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Д О К Л А Д  
по 103, ал. 3 от ЗОП във вр. с чл. 181, ал. 5 от ЗОП от работата на Комисията,  

назначена със Заповед № 09-20-192 от 08.06.2020 г.. на Кмета на Община Банско 

 

На 08.06.2020 г., в изпълнение на Заповед № 09-20-192 от 08.06.2020 г. на  Кмета на 

Община Банско в 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Банско се 

събра Комисия 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. 

                  

със задача: Да разгледа, оцени и класира подадените оферти от участниците в 

процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 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”. 

 

Председателят на Комисията откри заседанието и представи състава ѝ.  

 

Комисията констатира, че в определения от Възложителя срок са подадени 2 (две) 

оферти. При приемането им, същите са регистрирани в деловодството на община Банско, 

върху опаковката са отбелязани поредния номер, входящия номер по програмата за 

документооборот, датата и часа на получаването им. 

Председателят на Комисията оповести участниците по реда на получените оферти 

съгласно Регистъра, а именно: 

Участник № 1 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София, с оферта 

постъпила на 05.06.2020 г. в 13:12 часа; 

Участник № 2 – „АВОН - 5” ООД,  гр. Банско, постъпила на 05.06.2020 г. в 14:06 

часа. 

Членовете на Комисията, съгласно изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП попълниха 

декларации в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от Закона за обществени поръчки. 

 

 На публичното заседание за отваряне на офертите за изпълнение на обществената 

поръчка присъстваха следните представители на участниците: 

 

1. Георги            Бенин – управител и съдружник в „АВОН-5” ООД; 

 

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от 

Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал.2 от ППЗОП. Представени са в 

запечатани, непрозрачни опаковки с ненарушена цялост. Върху опаковките участниците са 

посочили  необходимата информация, изискуема от Възложителя. 
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ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Комисията пристъпи към отварянето на офертите и проверка на съдържанието им. 

При отваряне на офертите, Комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 

54, ал. 3 от ППЗОП. 

 

Участник № 1 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София; 

Участникът е представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, 

Техническо предложение, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. Представени са два броя оптични дискове с надпис „ЕЕДОП - „ГАЛЧЕВ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД и ЕЕДОП – „ФАРМВИЛ” ЕАД.” 

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на Комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

В съответствие с чл. 54, ал. 5 от ППЗОП Комисията предложи на присъстващия 

представител на Участник № 2 да подпише техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри”  на участника.  

 

Участник № 2 – „АВОН - 5” ООД,  гр. Банско; 

Участникът е представил оферта в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща 

документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, 

Техническо предложение, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри”. Представен е един брой оптичен диск с надпис „ЕЕДОП - „АВОН-5” 

ООД; ЕЕДОП – „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД.”  

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на Комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.  

 

След извършването на действията по чл. 54, ал. 3-5 от ППЗОП, председателят на 

Комисията закри публичната част на работата на Комисията в съответствие с чл. 54, ал. 6 от 

ППЗОП. 

 

Комисията продължи работата си като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор 

поставени от възложителя и констатира следното: 

 

Участник № 1 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София; 

1.  Участникът е представил два броя ЕЕДОП: 

1.1.  От името на „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, в електронен вид, подписан на 

04.06.2020 г. с електронен подпис на Любомир Галчев – управител и Марияна 

Галчева – управител и едноличен собственик на капитала;  

1.2.  От името на „ФАРМВИЛ” ЕАД, в електронен вид, подписан на 04.06.2020 г с 

електронен подпис на Румен Стоименов – представител на дружеството и член 

на Съвета на директорите.   

При прегледа на представения еЕЕДОП от името на  „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” 

ЕООД, Комисията констатира следнате непълноти и липси на информация:  

1. В част „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА” е допусната фактическа грешка в попълнения от участника ЕЕДОП. На 

основание 104, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, в графата 
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„ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ” срещу „ИМЕ” следва да се попълни: „ИВАН                 

КАДЕВ; КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО – ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЗОП”. 

