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О Б Щ И Н А  С Т Р У М Я Н И 
 

Утвърдил:/П*/ 

ЕМИЛ ИЛИЕВ  

Кмет на община Струмяни 

28.06.2019г. 

.П   Р   О   Т   О   К   О   Л  

№ 1 

  В изпълнение на Заповед № З-199/20.06.2019 г. на кмета на Община Струмяни, 

на 20.06.2019 г. в 10:00 часа в Заседателната зала на общински съвет в 

административната сграда на Община Струмяни, с.Струмяни, област Благоевград, пл. 

„7 – ми Април” № 1, се събра комисията по чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 

103, ал. 1 от ЗОП,  на публично заседание за да отвори получените  оферти, постъпили  

във връзка с участие в обществена поръчка, чрез публично състезание с предмет: 

“Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект за 

„Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа“, 

открита с Решение № ОП-5(2)/23.05.2019г. на Кмета на Община Струмяни, с уникален 

номер на поръчката в РОП с ID: 913292 от 23.05.2019 г. и публикувано обявление в 

РОП с ID: 913279  от 23.05.2019 г., в състав: 

Председател на комисията:  
Анна Бистричка – юрист на община Струмяни; 

1. Петя Милева - Голева – Директор на дирекция „МПОСООСФСТРЗО“ 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.експ. в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“ в община Струмяни;

  

Резервни членове: 

Димитър Сарадинов – специалист в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“, отдел ТСУ в 

община Струмяни; 

Кирил Янев – старши счетоводител в община Струмяни; 

 

Заседанието беше открито от председателя на комисията в 10:00 ч. 

На заседанието не  присъстваха представители на участниците, както и на 

средствата за масово осведомяване. 

В деня на провеждане на публичното заседание, с протокола по чл. 48, ал. 6 от 

ППЗОП, председателят на комисията получи подадените в определения срок: 

13.06.2019 г. до 17.00 ч., оферти за участие, както следва: 

1. „ГРОМА ХОЛД” ЕООД, оферта с вх. №66ф-162/13.06.2019г., получена в 15:42 

ч. 



2 
 

 

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, 

ал.8 и ал. 13 от ППЗОП.  

След като членовете на комисията констатираха, че опаковката с офертата на 

участникът в процедурата е непрозрачна и с ненарушена цялост, председателят на 

комисията пристъпи към отварянето и. 

1. Оферта с вх. № 66ф-162/13.06.2019 г., подадена в 15:42 ч. на „ГРОМА 

ХОЛД” ЕООД, с.Бело поле, п.к. 2709, обл. Благоевград, общ.Благоевград, 

Производствена база на „Грома Холд“ ЕООД: 

Председателят на комисията отвори опаковката с офертата на „ГРОМА ХОЛД” 

ЕООД и оповести съдържанието й. Комисията констатира наличието на отделен 

запечатан плик „Предлагани ценови параметри“. В съответствие с изискванията на чл. 

54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията  подписаха техническото 

предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ от участника.  

С отварянето на подадените оферти за участие и извършване на действията по 

чл. 54, ал. 3 и 4 от ППЗОП, приключи публичната част от заседанието на комисията. 

Комисията продължи работата си и пристъпи към разглеждане на документите 

по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя, на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя, на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

 

Констатации при извършената проверка: 

 

Участник №1 -  „ГРОМА ХОЛД” ЕООД, оферта с вх. №66ф-162/13.06.2019г.,получена 

в 15:42 ч. 
 

ЕЕДОП на „ГРОМА ХОЛД” ЕООД 

 

Комисията констатира, че участникът отговаря на критерии за подбор и няма 

забележки към ЕЕДОП на участника. 

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, удовлетворява изискванията на възложителя и 

предлага на Възложителя участникът да бъде допуснат до по-нататъшно участие в 

процедурата. 

След извършените и описани действия, комисията продължи своята работа, по 

разглеждане и оценка на техническото предложение на допуснатият участник в 

обществената поръчка. 

Съгласно документацията на настоящата обществена поръчка, оценяването и 

класирането на офертите се извършва по критерия за възлагане „оптимално 

съотношение качество/цена”, по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, както следва: 

Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и 

които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за икономически, 

финансови и технически възможности и квалификация, подлежат на комплексна 
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оценка за определяне на офертата, предлагаща „Oптимално съотношение 

качество/цена”. Преди да се пристъпи към оценяване на офертите, се извършва 

проверка на представеното от участника „Предложение за изпълнение на строителните 

процеси”. 

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, 

която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. 

 

№ Показател 
Макс. бр. 

точки 

Т 

 

 

 

 

Техническо предложение 

Подпоказател П1 - Мерки за осигуряване на 

качество при изпълнение на строителството 

Подпоказател П2 - Социални характеристики, 

свързани с изпълнението на договора 

50 точки 

30 точки 

 

20 точки 

Ц Предлагана цена 50 точки 

 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по 

формулата:  

КО =  Т + Ц 

където: 

Т – Оценка на Техническото предложение – максимален брой точки – 50. 

