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П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 3 
 

по чл.72 от Закона за обществените поръчки 
 
VІІ. На 03.08.2015 год., от 11:00 часа, комисията назначена със заповед РД-09-
121/20.07.2015г. изменена  със Заповед № РД-09-130/03.08.2015г. на кмета на СО-район 
„Оборище” продължи своята работа с отваряне на ценовите предложения на 
участниците. Комисията заседава в открито заседание проведено в състав:  
 
Председател  
1. Петър Митев - заместник-кмет на СО-район „Оборище”  
Членове: 
2. Мария Дончева - ст. юрисконсулт отдел ПНООСДКС, СО-район „Оборище”, 
заместващ основния член на комисията Й.Тодорова, поради ползване на платен 
годишен отпуск от последния ; 

3. Димитър Вълчев – ст. юрисконсулт отдел ПНООСДКС, СО-район „Оборище”; 
4. инж. Витан Влахов – главен инженер отдел ИИБЕ в СО-район „Оборище”, на 

мястото на  инж. Г.Радионов - началник отдел ИИБЕ; 
  5. Виктория Песева – началник отдел ФСДЧР, СО-район „Оборище” заместващ 
основния член на комисията Н.Чанева, поради служебна ангажираност на друго 
място, от последния ; 

6. Мария Александрова – гл. експерт отдел ИИБЕ, СО-район „Оборище”;  
7. Албена Никифорова – гл. експерт „Бюджет и ТРЗ”, СО-район „Оборище”;  

  8.  арх. Кети Димова - главен експерт отдел УТКРКС в СО-район „Оборище”, на 
мястото на арх. Б. Стефанова -  главен архитект на СО-район „Оборище. 

9. Иван Симеонов – заместник-директор на СМГ; 
 
На заседанието на комисията присъстваха следните представители на участниците: 
1. Милтен Рътаров – управител на „Радми 90” ООД 
2. Детелин Вутев Давидов – представител на  „Ел инста” ЕООД, упълномощен от 
Цветана Петрова Гергова – управител на „Ел инста” ЕООД с пълномощно с изх.№ 
34/31.07.2015г.; 
3. Мартин Симеонов Василев – представител на „Мегатурс 1” ЕООД, упълномощен от 
Петьо Симеонов Василев - управител на „Мегатурс 1” ЕООД с пълномощно с изх.№ 
78/03.08.2015г. 
В списък неразделна част са посочени присътващите представители на участниците,  
подписан от тях.  

Преди да пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 
участниците, председателят на комисията съобщи, на присъстващите представители 
резултатите от оценяването на офертите по показателите: техническото предложение, 
срок за изпълнение и гаранционен срок. 

 
По реда на на подаване на офертите, бяха обявени предложените от допуснатите 

участници цени, както следва: 
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1.„Хелитранс строй” АД – 284 958. 42 лв. (двеста осемдесет и четири хиляди 
деветстотин петдесет и осем лева и четиридесет и две стотинки) без ДДС с вкл. 
10% непредвидени разходи или 341 950. 10 лв. (триста четиридесет и една хиляди 
деветстотин и петдесет лева и десет стотинки) с ДДС 
1.1 Елементи на ценообразуване: 
-часова ставка (не по – малка от минималната часова ствака в отрасъл „Строителство” 
– 2.90 лв. 
- допълнителни разходи върху труда (не по – малко от 40%) – 40.00% 
- доставно-складови разходи (не по-малко от 1%) – 1.00% 
- печалба (не по-малко от 1%) – 1.00% 
 
2. „Мегатурс – 1” ЕООД – 342 477. 22 лв. (триста четиридесет и две хиляди 
четиристотин седемдесет и седем лева и двадесет стотинки) без ДДС с вкл. 10% 
непредвидени разходи или 410 972. 66 лв. (четиристотин и десет хиляди 
деведстотин седемдесет и два лева и шестдесет и шест стотинки) с ДДС 
2.1 Елементи на ценообразуване: 
-часова ставка (не по – малка от минималната часова ствака в отрасъл „Строителство” 
– 3.25 лв. 
- допълнителни разходи върху труда (не по – малко от 40%) – 75.00% 
- доставно-складови разходи (не по-малко от 1%) – 5.00% 
- печалба (не по-малко от 1%) – 5.00% 
 
3. „Радми 90” ООД - 311 872. 13 лв. (триста и единадесет хиляди осемстотин 
седемдесет и два лева и тринадесет стотинки) без ДДС с вкл. 10% непредвидени 
разходи или 374 246. 56 лв.(триста седемдесет и четири хиляди двеста четиридесет 
и шест лева петдесет и шест стотинки) с ДДС 
3.1 Елементи на ценообразуване: 
- часова ставка (не по – малка от минималната часова ствака в отрасъл „Строителство” 
- 2.80 лв. 
- допълнителни разходи върху труда (не по – малко от 40%) – 40.00% 
- доставно-складови разходи (не по-малко от 1%) – 1.00% 
- печалба (не по-малко от 1%) – 1.00% 
 