2. Съгласно изискванията и критериите за подбор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Участникът 

следва да притежава „Разработена и внедрена интегрирана система ISO 14001: 2015 за 

опазване на околната среда или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки 

за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството”   

Това обстоятелство следва да се декларира в Част IV, буква „Г” Стандарти за 

осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление.  

3. При прегледа на представения еЕЕДОП от името „ФАРМВИЛ” ЕАД – трето лице, 

на чийто капацитет участникът се позовава, Комисията извърши следното: 

Ползвайки се от правомощията, давани ѝ с разпоредбата на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, 

Комисията извърши проверка в публично оповестената и достъпна информация, 

съдържаща се в Търговския регистър при Агенция по вписванията, отразяваща актуалните 

данни и вписани обстоятелства по партидата на ФАРМВИЛ” ЕАД. При проверката се 

установи, че Съвета на директорите в дружеството се състои от Румен Стоименов, Васил 

Стефанов и „Аруна Адвайзъри” ООД. Васил Стефанов, от своя страна, е и представител 

на „Аруна Адвайзъри”ООД. 

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП, основанията за отстраняване се отнасят за лицата, 

които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и 

надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има 

такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на 

тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които 

го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има 

такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. 

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 4 от ППЗОП, лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП при акционерно 

дружество са лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон, 

който включва и членовете на Съвета на директорите.  

В тази връзка, ЕЕДОП на „ФАРМВИЛ” ЕАД следва да се подпише и от Васил 

Стефанов – член на Съвета на директорите на „ФАРМВИЛ” ЕАД и представител на 

„Аруна Адвайзъри” ООД, тъй като Комисията установи, че предоставения ЕЕДОП е 

подписан само електронен подпис на Румен Стоименов – представител на дружеството и 

член на Съвета на директорите. 

  

  

Предвид гореизложеното, участникът следва в указания в края на настоящия 

протокол срок да представи нови ЕЕДОП, с които да отстрани установените липси и 

непълноти. 

 

Участник № 2 – „АВОН - 5” ООД,  гр. Банско; 

1. Участникът е представил два броя ЕЕДОП: 

1.1. От името на „АВОН - 5” ООД, в електронен вид, подписан на 04.06.2020 г. с 

електронен подпис на Георги Бенин – управител; 
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1.2. От името на „НИВЕЛ СТРОЙ” ЕООД, в електронен вид, подписан на 

04.06.2020 г. с електронен подпис на Велко Руйков – управител и едноличен 

собственик на капитала; 

Представените еЕЕДОП от участника „АВОН - 5” ООД отговарят на изискванията 

за лично състояние и съответстват с критериите за подбор, съгласно обявлението за 

обществена поръчка и документацията за участие.  

Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор по смисъла на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. 

 

Комисията приключи проверката за съответствие с критериите за подбор на 

представените от участниците документи. 

          

На основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, Комисията изпраща настоящия протокол 

на участниците в процедурата и определя срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаване на протокола, за представянето на посочените по-горе несъответствия относно 

личното състояние и критериите за подбор, ако има такива. 

 

Допълнителните документи следва да се представят в запечатана непрозрачна 

опаковка с надпис „Допълнителни документи към оферта за участие в процедура – 

публично състезание с предмет: „Изграждане на разделна канализация за ул. „Глазне” в 

участъка от ул. „Иван Вазов” до ул. „Христо Матов”, гр. Банско”, и изписано 

наименованието на участника. 

 

На следващо свое закрито заседание, 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 се 

събра: 

със задача: да разгледа изисканите допълнителни документи и да разгледа и оцени 

техническите предложения на участниците и да установи, че същите отговарят на всички 

изисквания, поставени от Възложителя. 

Председателят на Комисията прие от деловодството на Община Банско получените 

допълнителни документи от както следва: 

1. „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София, представил запечатан 

непрозрачен плик с надпис „ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ОФЕРТА”, 

получен на 15.06.2020г. в 9:25 часа.  

