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ПРОТОКОЛ № 3 

 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 913 / 18.05.2016 г. 

на Кмета на Община Лясковец, за разглеждане, оценка и класиране 

на подадените оферти в открита процедура с прилагане на 

опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Избор на изпълнител за изготвяне на Работен проект за реконструкция и 

подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, 

с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико 

Търново и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел 

кандидатстване на Община Лясковец за финансиране 

на проект по ПРСР 2014 – 2020 г.” 

 

 

На 27.07.2016 г. от 15.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на 

Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, се събра комисия 

в състав: 

Председател: адв. Гергана Кирилова – правоспособен юрист 

и членове:  

 1. инж. Милко Минев – Директор на Дирекция „ТУОСЕИ” в общинска 

администрация на Община Лясковец; 

 2. Диянка Бобева – Директор на Дирекция „БФПИОГС” на Община 

Лясковец (резервен член съгласно Заповед № 913/18.05.2016 г. на мястото на инж. 

Светослав Димитров, отсъстващ поради ползването на платен годишен отпуск); 

 3. инж. Светослав Павлов -  външен експерт от регистъра на обществените 

поръчки с уникален номер ВЕ-155 с област на компетентност хидротехническо 

строителство в съответствие с категория 71311000 и 71312000 от Общия 

терминологичен речник; 

 4. инж. Соня Шишкова - Гл. експерт „Проекти” в Дирекция „ТУОСЕИ” в 

общинска администрация на Община Лясковец; 

 5. Виолета Янкова – Ст. експерт в общинска администрация на Община 

Лясковец; 

 6. Валентин Чилев – консултант „Технико-икономически анализи” в 

общинска администрация на Община Лясковец, 

 и продължи своите действия по разглеждане и оценка на подадените оферти 

за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на Работен 

проект за реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в с. 

Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя и с. Драгижево, община 

Лясковец, област Велико Търново и осъществяване на последващ авторски 

надзор, с цел кандидатстване на Община Лясковец за финансиране на проект 

по ПРСР 2014 – 2020 г.”. 

  

 І. Във връзка с отваряне на ценовите предложения (Плик № 3 „Предлагана 

цена” от офертите) на допуснатите до оценка участници в откритата процедура с 

прилагане на опростени правила за възлагане на обществената поръчка, всички 

участници са уведомени предварително на 22.07.2016 г. чрез съобщение на 
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интернет страницата на Община Лясковец в Профила на купувача и с писмо с изх. 

№ ИЖС-3440/22.07.2016 г., изпратено до всички участници в откритата процедура 

по избор на изпълнител на обществената поръчка, за датата, часа и мястото на 

отваряне на ценовите им предложения. 

 

ІІ. На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на 

участниците, въпреки възможността предвидена в чл. 69а, ал. 3 от ЗОП (отм.) и § 

18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.). 

На основание чл. 69а, ал. 4 от ЗОП (отм.) и § 18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 

15.04.2016 г.), комисията съобщи резултатите от оценяването на допуснатите до 

оценка оферти по другите показатели (отразени в Протокол № 2 от 01.07. – 

22.07.2016 г.) и пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения 

на допуснатите участници: 

 ДЗЗД „Аква – Глен Лясковец 2016”, подал оферта с вх. № ИЖС-

2340/16.05.2016 г.; 

 ДЗЗД „Лясковец”, подал оферта с вх. № ИЖС-2372/17.05.2016 г. и 

 „Хидроинвест” ООД, подал оферта с вх. № ИЖС-2376/17.05.2016 г. 

 

 ІІІ. Комисията продължи своята работа по отваряне и оповестяване на 

ценовите оферти на тримата участници.  

 1. Комисията отвори Плик № 3 „Предлагана цена” на участника ДЗЗД „Аква 

– Глен Лясковец 2016” и установи наличието на ценово предложение (по Образец 

№ 14 от документацията за участие), подписано и подпечатано от участника.  

