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УТВЪРДИЛ: 

ВАСИЛ ЦОЛОВ 

Кмет на СО-район „Оборище” 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

 

на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки (ППЗОП) 

 

 На 03.08.2018 г.,  в 11:00 часа в заседателната зала на район „Оборище“, бул. „Мадрид“ 

№1, се проведе заседание на комисия назначена със Заповед № РОБ18- РД09-139/03.08.2018 

г. на кмета на СО-район „Оборище”, със задача да разгледа и оцени оферти, събрани чрез 

публикуване на обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане 

на обществена поръчка при условията на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет:  Изпълнение на 

строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект „Преустройство, 

основен ремонт и промяна на предназначението на помещение за детска кухня, находяща 

се в ДГ № 191 „Приказка без край“ в зала за представления и езиково обучение с 

периодично ползване“, в състав: 

I. Председател: 1. Людмил Дончев – Началник отдел ИИИКРКТД на район „Оборище“ – 

СО 

II. Членове: 

2. Десислава Милева – Гл. юрисконсулт на район „Оборище“ – СО; 

3. Людмила Николова – Ст. счетоводител в отдел ФСДБ на район „Оборище“ – СО;  

 

На 18.07.2018 г. са публикувани обява изх. № РОБ18 – ВК91 – 321/3 /18.07.2018 г. за 

възлагане на предмета на горепосочената обществена поръчка на Профила на купувача и 

кратка информация за поръчката под ID 9078629 в Агенцията по обществени поръчки, със 

срок за получаване на оферти до 17:00 часа на 02.08.2018 г. 

В установения срок  в деловодството на СО – район „Оборище” са постъпили 3 /три/ 

оферти за участие в процедурата в запечатана, непрозрачна и с ненарушена цялост опаковки, 
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с посочени    данни   върху тях                   в    съответствие   с   изискванията    на   възложителя,   

както следва:   

1. Вх № към РОБ18 – ВК91 – 321 [5] от 01.08.2018 г. – „Гранд Метал Строй“  ЕООД– 

получена в 12:56ч.  

2. Вх № към РОБ18 – ВК91 – 321 [6] от 01.08.2018 г. – „Радев и синове“ ЕООД – 

получена в 12:58ч.  

3. Вх № към РОБ18 – ВК91 – 321 [7] от 01.08.2018 г. – ЕТ „МИГ 1991 - Марин 

Грухлански“ – получена в 15:31.  

 

Офертите са предадени от деловодството на председателя на комисията с  протокол по 

чл. 48, ал. 6 от ППЗОП на 03.08.2018 г.  

В изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всички членове на комисията попълниха 

декларации относно изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

Съгласно разпоредбите на чл. 188, ал. 3 от ЗОП комисията продължи своята работа в 

закрито заседание. 

І. РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ОФЕРТАТАОТ КОМИСИЯТА 

В изпълнение на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне на офертите 

по реда на тяхното постъпване и проверка за съответствие с условията за участие и 

изискванията, на които следва да отговарят.  

В резултат от разглеждането, комисията установи следното:  

1. Оферта № 1 подадена  от „Гранд Метал Строй“  ЕООД 

Дружеството се представлява от Люба Василева Воденова - управител. 

Участникът е представил към офертата Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), в който декларира липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от 

ЗОП, както и че дружеството – участник в процедурата не е регистрирано и не е свързано с 

лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Участникът декларира, 

че при изпълнението на възложените работи няма да ползва подизпълнители. 

При проверка за съответствие на представените документи от участника, комисията 

констатира следните несъответвствия: 

1. Участникът не е декларирал притежанието на система за управление на 

качеството, съответстваща на стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен (с обхват 

строителство), система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт EN ISO 
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14001:2004/2015 или еквивалентен (с обхват строителство) и система за управление на 

здравословни и безопасни условия на труд N ISO 18001:2007/2015 или еквивалентен (с обхват 

строителство), съгласно изискванията за подбор на възложителя в раздел „Технически и 

професионални способности“ в обява изх. № РОБ18 – ВК91 – 321/3 /18.07.2018 г.  