 
4. „Ел инста” ЕООД - 342 323. 18 лв. (триста четиридесет и две хиляди триста 
двадесет и три лева и осемнадесет стотинки) без ДДС с вкл. 10% непредвидени 
разходи или 410 787. 81 лв. (четиристотин и десет хиляди седемстотин осемдесет и 
седем лева и осемдесет и една стотинки) с ДДС 
4.1 Елементи на ценообразуване: 
- часова ставка (не по – малка от минималната часова ствака в отрасъл „Строителство” 
- 2.90 лв. 
- допълнителни разходи върху труда (не по – малко от 40%) – 40.00% 
- доставно-складови разходи (не по-малко от 1%) – 1.00% 
- печалба (не по-малко от 1%) – 1.00% 
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На закрито заседание комисията продължи работата си с подробно разглеждане 

на представените в плик 3 документи от участниците и констатира, че участниците 
„Хелитранс строй” АД, „Мегатурс – 1” ЕООД, „Радми 90” ООД и „Ел инста” ЕООД са 
представили всички необходими документи съгласно документацията за участие и 
отговарят на законовите изисквания и изискванията на възложителя. 
Предвид направените констатации комисията взе следното  
 

РЕШЕНИЕ: 
 

ІХ. Допуска до оценка по показателя „Предложена цена”  офертите на „Хелитранс 
строй” АД, „Мегатурс – 1” ЕООД, „Радми 90” ООД и „Ел инста” ЕООД. Оценките на 
участниците по показателя са поместени в таблицата по долу: 
 
№ Участник  Предложена цена с 

лева в ДДС 
точки 

1. „Хелитранс строй” АД 341 950. 10 лв. 45 т. 
2. „Мегатурс – 1” ЕООД 410 972. 66 лв 37.45 т. 
3. „Радми 90” ООД 374 246. 56 лв. 41.12 т. 
4. „Ел инста” ЕООД 410 787. 81 лв. 37.46 т. 
 
 
В таблица – Приложение №2 са представени оценките на участниците по показателите: 
на ценовото предложение, подпоказател „елементи на ценообразуване”, и на 
„техническо предложение”, „срок за изпълнение на поръчката” и „гаранционен срок”. 
 
На основание чл.71, ал.3  от ЗОП комисията класира участниците както следва: 
 
№ Участник  Точки по 

показател 
„Предложена 
цена” 

Точки по 
показател 
„Техническо 
предложение” 

Точки по 
показател 
„Срок за 
изпълнение 
на 
поръчката” 

Точки по 
показател 
„Гаранционен 
Срок” 

общо 

1. „Ел инста” 
ЕООД 

47.36 35.00 5.00 5.00 92.36 

2. „Радми 90” ООД 51.12 25.00 4.55 5.00 85.66 
3. „Хелитранс 

строй” АД 
54.90 5.00 4.55 5.00 69.44 

4. „Мегатурс – 1” 
ЕООД 

42.10 5.00 4.55 5.00 56.64 

 
 
Комисията взе горните решение с единодушие. 
 
Настоящия протокол е съставен и подписан в два екземпляра. 
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Настоящият протокол е съставен на 03.08.2015г.  
 
Приложения: Приложение  – таблица№2. 
 
Протоколът се подписа от председателя на комисията  и от нейните членове, както 
следва:  
 
Предал:                                                                           Приел:  
Председател               Възложител 
Зам.кмет П.Митев              кмет Й.Фикирлийска 
 
Членове: 
 
2.  Мария Дончева ______________(п)_________________________ 
                             ст. юрисконсулт, СО-район „Оборище” 
 
 
3.  Димитър Вълчев ____________(п)______________________ 
             ст. юрисконсулт, СО-район „Оборище” 
 
 
4. инж. Витан Влахов  ________(п)__________________________ 
                  главен инженер отдел ИИБЕ 
 
5. Виктория Песева  _________(п)_____________ 
             н-к отдел ФСДЧР, СО- район „Оборище” 
 
 
6. Мария Александрова  __________(п)____________________________ 
       гл. експерт отдел ИИБЕ, СО-район „Оборище” 
 
 
7. Албена Никифорова ____________(п)_______________________________ 
        гл. експерт „Бюджет и ТРЗ”, СО-район „Оборище” 
 
 
8. арх. Кети Димова  __________(п)_____________________ 
              главен експерт отдел УТКРКС в СО-район „Оборище” 
 
 
9. Иван Симеонов __________(п)______________ 
         заместник-директор на СМГ 
 
 
Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2,ал.2,т.5 от ЗЗЛД, във 
връзка с чл.22б от ЗОП 
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