Председателят на комисията оповести на глас предложената цена за 

изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за 

изготвяне на Работен проект за реконструкция и подмяна на участъци от 

водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя 

и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново и осъществяване на 

последващ авторски надзор, с цел кандидатстване на Община Лясковец за 

финансиране на проект по ПРСР 2014 – 2020 г.”, както следва:  

а). Единичната цена на линеен метър за изготвяне на пълен комплект 

проектна документация съгласно Техническата спецификация на възложителя, т.е. 

предложената единична цена по Дейност 1 е 9,10 лв. без включен данък върху 

добавената стойност (ДДС) или 10,92 лв. с включен ДДС. 

б). Единичната цена на час вложен труд за упражняване на авторски надзор, 

т.е. предложената единична цена по Дейност 2 е 40,00 лв. без включен данък върху 

добавената стойност (ДДС) или 48,00 лв. с включен ДДС. 

в). Общата стойност е в размер на 242 701,00 лв. (двеста четиридесет и 

две хиляди седемстотин и един лева) без включен данък върху добавената 

стойност (ДДС) или 291 241,20 лв. (двеста деветдесет и една хиляди двеста 

четиридесет и един лева и двадесет стотинки) с включен ДДС, разпределена по 

дейности както следва: 

 Обща стойност за Дейност 1. - Изготвяне на пълен комплект проектна 

документация съгласно Техническата спецификация – 210 301,00 лв. без включен 

ДДС или 252 361,20 лв. с включен ДДС, изчислена при ориентировъчно 

количество от 23 110 линейни метри и 
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 Обща стойност за Дейност 2. - Осъществяване на последващ авторски 

надзор съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) - 32 400,00 лв. без 

включен ДДС или 38 880,00 лв. с включен ДДС, изчислена при ориентировъчно 

количество от 810 часа положен труд. 

 

2. На основание чл. 69а, ал. 1 от ЗОП (отм.) и § 18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 

15.04.2016 г.) пликът с цената, предлагана от участника Консорциум „Гаранция”, 

чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя и за когото комисията е 

предложила отстраняването му по реда на чл. 69 от ЗОП (отм.) с мотивите, 

отразени в Протокол № 2 от 01.07. – 22.07.2016 г., няма да бъде отворен.  

 

3. Комисията отвори Плик № 3 „Предлагана цена” на участника ДЗЗД 

„Лясковец” и установи наличието на ценово предложение (по Образец № 14 от 

документацията за участие), подписано и подпечатано от участника. 

Председателят на комисията оповести на глас предложената цена за 

изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за 

изготвяне на Работен проект за реконструкция и подмяна на участъци от 

водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя 

и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново и осъществяване на 

последващ авторски надзор, с цел кандидатстване на Община Лясковец за 

финансиране на проект по ПРСР 2014 – 2020 г.”, както следва:  

а). Единичната цена на линеен метър за изготвяне на пълен комплект 

проектна документация съгласно Техническата спецификация на възложителя, т.е. 

предложената единична цена по Дейност 1 е 205 200 лв. без включен ДДС или 

246240 лв. с включен ДДС. 

б). Единичната цена на час вложен труд за упражняване на авторски 

надзор, т.е. предложената единична цена по Дейност 2 е 48 600 лв. без включен 

ДДС или 58 320 лв. с включен ДДС. 

 в). Общата стойност е в размер на 253 800 лв. без включен данък върху 

добавената стойност (ДДС) или 304 560 лв. с включен ДДС, разпределена по 

дейности както следва: 

 Обща стойност за Дейност 1. - Изготвяне на пълен комплект проектна 

документация съгласно Техническата спецификация – 205 200 лв. без включен 

ДДС или 246 240 лв. с включен ДДС, изчислена при ориентировъчно количество 

от 23 110 линейни метри и 

 Обща стойност за Дейност 2. - Осъществяване на последващ авторски 

надзор съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) - 48 600 лв. без 

включен ДДС или 58 320 лв. с включен ДДС, изчислена при ориентировъчно 

количество от 810 часа положен труд. 