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

 

Комисията констатира, че допълнителните документи по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП са 

представени в срок, след което на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП пристъпи към 

разглеждане на допълнително представените документи от участника, относно 

съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и установи 

следното: 

Участникът е представил два броя ЕЕДОП: 

1.  От името на „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, в електронен вид, подписан 

с електронен подпис на Любомир Галчев – управител и Марияна Галчева – управител и 

едноличен собственик на капитала;  
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2.  От името на „ФАРМВИЛ” ЕАД, в електронен вид, подписан с електронен 

подпис на Румен Стоименов – представител на дружеството и член на Съвета на директорите 

и от Васил Стефанов – член на Съвета на директорите.   

С представените ЕЕДОП, участникът „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е 

отстранил констатираните от Комисията липси и непълноти и отговаря на изискванията 

за лично състояние и съответства на поставените критерии за подбор, съгласно 

обявлението за обществена поръчка и документацията за участие. 

След извършване на горепосочените действия, Комисията пристъпи към разглеждане 

на техническите предложения на участниците и установи, че същите отговарят на всички 

изисквания, поставени от Възложителя, след което пристъпи към оценка на документите по 

чл.39, ал. 3, т. 1 от ЗОП на следните участници: 

 

Участник № 1 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД,  

Участник № 2 – „АВОН - 5” ООД,  

 

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИК № 1 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД: 

На основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, в съответствие с т. 1 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 и въз основа на извършената експертна оценка 

на Техническото предложение на Участник № 1 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, 

Комисията констатира следното: 

 

Подпоказател, 

подлежащ на оценка 

Поставени 

точки 

Мотиви 

• Подпоказател П 1.1   

– Организация и 

технология  за 

изпълнение на 

дейностите, предмет 

на поръчката 

 

 

1. Описание на 

видовете СМР и на 

технологията и 

последователността за 

тяхното изпълнение  

2. Описание на 

методите за контрол 

на качественото  

изпълнение на 

дейностите, обект на 

поръчката 

3. Линеен график с 

20 точки Участникът разглежда подробно всички 

основни работи в рамките на поръчката – чрез 

обширна теоретична разработка, която обаче не 

показва, че е насочена към конкретната поръчка. 

Единствено  в табличния вид,където са описани 

продължителността и последователността на 

работите, се вижда, че става въпрос за 

канализация на улица „Глазне”.  Предвид това, 

че предлаганите методи за контрол (макар и в 

доста обширен и научен вид) не са 

конкретизирани за настоящия обект, те не 

показват ясно как ще гарантират качественото 

изпълнение на поръчката, което е изискване от 

методиката за оценка.   Офертата съдържа и 

редица други обширни описания – рискове при 

изпълнението на поръчката, мерки за 

здравословни и безопасни условия на труд, 

начини на комуникация и координация между 

участниците в строителния процес и други, 

които също не съдържат конкретика, а са общи 

и приложими за всяка поръчка за строителство.  

Липсва конкретно и отчитащо характерните 
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приложена диаграма 

на работната ръка  

 

 

специфики на поръчката предложение, което да 

подкрепи уверенията на  Участника за 

качественото ѝ изпълнение.  

Представените линеен график и диаграма на 

работната ръка, съответстват на описаната 

последователност. 

•Подпоказател П1.2 

Предложена 

програма за мерки за 

опазване на околната 

среда  

1.Анализ на 

възможните 

замърсители на 

елементите на 

околната среда 

2. Предлагани мерки, 

свързани с опазване на 

елементите на 

околната среда 

(въздух, шум и др.)  
2. Предлаган план за 

организация по изпълнение 

на мерките за опазването 

на околната среда. 

10 точки В Техническото си предложение Участникът е 

направил подробен анализ на възможни 

замърсители на околната среда по принцип, а 

не за конкретния обект (напр. – топлинно 

замърсяване – от използването на горещи 

смеси, радиоактивно замърсяване – от 

използването на радиоактивни елементи и др.).  

Предложени са мерки, свързани с опазване 

елементите на околната среда, като няма 

описани конкретни мерки за максимално 

намаляване на вредното влияние върху въздуха, 

включително емисии на вредни газове, нито 

конкретни мерки за ограничаване на шума по 

време на изпълнение на строително - 

ремонтните работи. 