Ц – Предлаганата цена – максимален брой точки – 50. 

 

Максимална комплексна оценка КО = 100 точки 

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им 

в комплексната оценка: 

 

I. ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Т) 

 

Максимален брой точки по показателя - 50 точки.  

№ Подпоказател 
Макс. 

бр. точки 

П

1 

Мерки за осигуряване на качество при 

изпълнение на строителството 
30 

П

2 

Социални характеристики, свързани с 

изпълнението на договора 
20 

ОБЩО (П1+П2): 50 

 

Оценката на техническото предложение (Т) на офертата на участника се 

изчислява по формулата:  

Т =  П1 + П2, където  

 

П1 – Точките получении по подпоказател Мерки за осигуряване на качество при 

изпълнение на строителството -  максимален брой точки - 30; 

П2 – Точките получении по показател Социални характеристики, свързани с 

изпълнението на договора – максимален брой точки - 20; 

 

 Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (П1 и П2) се 

формира, както следва: 

 

1.1.  Оценка по подпоказател мерки за осигуряване на качество при 

изпълнение на строителството (П1) 
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Указания за оценка по подпоказателя, респ. за разработване на частта от 

предложението за изпълнението на поръчката за подпоказателя 

За яснота на настоящите указания в частта относно предложението за мерки, 

целящи осигуряване на изискуемото качество при изпълнение на строителството 

(СМР), се прави следното уточнение - в тази част от офертата всеки участник следва да 

направи предложение относно мерките, които предвижда да предприеме с цел 

осигуряване на качество при изпълнение на възлаганите СМР в рамките на настоящата 

поръчка. Предмет на подпоказателя е гарантиране на качествено изпълнени строителни 

и монтажни работи. Мерките следва да са насочени към навременна и качествена 

реализация на отделните дейности, свързани с предвидените СМР, за да е възможно 

гарантиране достигането на целите на настоящата поръчка.  

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени 

по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя: 

1). Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество 

при изпълнение на СМР; 

2). Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството 

при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други 

продукти за строежа. Тази мярка следва да гарантира, че на строежа няма да се 

вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти 

(например транспортни, производствени и др.). 

Разгледаните мерки е необходимо да отчитат спецификата на възлаганите 

работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ 

характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния 

обхват и специфични особености.  

 

Изисквания спрямо задължителното съдържание на отделните мерки 

За всяка една от мерките трябва да бъдат изложени мотиви, относно 

приложимостта й към съответната обществена поръчка и възможността й да допринесе 

за гарантиране на качеството при изпълнение на поръчката. Изложените мотиви трябва 

да отразяват конкретните особености на предмета на настоящата поръчка, т.е. 

разгледаните мерки трябва да са съобръзени със съдържанието на предварително 

обявените условия на поръчката. 

 

Изисквания спрямо факултативното съдържание на отделните мерки  

Всяка мярка за нуждите на настоящата методика може да бъде анализирана в 

следните компоненти: 

А). Предложение относно обхвата и аспектите на проявление на мярката; 

Б). Текущо прилагане на мярката в процеса на изпълнение. 

В). Предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от 

изпълнението на мярката. 

 

Метод на формиране на оценката 

оценка 30 точки – оценката се поставя за предложения, за които кумулативно 

се установи, че: 

 За всяка една от мерките са изложени мотиви, относно приложимостта й към 

съответната обществена поръчка и възможността й да допринесе за гарантиране 

на качеството при изпълнение на поръчката. Изложените мотиви отразяват 

конкретните особености на предмета на настоящата поръчка, т.е. мерките 

отразяват съдържанието на предварително обявените условия на поръчката.   

 За всяка една от мерките се установява наличие на анализ относно всеки един от 

уточнените три компонента, като съдържанието му е съобръзено със 

спецификата на предмета на поръчката.   

оценка 20 точки - оценката се поставя за предложения, за които кумулативно се 

установи, че: 
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 За всяка една от мерките са изложени мотиви, относно приложимостта й към 

съответната обществена поръчка и възможността й да допринесе за гарантиране 

на качеството при изпълнение на поръчката. Изложените мотиви отразяват 

конкретните особености на предмета на настоящата поръчка, т.е. мерките 

отразяват съдържанието на предварително обявените условия на поръчката.    

 За една от базовите мерки се установи липса на анализ относно един от 

уточнените три компонента или макар такъв анализ да е наличен, съдържанието 

му не е съобръзено със спецификата на предмета на поръчката.   