  

 4. Комисията отвори Плик № 3 „Предлагана цена” на участника 

„Хидроинвест” ООД и установи наличието на ценово предложение (по Образец 

№ 14 от документацията за участие), подписано и подпечатано от участника. 

Председателят на комисията оповести на глас предложената цена за 

изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за 

изготвяне на Работен проект за реконструкция и подмяна на участъци от 

водопроводната мрежа в с. Джулюница, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Мерданя 

и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново и осъществяване на 
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последващ авторски надзор, с цел кандидатстване на Община Лясковец за 

финансиране на проект по ПРСР 2014 – 2020 г.”, както следва:  

а). Единичната цена на линеен метър за изготвяне на пълен комплект 

проектна документация съгласно Техническата спецификация на възложителя, т.е. 

предложената единична цена по Дейност 1 е 9,00 лв. без включен ДДС или 10.80 

лв. с включен ДДС. 

б). Единичната цена на час вложен труд за упражняване на авторски надзор, 

т.е. предложената единична цена по Дейност 2 е 61.50 лв. без включен данък върху 

добавената стойност (ДДС) или 73.80 лв. с включен ДДС. 

в). Общата стойност е в размер на 257 805,00 лв. без включен данък върху 

добавената стойност (ДДС) или 309 366,00 лв. с включен ДДС, разпределена по 

дейности както следва: 

 Обща стойност за Дейност 1. - Изготвяне на пълен комплект проектна 

документация съгласно Техническата спецификация – 207 990,00 лв. без включен 

ДДС или 249 588,00 лв. с включен ДДС, изчислена при ориентировъчно 

количество от 23 110 линейни метри и 

 Обща стойност за Дейност 2. - Осъществяване на последващ авторски 

надзор съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ)- 49 815,00 лв. без 

включен ДДС или 59 778,00 лв. с включен ДДС, изчислена при ориентировъчно 

количество от 810 часа положен труд. 

  

 ІV. След отваряне и оповестяване на ценовите оферти на тримата 

допуснатите до оценка на офертите участници във възлагането на обществената 

поръчка, комисията продължи своята работа на закрито заседание. 

 Комисията разгледа ценовите оферти на допуснатите до оценка участници и 

провери тяхното съответствие с предварително обявените условия. 

 1. По отношение на участника ДЗЗД „Аква – Глен Лясковец 2016”, 

комисията констатира: 

- Ценовото предложение (Образец № 14) е попълнено в съответствие с 

предоставения образец от документацията за участие, одобрена от възложителя, 

като е посочена единична цена без ДДС и с ДДС за линеен метър (по Дейност 1.) и 

за час (по Дейност 2.). 

- Участникът е спазил изискването на възложителя, че цената не може да 

надвишава максимално допустимият финансов ресурс за заплащане на 

обществената поръчка. 

 

 2. По отношение на участника ДЗЗД „Лясковец”, комисията констатира: 

- Ценовото предложение (Образец № 14) не е попълнено вярно и в 

съответствие с предоставения образец от документацията за участие, одобрена от 

възложителя, тъй като участникът е предложил: 

 за Единичната цена на линеен метър за изготвяне на пълен комплект 

проектна документация съгласно Техническата спецификация на възложителя, т.е. 

предложената единична цена по Дейност 1 - сумата от 205 200 лв. (двеста и пет 

хиляди и двеста лева) без включен ДДС или 246 240 лв. (двеста четиридесет и шест 

хиляди двеста и четиридесет лева) с включен ДДС и 

 за Единичната цена на час вложен труд за упражняване на авторски 

надзор - сумата от 48 600 лв. (четиридесет и осем хиляди и шестстотин лева) без 



5 

 

включен ДДС или 58 320 лв. (петдесет и осем хиляди триста и двадесет лева) с 

включен ДДС. 