2. Участникът е предложил по - висока цена за изпълнение на строително-

монтажните работи от обявената от възложителя прогнозна стойност, съгласно обява изх. № 

РОБ18 – ВК91 – 321/3 /18.07.2018 г.  

На основание на гореизложените факти и тъй като участникът не е предоставил 

изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване, 

във връзка с констатираните несъответствия, представляващи основание за отстраняване по 

чл. 107, т. 1 от ЗОП,  комисията предлага участникът „Гранд Метал Строй“  ЕООД да бъде 

отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. 

2. Оферта подадена  от „Радев и синове“ ЕООД 

Дружеството се представлява от Петър Минков Радев - управител. 

Участникът е представил към офертата Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), в който декларира липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от 

ЗОП, както и че дружеството – участник в процедурата не е регистрирано и не е свързано с 

лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Участникът декларира, 

че при изпълнението на възложените работи няма да ползва подизпълнители. 

При проверка за съответствие на представените документи от участника, комисията 

констатира, че същият е представил всички необходими документи и отговаря на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в обява изх. № РОБ18 – ВК91 – 321/3 

/18.07.2018 г.  и не са налице несъответствия с изискванията за лично състояние и критериите 

за подбор.  

Комисията предлага участникът „Радев и синове“ ЕООД да бъде допуснат до оценяване 

на техническото  му предложение. 

3. Оферта № 1 подадена  от ЕТ „МИГ 1991 - Марин Грухлански“ 

Дружеството се представлява от Марин Илиев Грухлански - управител. 

Участникът е представил към офертата Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), в който декларира липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от 

ЗОП, както и че дружеството – участник в процедурата не е регистрирано и не е свързано с 
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лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Участникът декларира, 

че при изпълнението на възложените работи няма да ползва подизпълнители. 

При проверка за съответствие на представените документи от участника, комисията 

констатира, че същият не е декларирал притежанието на система за управление на качеството, 

съответстваща на стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен (с обхват строителство),  

система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт EN ISO 14001:2004/2015 

или еквивалентен (с обхват строителство) и система за управление на здравословни и 

безопасни условия на труд N ISO 18001:2007/2015 или еквивалентен (с обхват строителство), 

съгласно изискванията за подбор на възложителя в раздел „Технически и професионални 

способности“ в обява изх. № РОБ18 – ВК91 – 321/3 /18.07.2018 г.  

Тъй като участникът не е предоставил изискваща се информация, свързана с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване, във връзка с констатираните 

несъответствия, представляващи основание за отстраняване по чл. 107, т. 1 от ЗОП,  

комисията предлага участникът ЕТ „МИГ 1991 - Марин Грухлански“ да бъде отстранен от по-

нататъшно участие в процедурата. 

 

ІІ. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ  

С оглед на изложеното в раздел I, комисията предлага на Възложителя участниците  „Гранд 

Метал Строй“  ЕООД и ЕТ „МИГ 1991 - Марин Грухлански“ да бъдат отстранени от участие 

в процедурата на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, поради неизпълнение на условията, посочени 

от Възложителя в обява изх. № РОБ18 – ВК91 – 321/3 /18.07.2018 г.  

След приключване на проверката за съответствието на документите, съобразно 

изискванията за подбор, поставени от Възложителя комисията пристъпи към разглеждане на 

техническото предложение на допуснатия участника „Радев и синове“ ЕООД. 

ІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО И ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

При проверка на техническото и ценовото предложения на допуснатия участник 

комисията установи, че участникът „Радев и синове“ ЕООД отговарят на минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в обявата и техническата спецификация.  

 Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, 

определена по критерия оптимално съотношение цена/качество, съгласно  чл. 70, ал. 2, т. 3 от 

ЗОП. 

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 

http://www.so-oborishte.com/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 
 

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67 

 

 

ISO – 9001:2015  www.so-oborishte.com Страница 5 от 8          
Регистрационен № А-191-QMS15 

Показател – П Максимално възможен, бр. точки Относителна тежест в КО 

Срок за изпълнение – П1  100 10 % 

Ценово предложение – П2 100 50 % 

Организация за изпълнение 

на поръчката – П3 
100 40% 

 

Формулата, по която се изчислява комплексната оценка за всеки участник е: 

КО = П1 х 10 % + П2 х 50 % + П3 х 40% 

Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява по формулата: 

КО = П1 х 10 % + П2 х 50 % + П3 х 40% 

Максимално възможна оценка – 100 точки, тегловен коефициент 100%. 

