЕСУРС” ЕООД, гр. Симитли, за предоставяне 

ползването на всякаква механизация, като предвидена и резервна такава, 

която ще се ползва при аварии. 

     Посочен е механизъм за действия при аварии, като машинистът на 

авариралата машина известява ръководителя на обекта, който незабавно 

сигнализира до управителя на фирмата, със заявка за необходима заместваща 

техника, която се осигурява незабавно. 

   Сочи се, че с „ГЕОРЕСУРС“ ЕООД е договорено предоставянето на 

техниката на посочен от „ВАНТРОНИК” ЕООД обект, което е 

допълнителна гаранция за бързата реакция при отказ/инциденти на 

строителна техника.  

 Твърди се, дружеството разполага с достатъчно оборудване, което да му 

позволи да продължи работа при повреждане на използваното.  

 Дружеството е описало подборбно последователността и 

продължителността на видовете работи и дейности, свързани с изпълнение 

на обществената поръчка, с основен елемент в нея полагане на бетонови 

смеси. В техническото предложение се съдържа детайлно описание на 

процеса на полагане, включително транспортиране, подготовка на 

повърхността, кофраж, фуги. Разписани са правила за приемане на 

изпълненото строителство и методи за изпитване. Акцентирано е сериозно 

върху контрола на качеството по време на строителството, като се предвижда 

изработване на план за осигуряване на качеството на СМР. Описан е процеса 

на управление за гарантиране на качеството, като е предвидено за 
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качественото изпълнение на обекта на поръчката да отговаря специалист по 

контрол на качеството. Много детайлно са разписани мерки за опазване на 

околната среда по време на строителството, с цел свеждане до минимум 

вредните въздействия върху околната среда. Засегнат е и много важния 

момент свързан със строителните отпадъци от обекта, като се декларира, че 

те ще бъдат третирани съгласно чл. 6 от Наредба № 9/28.09.2004г., както и 

третирането на течни и битови отпадъци от обекта. 

Дружеството е предложило срок за изпълнение на поръчката от 20 

календарни дни, считано от датата на предаване на строителната площака за 

съответната улица, удостоверено с подписване на двустранен протокол; 

 
        ◘ Комисията дава единодушно на участника 20 точки, поради 

факта, че в обяснителната записка от техническото предложение към 

офертата се съдържа ясно и подробно описание на начина и 

последователността на извършване и технологията на изпълнение на всички 

работи и дейности по ОКС за изпълнение предмета на обществената 

поръчка. Дружеството прецизно е описало технологията на изпълнение, 

съдържаща описание на етапите и технологията на тяхното изпълнение, като 

се започва съвсем логично с подготвителен етап. Подробно е описана 

технологията на изпълнение на всяко от перата СМР включени в предмета 

на поръчката. Например за Доставка и полагане на арматурна мрежа за улично 

платно - Ф8мм, с размер на оплетката 200/200 м.м. се сочи: Армировъчните 

работи са един от базовите процеси по време на изпълнението на 

строителството. Арматурната заготовка е армировъчно изделие, изработено 

от стомана с определен клас и диаметър. Армировката е важна част от всеки 

стоманобетонов елемент, тъй като осигурява неговата устойчивост и 

способност да понесе опънните усилия в конструкцията, тъй 

като бетонът притежава основно висока якост на натиск. Посочва се, че 

армировката няма да се пуска от високо или подлага на ударни натоварвания 

или механични повреждания. Доставени на площадката, огънатата 
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армировка и заварените мрежи ще се съхраняват до тяхното влагане в 

кофража, над нивото на земята и ще се поддържат по такъв начин, че да се 

избегне деформацията им. Посочва се, че монтажа на заготвената армировка 

ще се извършва само от арматуристи и то след производствен инструктаж. 

         Съдържа се подробна технология и на всички останали СМР от 

поръчката. 

В техническото предложение на дружеството се съдържат текстове от 

които комисията се убеди, че при реализацията на поръчката и използваните 

в тази връзка технология и организация на работа ще бъдат спазени всички 

изисквания на Възложителя и нормативните разпоредби, като употребата им 

при реализацията на поръчката е аргументирана и обоснована. 

◘ Комисията единодушно реши, че на участникът не следва да се 

присъждат допълнително точки за „ясно и подробно описание на използваните 

материали (в това число аргументиран подход за производство/доставка на 

бетон, товарене, транспортиране, полагане и др.), като приема, че такова 

ясно и подробно описание не е налице.  

◘ Комисията дава единодушно на участника 10 точки, поради 

разписаното в техническото предложение ясно и подробно описание на 

необходимата техника за изпълнението на поръчката, действия за реакция 

при отказ/инциденти със строителни машини, включително план за 

действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване 

или на оборудване с ограничен или отнет достъп. В техническото си 

предложение дружеството е посочило необходимата техника за изпълнение 

на поръчката. 