При разглеждане и анализиране на ценовото предложение на участника 

ДЗЗД „Лясковец”, комисията установи следното: 

Предложените: 

- единичната цена на линеен метър за изготвяне на пълен комплект 

проектна документация съгласно Техническата спецификация на възложителя, т.е. 

предложената единична цена по Дейност 1 (205 200 лв. без ДДС или 246 240 лв. с 

включен ДДС) и 

- единичната цена на час вложен труд за упражняване на авторски 

надзор при осъществяване на последващ авторски надзор съгласно ЗУТ по 

Дейност 2. (48 600 лв. без ДДС или 58 320 лв. с ДДС), в случай, че бъдат 

умножени по броя на ориентировъчното количество линейни метри (23 110) и 

ориентировъчното количество положен труд (810 часа) се получава стойности, 

многократно надхвърлящи прогнозната стойност на възлаганата обществена 

поръчка, която е в размер на 270 000 лв. (двеста и седемдесет хиляди лева) без 

включен данък върху добавената стойност (ДДС) или 324 000 лв. (триста двадесет 

и четири хиляди лева) с включен ДДС. Тази прогнозна стойност е формирана от 

следните стойности по видове дейности: 

- Дейност 1. Изготвяне на пълен комплект проектна документация съгласно 

Техническата спецификация – 216 000 лв. (двеста и шестнадесет хиляди лева) без 

включен ДДС; 

- Дейност 2. Осъществяване на последващ авторски надзор съгласно Закона 

за устройство на територията - 54 000 лв. (петдесет и четири хиляди лева) без 

включен ДДС. 

Прогнозната стойност, финансовият ресурс и начина на образуване на 

предлаганата цена са подробно описани в Приложение № 1 „Пълно описани на 

предмета на обществената поръчка”, представляващо неразделна част от 

документацията за участие в откритата процедурата, утвърдена от възложителя. 

Съгласно чл. 54 от ЗОП (отм.) във връзка с § 18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 

15.04.2016 г.), при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа 

точно към обявените от възложителя условия, а чл. 56 от ЗОП (отм.) предвижда, че 

всяка оферта трябва да съдържа информация, посочена в обявлението и/или в 

документацията за участие.  

С оглед на това, предложените от участника ДЗЗД „Лясковец” единична 

цена на линеен метър за изготвяне на пълен комплект проектна документация 

съгласно Техническата спецификация на възложителя по Дейност 1. и единичната 

цена на час вложен труд за упражняване на авторски надзор по Дейност 2., не 

отговарят на предварително обявените от възложителя условия в документацията 

за участие в откритата процедура.   

На следващо място, за комисията не е възможно и да преизчисли с прости 

аритметични действия единичните цени по Дейност 1. и по Дейност 2. от предмета 

на поръчката, при посочената от участника ДЗЗД „Лясковец” обща стойност за 

същите - 205 200 лв. без ДДС или 246 240 лв. с ДДС, изчислена при 

ориентировъчно количество от 23 110 линейни метри и 48 600 лв. без ДДС или 

58320 лв. с ДДС, изчислена при ориентировъчно количество от 810 часа положен 

труд. При аритметичното деление на предложената обща стойност по Дейност 1 от 

предмета на поръчката с ориентировъчното количество линейни метри (при 
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Дейност 1.) се получава число (единична цена) с повече от два знака след 

десетичната запетая, като при закръглянето до втория знак след десетичната 

запетая (съобразно указанията на възложителя, посочени в образеца на ценовото 

предложение – Образец № 14) се формира единична цена, която при обратното 

действие – умножение по ориентировъчното количество линейни метри, се 

получава обща стойност, различна от предложената от участника обща стойност за 

Дейност 1.  

При изчисление на единичната цена по този начин комисията би получила 

обща стойност Дейност 1, която би била различна от предложената от самия 

участник, което от своя страна би представлявало промяна на ценовото му 

предложение. Назначената от възложителя комисия разполага с възможността на 

разглежда и оценява единствено факти и обстоятелства, които са съответни на 

изискванията на възложителя, т.е. единствено оферти, отговарящи на тези 

изисквания, като не може да променя ценовото предложение на участника. 