1. ПОКАЗАТЕЛ „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1: 

Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката в работни дни.  

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в 

комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 

 

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = …....... (брой точки), 

където: 

Сi е предложеният срок на изпълнение на предвидените строително-монтажни работи 

съгласно Предложението за изпълнение на съответния участник; 

Сmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Предложението за 

изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници. 

Предложеният от участника срок на изпълнение е 20 /двадесет/ работни дни 

Съответно  

П1 = (20 / 20) х 100 = 100 точки. 

 

2. ПОКАЗАТЕЛ „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2: 

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията 

за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. 

 

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на 

офертите по показателя се изчисляват по формулата: 

 

П2 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки), 

където: 

Цi е предложената обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на 

съответния участник. Предложената цена следва да включва общата цена на проектиране и 

изпълнение на СМР. 

Цmin е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС, (т.е. най-ниската 

предложена цена) от участник, допуснат до участие в класирането. 

Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката е 55 989, 26 лева 

/петдесет и пет хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и двадесет и шест стотинки/ без 

ДДС, обща цена с включени 10 % непредвидени разходи. 

http://www.so-oborishte.com/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 
 

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67 

 

 

ISO – 9001:2015  www.so-oborishte.com Страница 6 от 8          
Регистрационен № А-191-QMS15 

Съответно  

П2 = (55 989, 26 / 55 989, 26) х 100 = 100 точки 

 

3. ПОКАЗАТЕЛ „ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ – П3 

 Организация за изпълнение на поръчката – в Предложението за изпълнение 

участникът трябва да посочи организацията за  изпълнение на строителството, съгласно 

Техническата спецификация. Оценява се посочената организация на работа. 

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. 

Показателят се изчислява по следния начин: 

 

Организация за изпълнение на поръчката Точки 

Участникът е предложил организация за изпълнение на строително – монтажните 

работи (СМР), която се отнася до конкретните видове дейности, описани в 

количествените сметки към проектната документация, включително на доставките и 

складирането на материали и строителни продукти, като същата е съобразена с 

технологията на изпълнение на всички видове СМР и гарантира качествено и срочно 

изпълнение на възложената поръчка, осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, опазване  на околната среда и пожаробезопасност на строителната 

площадка. 

Участникът е предложил организация на работа на ръководния състав (инженерно – 

технически персонал, отговорник контрол по ЗБУТ и отговорник контрол качество на 

изпълнение) и на специализирания/ните изпълнителски състав/и (специалисти и 

нискоквалифицирани работници), посочил е начините за осъществяване на 

координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са 

необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка, съобразено 

с линейния график (календарен план). 

25 т. 

Участникът е предложил организация за изпълнение на строително-монтажните 

работи, която се отнася до конкретните видове ремонтни дейности, описани в 

количествените сметки към проектната документация, включително на доставките и 

складирането на материали и строителни продукти, като същата е съобразена с 

технологията на изпълнение на всички видове СМР и гарантира качествено и срочно 

изпълнение на възложената поръчка, осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, опазване  на околната среда и пожаробезопасност на строителната 

площадка. 

Участникът е предложил организация на работа, посочил е начините за осъществяване 

на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които 

са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. 

Участникът е посочил и аргументирал1 последователността на изпълнение и начина на 

разпределение на отговорностите между отделните специалисти в ръководния и 

изпълнителски състав на ниво отделна задача2. 

50 

                                                 
1. „Аргументирал“ – означава обяснение за приложимостта на предложените от участника последователност на изпълнение и начина на 

разпределение на отговорностите между  отделните специалисти в ръководния и изпълнителски състав за повишаване качеството на 

изпълнение на възложеното строителство. 