оценка 10 точки - оценката се поставя за предложения, за които кумулативно се 

установи, че: 

 За всяка една от мерките са изложени мотиви, относно приложимостта й към 

съответната обществена поръчка и възможността й да допринесе за гарантиране 

на качеството при изпълнение на поръчката. Изложените мотиви отразяват 

конкретните особености на предмета на настоящата поръчка, т.е. мерките 

отразяват съдържанието на предварително обявените условия на поръчката.  

 За две от базовите мерки се установи липса на анализ относно един от 

уточнените три компонента или макар такъв анализ да е наличен, съдържанието 

му не е съобръзено със спецификата на предмета на поръчката. 

 

Няма да бъдат оценявани предложения и ще бъдат предложени за отстраняване 

в случаите, в които е налице поне едно от следните условия: 

 Предложението относно подпоказателя не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката; 

 Предложението спрямо една или две от базовите мерки не отчита спецификата 

на възлаганите СМР и/или не отразява съдържанието на предварително 

обявените условия на поръчката; 

 

В процеса на оценка за всяка една от предложените мерки, оценителната 

комисия е необходимо да изложи подробни мотиви за извършената оценка, съобразно 

указанията за разработване на подпоказателя. 

 

 1.2 Оценка по подпоказател социални характеристики, свързани с 

изпълнението на договора (П2) 

Указания за оценка по подпоказателя, респ. за разработване на частта от 

предложението за изпълнението на поръчката за подпоказателя. 

Отчитайки териториалния обхват на предмета на поръчката, както и 

предвидените работи в нейните рамки, е видно, че ще бъде засегнатa територията на 

населени места в община Струмяни. Става въпрос за строителни работи по 

водопроводната мрежа, които са от изключителна важност за населението на община 

Струмяни и по време на изпълнението на които неминуемо ще се наложи и прекъсване 

на водоснабдяването. Всичко горепосочено доказва значителния социално-

икономически негативен ефект с временен характер, който ще предизвика 

изпълнението на строителните работи в рамките на поръчката. 

Предвид горното, както и в по-общ план обстоятелството, че строителните 

работи ще се изпълняват в населенo място, което неминуемо се отразява и на различни 

аспекти от социалната среда в района на строителните работи, участниците трябва да 

анализират конкретни мерки, които да редуцират негативния социален ефект по време 

на реализацията предмета на поръчката. 

Като минимум всеки един от участниците следва да разгледа мерките, посочени 

по-долу, които следва да се възприемат като базови изисквания на Възложителя: 

1). Организиране на работния процес, така че да се минимизира риска от 

прекъсване на водоснабдяването на територията на изпълнявания участък; 

2). Информиране на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на 

работите относно предстоящи строително-монтажни работи. 
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Изисквания спрямо задължителното съдържание на отделните мерки 

За всяка една от мерките трябва да бъдат изложени мотиви, относно 

приложимостта й към съответната обществена поръчка и възможността й да допринесе 

за редуциране негативния социален ефект по време на реализацията предмета на 

поръчката. Изложените мотиви трябва да отразяват конкретните особености на 

предмета на настоящата поръчка, т.е. разгледаните мерки трябва да са съобръзени със 

съдържанието на предварително обявените условия на поръчката. 

 

Изисквания спрямо факултативното съдържание на отделните мерки  

Всяка мярка за нуждите на настоящата методика може да бъде анализирана в 

следните компоненти: 

А). Предложение относно конкретните социални характеристики, към които е 

насочена мярката; 

Б). Текущо прилагане на мярката в процеса на изпълнение. 

В). Предложение относно конкретни методи и механизми, чрез които ще се 

елиминира или минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и 

нейните компоненти. 

 

Метод на формиране на оценката 

оценка 20 точки – оценката се поставя за предложения, за които кумулативно 

се установи, че: 

 За всяка една от мерките са изложени мотиви, относно приложимостта й към 

съответната обществена поръчка и възможността й да допринесе за редуциране 

негативния социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката. 

Изложените мотиви отразяват конкретните особености на предмета на 

настоящата поръчка, т.е. мерките отразяват съдържанието на предварително 

обявените условия на поръчката.    

 За всяка една от мерките се установява наличие на анализ относно всеки един от 

уточнените три компонента, като съдържанието му е съобръзено със 

спецификата на предмета на поръчката.   

оценка 15 точки - оценката се поставя за предложения, за които кумулативно се 

установи, че: 

 За всяка една от мерките са изложени мотиви, относно приложимостта й към 

съответната обществена поръчка и възможността й да допринесе за редуциране 

негативния социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката. 

Изложените мотиви отразяват конкретните особености на предмета на 

настоящата поръчка, т.е. мерките отразяват съдържанието на предварително 

обявените условия на поръчката.    

 За една от базовите мерки се установи липса на анализ относно един от 

уточнените три компонента или макар такъв анализ да е наличен, съдържанието 

му не е съобръзено със спецификата на предмета на поръчката.   