Допуснато нарушение на предварително заложените от възложителя условия за 

участие – офериране на цена, която не представлява единична цена за линеен 

метър, респ. – часове положен труд, не подлежи на саниране и представлява 

достатъчно самостоятелно основание за отстраняване от участие в обществената 

поръчка. 

Комисията може, но не е задължена да изиска от участниците разяснения и 

допълнителни доказателства по ред на чл. 68, ал. 11 от ЗОП (отм.), като посочената 

възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 

предложение. В случая не би и могло участникът чрез разяснения да отстрани това 

несъответствие в ценовото му предложение, тъй като това би представлявало 

недопустима промяна на ценовото му предложение.  

В същото време е важно единичните цени, предложени от участника да 

бъдат вярно отразени от самия участник, тъй като същите се явяват основа при 

изчисляване на ценовите показатели при прилагане на утвърдената от възложителя  

„Методика за определяне на комплексна оценка на офертите в открита процедура с 

прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка” -  

Приложение № 5 от документацията за участие във възлагането.  

Участникът носи отговорност за представянето на оферта, отговаряща на 

изискванията на възложителя, а така оферираните „единични цени” в т. 1 от 

ценовото предложение на участника ДЗЗД „Лясковец” не е възможно да бъдат 

променяни от комисията (дори и с аритметични действия), само за да може да бъде 

приложена утвърдената от възложителя „Методика за определяне на комплексна 

оценка на офертите в открита процедура с прилагане на опростени правила за 

възлагане на обществена поръчка”, тъй като такова действие излиза извън 

компетентността на комисията, а получените резултати биха били нереални спрямо 

другите участници в процедурата. 

  

 3. По отношение на участника „Хидроинвест” ООД, комисията констатира: 

- Ценовото предложение (Образец № 14) е попълнено в съответствие с 

предоставения образец от документацията за участие, одобрена от възложителя, 

като е посочена единична цена без ДДС и с ДДС за линеен метър (по Дейност 1.) и 

за час (по Дейност 2.). 
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- Участникът е спазил изискването на възложителя, че цената не може да 

надвишава максимално допустимият финансов ресурс за заплащане на 

обществената поръчка. 

  

V. След разглеждане на документите от Плик № 3 „Предлагана цена”, към 

офертите по реда на чл. 69а от ЗОП (отм.) във връзка с § 18 от ПЗР на ЗОП (в сила 

от 15.04.2016 г.), комисията установи, че офертата на участника ДЗЗД „Лясковец”, 

не отговаря на предварително обявените условия от възложителя и единодушно 

взе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.) във връзка с § 18 от ПЗР на ЗОП 

(в сила от 15.04.2016 г.), предлага на възложителя – Кмета на Община Лясковец, да 

отстрани от участие в откритата процедура с прилагане на опростени правила за 

възлагане на обществена поръчка, участника ДЗЗД „Лясковец”, поради следните 

мотиви:  

 При разглеждане и анализиране на ценовото предложение на участника 

ДЗЗД „Лясковец”, комисията установи следното: 

Предложените единичната цена на линеен метър за изготвяне на пълен 

комплект проектна документация съгласно Техническата спецификация на 

възложителя, т.е. предложената единична цена по Дейност 1 (205 200 лв. без ДДС 

или 246 240 лв. с включен ДДС) и единичната цена на час вложен труд за 

упражняване на авторски надзор при осъществяване на последващ авторски 

надзор съгласно ЗУТ по Дейност 2. (48 600 лв. без ДДС или 58 320 лв. с ДДС), в 

случай, че бъдат умножени по броя на ориентировъчното количество линейни 

метри (23 110) и ориентировъчното количество положен труд (810 часа) се 

получава стойности, многократно надхвърлящи прогнозната стойност на 

възлаганата обществена поръчка, която е в размер на 270 000 лв. (двеста и 

седемдесет хиляди лева) без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или 

324 000 лв. (триста двадесет и четири хиляди лева) с включен ДДС. Тази прогнозна 

стойност е формирана от следните стойности по видове дейности: Дейност 1. 

