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П Р О Т О К О Л  № 3  
от работата на комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП по процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Изграждане на разделна канализация за ул. „Глазне” в участъка от ул. „Иван Вазов” 

до ул. „Христо Матов”, гр. Банско” 
 

 

На следващо свое открито заседание, проведено на 08.07.2020 г.,  Комисията по чл. 103, ал. 1 

от ЗОП, назначена със Заповед №09-20-192 от 08.06.2020 г. на Иван            Кадев – Кмет на Община 

Банско в състав: 

 

Председател:  1. Мартин Бориков – Юрисконсулт, Община Банско; 

Членове:         2. Елена Калайджиева – Мл. експерт „ОП”, Община Банско; 

                        3. Димитър Русков – Директор „ФСД“, Община Банско; 

     4. Виолета Тренчева – Мл. експерт „ТСУ”, Община Банско; 

     5. Марин Друнчилов – Специалист „ТСУ”, Община Банско. 

 

Се събра със задача: да разгледа ценовите предложения на участниците, да извърши 

класиране по показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”(П2) и да определи комплексната оценка на 

участниците съгласно „Методика за определяне на комплексна оценка на офертата„ в процедура 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на разделна 

канализация за ул. „Глазне” в участъка от ул. „Иван Вазов” до ул. „Христо Матов”, гр. Банско” 

До настоящия етап в процедурата са допуснати следните участници: 

 

Участник № 1 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД;  

Участник № 2 – „АВОН - 5” ООД.  

 

В изпълнение на изискването на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, в официалния сайт на Община 

Банско, в раздел „Профил на купувача” на 03.07.2020г. е публикувано уведомление за отваряне на 

ценовите предложения. 

 

На публичното заседание не присъстваха представители участниците, представители на 

медиите и на средствата за масово осведомяване.  

 

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ 

 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, председателят на комисията обяви резултатите от 

оценяването на офертите по другите показатели, отразени в Протокол № 2, след което Комисията 

пристъпи към отварянето на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците. 
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Комисията установи, че участниците са представили ценови оферти по образец и 

предложените цени са под определената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ прогнозна стойност за изпълнение на 

обществената поръчка. 

 

УЧАСТНИК №1 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е представил следното предложение: 

 

Обща цена:  

629 376,42 лв. (шестстотин двадесет и девет хиляди триста седемдесет и шест лева 

и четиридесет и две стотинки) без ДДС или 755 251,70 лв. (седемстотин петдесет и 

пет хиляди двеста петдесет и един лева и седемдесет стотинки) с ДДС; 

 

УЧАСТНИК №2 – „АВОН - 5” ООД е представил следното предложение: 

 

Обща цена:  

608 326,79 лв. (шестстотин и осем хиляди триста двадесет и шест лева четиридесет 

и девет стотинки) без ДДС или 729 991,00 лв. (седемстотин двадесет и девет хиляди 

деветстотин деветдесет и един лева деветдесет и девет стотинки) с ДДС; 

 

 

Комисията се увери, че липсват необичайно благоприятни оферти по смисъла на чл. 72, ал. 1 от 

ЗОП и не следва да бъде изисквана допълнителна писмена обосновка от участниците.  

 

След обявяване на ценовите предложения, публичната част на заседанието приключи и 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание. 

 

 

II. ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2 

 

Съгласно Методика за определяне на комплексна оценка на офертата„ в процедура публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на разделна канализация за 

ул. „Глазне” в участъка от ул. „Иван Вазов” до ул. „Христо Матов”, гр. Банско”, утвърдена от Иван                                     

Кадев – Кмет на Община Банско, Комисията изчисли резултата на участниците по показател „Цена 

за изпълнение на поръчката(ЦП)” по следната формула:  

ЦП = (Цmin / Цi) х 50, където: 

„Цmin” е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС съгласно Ценовите 

предложения на всички участници; 

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

съответния участник; 

„50” е тегловия коефициент на показателя.  

 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ ЦП НА УЧАСТНИК №1 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

 Максимум точки Поставени точки 

Ценово предложение 50 48,33 

 

 

ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ ЦП НА УЧАСТНИК №2 – „АВОН - 5” ООД 

 Максимум точки Поставени точки 

Ценово предложение 50 50 
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II. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ 

 

След като извърши оценяването на участниците и по последния показател от методиката, 

Комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на всеки от участниците. 

 

Съгласно на Методика за определяне на комплексна оценка на офертата„ в процедура 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на разделна 

канализация за ул. „Глазне” в участъка от ул. „Иван Вазов” до ул. „Христо Матов”, гр. Банско”, 

утвърдена от Иван              Кадев – Кмет на Община Банско, Комисията извърши Комплексна 

оценка на кандидатите по следната формула: 

 

КО = П1 + П2, където: 

П1 – Техническо предложение – тежест 50 точки 

П2 – Обща цена за изпълнение на поръчката – тежест 50 точки 

 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИК №1 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

 Максимум точки Поставени точки 

Комплексна оценка 100 78,33 

 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИК №2 – „АВОН - 5” ООД 

 Максимум точки Поставени точки 

Комплексна оценка 100 100 

 

  

 Въз основа на извършената комплексна оценка, Комисията извърши следното  

КЛАСИРАНЕ: 

 

Първо място: Участник № 2 – „АВОН - 5” ООД , гр. Банско със 100 точки;  

Второ място: Участник № 1 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София със 78,33 

точки; 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА  

Съгласно извършените оценка и класиране по предходната точка, Комисията предлага за 

изпълнител на поръчката да бъде определен Участник № 2 – „АВОН - 5” ООД, със седалище и 

адрес на управление в Община Банско, гр. Банско, Стопански двор „Рупчовец” № 1. 

Предложените условия за изпълнение на поръчката от участника АВОН - 5” ООД са в 

съответствие с изискванията, посочени в обявата към участниците, с което са защитени 

интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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Списък на приложенията: 

1. Заповед №09-20-192 от 08.06.2020 г.; 

2. Декларация по чл. 103 ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 ППЗОП  – 5 бр. 

 

Комисията състави настоящия протокол на 09.07.2020 г.  

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: .................../П/....................  

                          /Мартин Бориков/ 

 

Членове:  

..................../П/................... 

 /Елена Калайджиева/ 

 

..................../П/................... 

    /Димитър Русков/ 

 

..................../П/................... 

    /Виолета Тренчева/ 

 

..................../П/................... 

    /Марин Друнчилов/ 
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