В част тарнспорт са посочени транспортните средства които ще се 

използват, за какво ще се използват те и как ще се извършва транспорта.  

 В част ръчни инструменти и оборудване е посочено оборудването 

което ще бъде използвано, както и изискванията към него. 

   Посочено е, че дружеството има подписан договор с „ГЕОРЕСУРС” 

ЕООД, гр. Симитли, за ползване на всякаква строителна механизация, 
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предвидена е и резервна такава, която ще се ползва при аварии на основната 

техника. Описан е механизмът за действие при авария на техника или 

оборудване.  

  По отношение на оборудването, се сочи, че дружеството разполага с 

достатъчно налично такова, което да му позволи да продължи работа при 

повреждане на използвано такова. 

 ◘ Комисията дава единодушно на участника 10 точки, заради ясното и 

подробно описание на организацията на строителната площадка (складиране 

на материали и оборудване, пътища за влизане и излизане от 

обекта/обектите, охрана на обектите, пропускателен режим и мерки за 

безопасност, идентифициране на потенциални рискове и мерки за 

предотвратяването им, мерки за опазване на околната среда). Посочено е, че 

складирането на материалите ще бъде извършвано по начин да не влошава 

тяхното качество – на твърда, чиста повърхност, като не се допуска внасяне 

на чужди материали в съответното депо или купчина. Излага се, че подхода 

към обектите ще става по съществуващото трасе на съответната улица. 

Захранването с ел. енергия, вода и сгъстен въздух за нуждите на 

строителството ще се осигури от помпи, ел. агрегати и компресори. На 

строителната площадка ще бъдат организирани временни приобектови 

складове, което да гарантира ритмично доставяне на материали, фургони за 

ИТР, съблекални и отдих за работниците, както и аптечка. Предвидено е на 

определени места, съгласувано с местните власти, ще бъдат разположени 

химически тоалетни. Много прецизно са описани мерките за безопасност, 

като е посочено, че на обекта ще има координатор по безопасност и здраве в 

строителството, който ще отговаря за създаване на здравословни и 

безопасни условия за извършване на СМР. Идентифицирани са 

потенциалните рискове, въздействието което могат да окажат върху 

изпълнението, както и най–важните методи за предотвратяване на риска, 

съответно за преодоляване. Акцентирано е на местата със специфични 

рискове, като е отчетен обхвата и степента на въздействие на риска върху 
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изпълнението. Разписани са изчерпателно действия за опазване на околната 

среда по време на изпълнението на договора, включително третирането на 

отпадъци. Предвидени са мероприятия за свеждане до минимум на вредните 

въздействия върху околната среда по време на строителството. Представен е 

план за организация на изпълнението на мерките за опазване на околната 

среда, с основни и допълнителни мерки. Съдържат се също мерки за 

предпазване на растителният и животински свят в обхванатата от проекта 

територия. Етапите за изпълнение на СМР са съобразени с изискванията на 

ЗБУТ и е предвидено изготвяне на организационен план за всеки един 

участък от предмета на поръчката, с цел изясняване на необходимите 

мероприятия за създаване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Изчерпателно е изброена относимата нормативна уредба. 

 

Цена за изпълнение на поръчката – 269 262 лева безДДС. 
 
 

П1 =     269 262       X 50 = 50 

              269 262    

 

 Формиране на комплексна оценка (КО) на офертата:  

 КО = Т + П 

 
 Комплексната оценка на участника е 45(Т) + 50 (П) = 95 точки. 

  
 

Въз основа на изчислената комплексна оценка на офертата на 

допуснатия участник в процедурата, комисията класира участника, както 

следва:  

 
 
На първо място:  „Вантроник” ЕООД, гр. Симитли. 

 
 



 15 

Списък на отстранените участници: „ВИП ТРЕЙД ЕНД БИЛД” ЕООД, 

гр. Благоевград; „БИ 59“ ЕООД, с.Градево, община Симитли. 

 

         Настоящият протокол бе технически изготвен и се предава на  

Възложителя заедно с цялата документация по провеждане на процедурата 

на 22.10.2018г. 

 

  
 

                                        КОМИСИЯ:     Председател: /П*/ 
                                                /Анна Бистричка/ 
                               
                                                                       Членове: 1. /П*/ 
                                                /Катерина Жегова / 
                                                                                     
                                                                                        2. /П*/ 
                                                                                             /Мария Ангелова/ 
 
                                                                                        3. /П*/ 
                                                                                                /Вера Боянска/ 
 
                                                                                        4./П*/ 
                                                                                             /Василка Панкова/ 
 
Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на 
личните данни. 