Изготвяне на пълен комплект проектна документация съгласно Техническата 

спецификация – 216 000 лв. (двеста и шестнадесет хиляди лева) без включен ДДС и 

Дейност 2. Осъществяване на последващ авторски надзор съгласно Закона за 

устройство на територията - 54 000 лв. (петдесет и четири хиляди лева) без 

включен ДДС. 

Прогнозната стойност, финансовият ресурс и начина на образуване на 

предлаганата цена са подробно описани в Приложение № 1 „Пълно описани на 

предмета на обществената поръчка”, представляващо неразделна част от 

документацията за участие в откритата процедурата, утвърдена от възложителя. 

Съгласно чл. 54 от ЗОП (отм.) във връзка с § 18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 

15.04.2016 г.), при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа 

точно към обявените от възложителя условия, а чл. 56 от ЗОП (отм.) предвижда, че 

всяка оферта трябва да съдържа информация, посочена в обявлението и/или в 

документацията за участие.  

С оглед на това, предложените от участника ДЗЗД „Лясковец” единична 

цена на линеен метър за изготвяне на пълен комплект проектна документация 



8 

 

съгласно Техническата спецификация на възложителя по Дейност 1. и единичната 

цена на час вложен труд за упражняване на авторски надзор по Дейност 2., не 

отговарят на предварително обявените от възложителя условия в документацията 

за участие в откритата процедура.   

На следващо място, за комисията не е възможно и да преизчисли с прости 

аритметични действия единичните цени по Дейност 1. и по Дейност 2. от предмета 

на поръчката, при посочената от участника ДЗЗД „Лясковец” обща стойност за 

същите - 205 200 лв. без ДДС или 246 240 лв. с ДДС, изчислена при 

ориентировъчно количество от 23 110 линейни метри и 48 600 лв. без ДДС или 

58320 лв. с ДДС, изчислена при ориентировъчно количество от 810 часа положен 

труд.  

При аритметичното деление на общата стойност за Дейност 1 от предмета на 

поръчката с ориентировъчното количество линейни метри (при Дейност 1.) се 

получава число (единична цена) с повече от два знака след десетичната запетая, 

като при закръглянето до втория знак след десетичната запетая (съобразно 

указанията на възложителя, посочени в образеца на техническото предложение – 

Образец № 14) се формира единична цена, която при обратното действие – 

умножение по ориентировъчното количество линейни метри, се получава обща 

стойност, различна от предложената от участника стойност за Дейност 1.  

При изчисление на единичната цена по този начин комисията би получила 

обща стойност Дейност 1, която би била различна от предложената от самия 

участник, което от своя страна би представлявало промяна на ценовото му 

предложение. Назначената от възложителя комисия разполага с възможността на 

разглежда и оценява единствено факти и обстоятелства, които са съответни на 

изискванията на възложителя, т.е. единствено оферти, отговарящи на тези 

изисквания, като не може да променя ценовото предложение на участника. 

Допуснато нарушение на предварително заложените от възложителя условия за 

участие – офериране на цена, която не представлява единична цена за линеен 

метър, респ. – часове положен труд, не подлежи на саниране и представлява 

достатъчно самостоятелно основание за отстраняване от участие в обществената 

поръчка. 

Комисията може, но не е задължена да изиска от участниците разяснения и 

допълнителни доказателства по ред на чл. 68, ал. 11 от ЗОП (отм.), като посочената 

възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 

предложение. В случая не би и могло участникът чрез разяснения да отстрани това 

несъответствие в ценовото му предложение, тъй като това би представлявало 

недопустима промяна на ценовото му предложение.  