  

2. „Задача“ - за целите на настоящата методика се разбира предвидени за изпълнение СМР от количествената сметка, чието изпълнение 

може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край. 
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Участникът е посочил обезпечеността на персонала със съответната механизация, 

оборудване и материали, която гарантира оптимална времева ангажираност и качество 

на изпълнение. 

Участникът е предложил организация за изпълнение на строително-монтажните 

работи, която се отнася до конкретните видове ремонтни дейности, описани в 

количествените сметки към проектната документация, включително на доставките и 

складирането на материали и строителни продукти, като същата е съобразена с 

технологията на изпълнение на всичките видове СМР и гарантира качествено и срочно 

изпълнение на възложеното строителство, осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, опазване  на околната среда и пожаробезопасност на строителната 

площадка. 

Участникът е предложил организация на работа, посочил е начините за осъществяване 

на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които 

са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. 

Участникът е посочил и аргументирал1 последователността на изпълнение и начина на 

разпределение на отговорностите между  отделните специалисти в ръководния и 

изпълнителски състав на ниво отделна задача2. 

Участникът е посочил обезпечеността на персонала със съответната механизация, 

оборудване и материали, която гарантира оптимална времева ангажираност  и качество 

на изпълнение. 

Участникът е анализирал обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в 

планираната организация и е предложил приложими ефективни мерки3 за 

предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявяват, 

а именно: 

1. Времеви: 

- Закъснение началото на започване на работите; 

- Изоставане от линейния график при изпълнение на предвидените СМР; 

- Риск от възникване на предпоставки за забава/закъснение за окончателно 

приключване и изпълнение на договора. 

2. Организационни – обезпечаване на координация и комуникацията между 

заинтересованите страни в рамките на изпълнението на предвидените СМР, предмет 

на настоящата обществена поръчка. 

100 

 

Участникът е разработил подробен план за изпълнение на поръчката , който се отнася 

до конкретните видове ремонтни дейности, описани в количествените сметки. Приложил е 

линеен график за изпълнението.  Посочил е начините за осъществяване на координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. Участникът е посочил и 

аргументирал последователността на изпълнение и начина на разпределение на 

отговорностите между  отделните специалисти в ръководния и изпълнителски състав на ниво 

отделна задача. Предвид гореизложеното комисията гласува и единодушно прие да оцени 

участника с максимален брой точки – 100.  

Съответно  

                                                 
 

3. „Ефективни мерки“ – за целите на настоящата методика се разбират такъв тип мерки, чрез които участникът ще минимизира или 
отстрани възникналите през време на строителството затруднения. 
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П3 = 100 точки. 

 

Комплексна оценка (КО) на офертата на Участника: 

Формулата, по която се изчислява комплексната оценка за всеки участник е: 

КО = П1 х 10 % + П2 х 50 % + П3 х 40% 

КО = 100 х 10 % + 100 х 50 % + 100 х 40% 

КО = 100 точки 

 

Въз основа на гореизложените констатации комисията класира на първо място 

участника „Радев и синове“ ЕООД. 

С оглед на извършеното класиране комисията предлага за изпълнител на процедурата по  

събиране на оферти с обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за 

възлагане на обществена поръчка при условията на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет:  :  

Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект 

„Преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на помещение за детска 

кухня, находяща се в ДГ № 191 „Приказка без край“ в зала за представления и езиково 

обучение с периодично ползване“ да бъде определен участника „Радев и синове“ ЕООД, 

ЕИК 200329193, със седалище и адрес на управление: гр. Баня, ул. „Земеделска“ № 2Б, 

представлявано от Петър Минков Радев – управител. 

Комисията приключи своята работа на в 16,00 часа на 03.08.2018 г. 

Протоколът се състави в един екземпляр и се подписа  от комисията, както следва: 

I. Председател: Людмил Дончев ________________ 

Началник отдел ИИИКРКТД на район „Оборище“ – СО 

II. Членове: 

Десислава Милева ________________ 

Гл. юрисконсулт на район „Оборище“ – СО; 

Людмила Николова ________________ 

Ст. счетоводител в отдел ФСДБ на район „Оборище“ – СО;  

 

Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД. 
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