оценка 10 точки - оценката се поставя за предложения, за които кумулативно се 

установи, че: 

 За всяка една от мерките са изложени мотиви, относно приложимостта й към 

съответната обществена поръчка и възможността й да допринесе за редуциране 

негативния социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката. 

Изложените мотиви отразяват конкретните особености на предмета на 

настоящата поръчка, т.е. мерките отразяват съдържанието на предварително 

обявените условия на поръчката.  

 За една или две от базовите мерки се установи липса на анализ относно повече 

от един от уточнените три компонента или макар такъв анализ да е наличен, 

съдържанието му не е съобръзено със спецификата на предмета на поръчката.  
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Няма да бъдат оценявани предложения и ще бъдат предложени за отстраняване 

в случаите, в които е налице поне едно от следните условия: 

 Предложението относно подпоказателя не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката; 

 Предложението спрямо една или две от базовите мерки не отчита спецификата 

на възлаганите СМР и/или не отразява съдържанието на предварително 

обявените условия на поръчката; 

 

В процеса на оценка за всяка една от предложените мерки, оценителната 

комисия е необходимо да изложи подробни мотиви за извършената оценка, съобразно 

указанията за разработване на подпоказателя.  

Забележка: За целите на прилагане на настоящата методика и указанията и 

изискванията към предложението за изпълнението на обществената поръчка, 

използваните определения следва да се тълкуват както следва: 

 „Формално разгледан елемент от програмата“ е налице, когато по външни 

признаци може да бъде установено наличието на изискуемия елемент, но при 

анализ на съдържанието му се установи, че то е повърхностно – без да 

отчита особеностите на конкретния предмет на обществената поръчка или 

без да съдържа информация, различна от предоставената от възложителя в 

документацията за участие. 

 Под „Спецификата на предмета на обществената поръчка“ или 

„Особеностите на предмета на обществената поръчка“ трябва да се 

разбира съвкупността от видовете строителни работи, включени в предмета 

на поръчката, всяка една от които характеризираща се със определена 

технология на изпълнение и мястото на изпълнение на предмета на поръчката, 

което в някои случаи предполага специален подход при изпълнение на част от 

дейностите. 

 

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на 

„ГРОМА ХОЛД“ ЕООД 

 

- Оценка на  Подпоказател П1 - Мерки за осигуряване на качество при 

изпълнение на строителството 

 

 Комисията единодушно дава 30 точки на „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД: 

За всяка една от мерките са изложени мотиви, относно приложимостта й към  

обществената поръчка и възможността й да допринесе за гарантиране на качеството 

при изпълнение на поръчката. Изложените мотиви отразяват конкретните особености 

на предмета на настоящата поръчка, т. е. мерките отразяват съдържанието на 

предварително обявените условия на поръчката. За всяка една от мерките има наличие 

на анализ относно всеки един от уточнените три компонента, като съдържанието му е 

съобразено със спецификата на предмета на поръчката. 

 

- Оценка на Подпоказател П2 - Социални характеристики, свързани с 

изпълнението на договора 

Комисията единодушно дава 20 точки на „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД: 

За всяка една от мерките са изложени мотиви, относно приложимостта й към 

обществената поръчка и възможността й да допринесе за редуциране негативния 

социален ефект по време на реализацията предмета на поръчката. Изложените мотиви 

отразяват конкретните особености на предмета на настоящата поръчка, т.е. мерките 

отразяват съдържанието на предварително обявените условия на поръчката. За всяка 

една от мерките има наличие на анализ относно всеки един от уточнените три 
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компонента, като съдържанието му е съобразено със спецификата на предмета на 

поръчката. 

 

Изчисляване на оценката на техническото предложение на участника  „ГРОМА ХОЛД“ 

ЕООД: 

   

Т = П1 + П2 = 30 + 20 = 50 точки 

 

След гореописаните действия комисията приключи своята работа на 20.06.2019г. в 

13:00 ч., и взе решение да продължи работата си по отваряне на плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на 

допуснатите участниците, както и да направи окончателно класиране на представените 

оферти на следващо заседание, което ще се проведе на 28.06.2019 г. от 10:30 ч.  

 

 

 

КОМИСИЯ: 

Председател на комисията:  
 

Анна Бистричка – юрист на община Струмяни;/П*/ 
 

Членове на комисията: 

 

1. Петя Милева - Голева – Директор на дирекция „МПОСООСФСТРЗО“ в община 

Струмяни; /П*/ 

 

2. Мария Ангелова – специалист в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“, отдел ТСУ в 

община Струмяни;/П*/ 

 

3. Вера Боянска – гл. специалист в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“, отдел ТСУ в 

община Струмяни; /П*/ 

 

4. Василка Панкова– ст.експ. в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“ в община Струмяни; 

/П*/ 

 