В същото време е важно единичните цени, предложени от участника да 

бъдат вярно отразени от самия участник, тъй като същите се явяват основа при 

изчисляване на ценовите показатели при прилагане на утвърдената от възложителя  

„Методика за определяне на комплексна оценка на офертите в открита процедура с 

прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка” -  

Приложение № 5 от документацията за участие във възлагането.  

Участникът носи отговорност за представянето на оферта, отговаряща на 

изискванията на възложителя, а така оферираните „единични цени” в т. 1 от 

ценовото предложение на участника ДЗЗД „Лясковец” не е възможно да бъдат 

променяни от комисията (дори и с аритметични действия), само за да може да бъде 

приложена утвърдената от възложителя „Методика за определяне на комплексна 
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оценка на офертите в открита процедура с прилагане на опростени правила за 

възлагане на обществена поръчка”, тъй като такова действие излиза извън 

компетентността на комисията, а получените резултати биха били нереални спрямо 

другите участници в процедурата. 

Офертата на участника ДЗЗД „Лясковец” не отговаря на предварително 

обявените условия от възложителя и няма да бъде допусната до по-нататъшна 

оценка. 

 

 VІ. Комисията установи, че при наличието на само две оферти допуснати до 

оценка, не е възможно прилагането на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, предвиждащ 

използването на „…средната стойност на предложенията на останалите 

участници по същия показател за оценка”. За да бъда получена „средната 

стойност на предложенията на останалите участници” по см. на чл. 70, ал. 1 от 

ЗОП (отм.) и § 18 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.), е необходимо наличието на най-

малко три ценови оферти, които в случая не са налице.  

 

 VІІ. Комисията пристъпи към оценяване на ценовия показател, прилагайки 

утвърдената от възложителя „Методика за определяне на комплексна оценка на 

офертите в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на 

обществена поръчка” (Приложение № 5 от документацията за участие).  

За получаване на резултата на ценовия показател - Показател „Ценово 

предложение“ (ЦП) с максимален брой точки - 55 и относителна тежест в 

комплексната оценка - 55 %, комисията приложи следните формули: 

ЦП = Ц 1 + Ц 2 

където 

 Ц1 е подпоказател „Цена по Дейност 1.” с максимален брой точки 45 и 

относителна тежест в КО - 45 %; 

 Ц2 е подпоказател „Цена по Дейност 2.” с максимален брой точки 10 и 

относителна тежест в КО - 10 %. 

а).  подпоказател Ц1 - за изчисляване на Ц1 като стойност се взема 

единичната цена на линеен метър за изготвяне на пълен комплект проектна 

документация съгласно Техническата спецификация на възложителя, т.е. 

предложената единична цена по Дейност 1. от ценовото предложение на всеки 

участник (Образец № 14 от документацията за участие) и се прилага формулата: 

Ц 1 = (Цmin / Цi) х 45, 

където 

Цi е предложената единична цена на линеен метър за изготвяне на пълен 

комплект проектна документация съгласно Техническата спецификация на 

възложителя на съответния участник  за изпълнение Дейност 1. от обществената 

поръчка. 

Цmin е най- ниската предложена единична цена на линеен метър измежду 

всички допуснати до оценка участници за изпълнение на поръчката по Дейност 1. 

б).  подпоказател Ц2 - за изчисляване на Ц2 като стойност се взема 

единичната цена на час вложен труд за упражняване на авторски надзор, т.е. 

предложената единична цена по Дейност 2. от ценовото предложение на всеки 

участник (Образец № 14 от документацията за участие) и се прилага формулата: 

Ц 2 = (Цmin / Цi) х 10, 

където 
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Цi е предложената единична цена на час вложен труд за упражняване на 

авторски надзор на съответния участник - изпълнение Дейност 2. от обществената 

поръчка. 

Цmin е най-ниската предложена единична цена на час измежду всички 

допуснати до оценка участници за изпълнение на поръчката по Дейност 2. 

