
 
 

П Р О Т О К О Л   № 3 
 

 от работата на комисията, назначена със Заповед № РДН20-РД91- 25/22.05.2020 
г. на Кмета на район Панчарево Столична община за извършване на подбор на 
офертите, разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в публично 
състезание по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Поддръжка на 
пътната инфраструктура на територията на район Панчарево", открита с Решение № 402 
от 30.04.2020 г. на Кмета на район Панчарево Столична община.  

       

На 17.07.2020 г. от 11:00 часа в административната  сградата на район 
Панчарево ул. „Самоковско шосе“ № 230 се събра комисията, назначена с цитираната 
по-горе заповед, в състав:  

Председател:  инж. Ирина Войнова – зам.- кмет на район Панчарево-Столична община; 

Членове: 

1. инж. Николай Цеков  -  главен инженер на район Панчварево 
2. инж. Виктор Симов  – страши експерт в отдел ИИБЕ; 
3. инж. Надежда Петрова – строителен инженер, външен експерт вписан в Списъка по 
чл. 229, ал. 1 т.17 от ЗОП под номер ВЕ 202;   

4. Лили Димитрова  – главен юрисконсулт ; 

На заседанието на комисията, при отваряне на пликовете с предлагана цена 
присъстваха:  Жеко Киров - представител по пълномощно на  "АКТИВ БИЛДИНГ 
ИНК“ ЕООД и Любов Чобанова- представител по пълномощно на "ГБС-
Инфраструктурно строителство" АД. 

Същите бяха допуснати до публичното заседание по отваряне на получените 
оферти за участие, след като председателя на комисията провери тяхната самоличност 
и представително правомощие. 

На заседанието на комисията, при отваряне на пликовете с предлаганите ценови 
параметри не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване. 

Преди да се пристъпи към отваряне на пликовете с предлаганите ценови 
параметри на допуснатите до този етап в настоящата процедура участници, 
председателят на комисията оповести резултатите от оценките по показателите, 
различни от цената, и формиращи оценката по П1 „ТЕХНИЧЕСКО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ” (Тп), а именно: 

"АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД - 40 точки 

"ГБС-Инфраструктурностроителство" АД - 30 точки  



Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите 
участници: 

1. Участникът "АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД е предложил обща Цена за 
изпълнение на поръчката (общ сбор на единичните цени) в размер на 3 422, 48 (три 
хиляди четиристотин двадесет и два лева и 48ст.) лева без ДДС.   

2. Участникът "ГБС-Инфраструктурно строителство" АД е предложил обща 
Цена за изпълнение на поръчката (общ сбор на единичните цени) в размер на 5 341, 27  
(пет хиляди триста четиридесет и един лева и 27ст.) лева без ДДС.   

 С това приключи публичната част от заседанието. 

Комисията в закрито заседание пристъпи към подробно разглеждане и оценка на 
ценовите предложения на участниците. 

След подробно запознаване с представените ценови предложения комисията 
направи проверка за наличие на приложени анализни цени за всеки един вид СМР и 
проверка за аритметични грешки.  

След направените проверки комисията констатира, че предложенията отговарят 
на изискванията на Възложителя. 

Комисията продължи своята работа по оценяване на допуснатите предложения. 

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти, посредством 
определяне на броя точки по финансовия показател (ФП) на всеки участник, съгласно 
методиката за оценяване на офертите и припомни начинът на формиране на 
показателя: 

Цп = (Цmin / Цi) х 40, където: 

 Цmin е най-ниската предложена от Участник цена  ;  

Цi е предложената от Участник (i) цена    

 След като замести в утвърдената формула предложенията на допуснатите 
участници и извършване на необходимите изчисления комисията с мнозинство 
определи следните точки на участниците по показателя П2  – Ценово предложение (Цп): 

№ 

 

Име на участника Предлагана цена (общ 
сбор на единичните цени) 

Брой точки по 
П2 

1 "АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД 3 422,48   40,00 

2 "ГБС-Инфраструктурно строителство" 
АД 

5 341,27   25,63 

 

 След извършване на необходимите изчисления при съблюдаване на утвърдената 
в методиката формула (КО) = Тп + Цп, Комисията пресметна и определи комплексната 
оценка на допуснатите участници, както следва:  

№ 

 

Име на участника Брой 
точки по 

П1 

Брой 
точки по 

П2 

Комплексна 
оценка КО 

1 "АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД 40 40 80,00 точки 

2 "ГБС-Инфраструктурностроителство" АД 30 25,63 55,63 точки 

 



Класира участниците, както следва: 

I-во място - "АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД с комплексна оценка (КО) – 
80,00 точки 

 II-ро място - "ГБС-Инфраструктурностроителство" АД с комплексна оценка 
(КО) – 55,63 точки.  

 

Настоящият протокол е съставен на 23.07.2020 г., на която дата Председателят 
на комисията предаде за утвърждаване на Възложителя съставените в хода на 
провеждане на процедурата протоколи, заедно с цялата документация по обществената 
поръчка и постъпилите оферти на участниците. 

 

 Председател:  1. инж. Ирина Войнова - заличен подпис на основание чл.37 от ЗОП и  Регламент 

/ЕС/ 2016/679 

    

Членове: 

 

2. инж. Николай Цеков  -   заличен подпис на основание чл.37 от ЗОП и  Регламент /ЕС/ 2016/679 

3. инж. Виктор Симов  -  заличен подпис на основание чл.37 от ЗОП и  Регламент /ЕС/ 2016/679 

4. инж. Надежда Петрова -  заличен подпис на основание чл.37 от ЗОП и  Регламент /ЕС/ 2016/679 

5. Лили Димитрова  -  заличен подпис на основание чл.37 от ЗОП и  Регламент /ЕС/ 2016/679 

  