С оглед оповестените ценови оферти на участниците, комисията приема, че: 

- Цmin по Дейност 1 е 9. 

- Цmin по Дейност 2 е 40. 

 

 1. По отношение на участника ДЗЗД „Аква – Глен Лясковец 2016”, 

комисията изчисли и получи следния резултат: 

а). Ц 1 = (Цmin / Цi) х 45 = 9/9,10 х 45 = 44.51 точки 

б). Ц 2 = (Цmin / Цi) х 10 = 40/40 х 10 = 10 точки 

в). ЦП = Ц 1 + Ц 2 = 54.51 точки 

 

 2. По отношение на участника „Хидроинвест” ООД, комисията изчисли и 

получи следния резултат: 

а). Ц 1 = (Цmin / Цi) х 45 = 9/9 х 45 = 45 точки 

б). Ц 2 = (Цmin / Цi) х 10 = 40/61,50 х 10 = 6,50 точки 

в). ЦП = Ц 1 + Ц 2 = 51.50 точки 

  

 VІІІ. Комисията пристъпи към изчисляване на комплексните оценки на 

двете допуснати до оценяване оферти, като приложи формулата от утвърдената от 

възложителя „Методика за определяне на комплексна оценка на офертите в 

открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена 

поръчка” (Приложение № 5 от документацията за участие): 

 КО = ТП + ЦП, където 

ТП е показател „Техническото предложение” с максимален брой точки 45  

и относителна тежест в комплексната оценка – 45 % ; 

ЦП е показател „Ценово предложение” с максимален брой точки - 55 и 

относителна тежест в комплексната оценка - 55 %.   

 При прилагането на формулата за изчисляване на КО от утвърдената от 

възложителя Методиката за определяне на комплексна оценка на офертите в 

открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена 

поръчка, комисията получи следните резултати: 

 1. Участникът ДЗЗД „Аква – Глен Лясковец 2016” получи следната 

комплексна оценка: 

 КО = 45 + 54.51 = 99.51 точки. 

 

 2. Участникът „Хидроинвест” ООД получи следната комплексна оценка: 

 КО = 14.93 + 51.50 = 66.43 точки. 

 

ІХ. След като комисията извърши оценяването на офертите по показателите 

за оценка и изчисли комплексните оценки съгласно „Методиката за определяне на 

комплексна оценка на офертите в открита процедура с прилагане на опростени 

правила за възлагане на обществена поръчка”, въз основа на получените резултати 

при критерий за оценка „икономически най-изгодната оферта”, направи следното 
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класиране, което предлага на възложителя по реда на чл. 72, ал. 1, т. 5 във връзка с 

чл. 73, ал. 1 от ЗОП (отм.) и § 18 от ПЗР на ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.):  

 

КЛАСИРАНЕ: 

 

 На първо място се класира участникът ДЗЗД „Аква – Глен Лясковец 

2016” с комплексна оценка от 99.51 точки.  

 

 На второ място се класира участникът „Хидроинвест” ООД с комплексна 

оценка от 66.43 точки.  

  

 Комисията приключи своята работа на 27.07.2016 г. в 17.00 часа със 

съставянето на настоящия протокол в един екземпляр, който се предаде на 

възложителя за приемане, заедно с цялата документация по провеждане на 

процедурата.  

 

 Неразделна част от настоящия протокол са декларации по чл. 35 от ЗОП 

(отм.) от членовете на комисията – 8 бр. 

  

  

КОМИСИЯ:  

 

                        /П/ 

Председател: ……………. 

                       (адв. Гергана Кирилова) 

/П/       /П/ 

1. …………….……    2. ……………..……. 

(инж. Милко Минев)              (Диянка Бобева)    

/П/       /П/ 

3. ………….……….    4. …………………… 

(инж. Светослав Павлов)    (инж. Соня Шишкова)   

/П/       /П/ 

5. ………….……….    6. …………………… 

(Виолета Янкова)     (Валентин Чилев)   

 

 