Разработен е анализ на генерираните 

строителни отпадъци, не всички от които се 

отнасят за конкретната поръчка.  

Разработен е план за организацията по 

изпълнение на мерките за опазване на околната 

среда. 

Общо поставени точки: 30 точки  

 

 

Предвид гореизложеното и съгласно т. 1 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”, утвърдена от Иван            Кадев – Кмет на Община Банско, 

Комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ: 

 

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №1 – „ГАЛЧЕВ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 

 Максимум точки Поставени точки 

Техническо предложение(П1) 50 30 

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НА УЧАСТНИК № 2 – „АВОН - 5” ООД, ГР. БАНСКО: 

 

На основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, в съотвествие с т. 1 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 и въз основа на извършената експертна оценка на 
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Техническото предложение на Участник №2 – „АВОН - 5” ООД, Комисията констатира 

следното: 

 

Подпоказател, 

подлежащ на 

оценка 

Поставени 

точки 

Мотиви 

•Подпоказател П 

1.1   – Организация 

и технология  за 

изпълнение на 

дейностите, 

предмет на 

поръчката 

 

 

1. Описание на 

видовете СМР и на 

технологията и 

последователността 

за тяхното 

изпълнение  

2. Описание на 

методите за 

контрол на 

качественото  

изпълнение на 

дейностите, обект 

на поръчката 

3. Линеен график с 

приложена 

диаграма на 

работната ръка  

 

 

30 точки Участникът е описал подробно всички основни 

дейности, които ще се изпълняват по време на 

строителството на обекта, предмет на настоящата 

поръчка. Всички дейности и видове СМР са 

съобразени с конкретния обект – разделна 

канализация на ул. „Глазне”. Описана е 

технологията на изпълнение, както и 

последователността при това изпълнение. За всяка 

една от основните дейности подробно и 

изчерпателно са представени начините (мерките) за 

постигане на качество – действия по осъществяване 

на контрол за качествено изпълнение на работите, 

подробно са разгледани методите за осигуряване на 

качество, касаещи качеството на труда, на 

материалите, производителността на техниката и 

механизацията. Извън горното екипът е 

структуриран по съответната компетентност на 

неговите членове, като подробно са представени 

отговорностите на всеки един от членовете 

(придружено с описание относно конкретните 

задължения и отговорности на всеки един от тях). 

Предложен е адекватен спрямо конкретните 

специфики на поръчката, както и с оглед състава на 

екипа, процес на комуникация вътре в екипа, а 

също и с други участници в поръчката. Описани са 

и методите за вътрешен контрол, които ще прилага 

Участникът, по време на изпълнението на 

поръчката. Същият е предвидил конкретни мерки 

за осъществяване на вътрешен контрол на 

изпълнението и осигуряване на изпълнение на 

строителството в съответните технологични 

срокове, както и такива, произтичащи от 

разпоредбите на договора и действащото 

приложимо законодателство. Посочено е как 

прилагането на тези мерки ще доведе до качествено 

изпълнение на поръчката.   

Представени са подробен линеен график за 

изпълнение на поръчката, както и диаграма на 

работната ръка, като същите съответстват на 

описаната от Участника технологична 

последователност на строителните процеси.  

•Подпоказател 

П1.2 Предложена 

програма за 

мерки за опазване 

20 точки Участникът е направил подробен анализ на 

възможните замърсители на околната среда, като 

анализът е съобразен с конкретния обект – 

изграждане на разделната канализация на улица 

„Глазне”. Описани са мерките, които предвижда 
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на околната среда  

 

1.Анализ на 

възможните 

замърсители на 

елементите на 

околната среда 

2. Предлагани 

мерки, свързани с 

опазване на 

елементите на 

околната среда 

(въздух, шум и др.)  
2. Предлаган план за 

организация по 

изпълнение на мерките 

за опазването на 

околната среда. 

по време на строителството за максимално 

намаляване  на вредното влияние върху въздуха, 

включително емисии на вредни газове, за 

ограничаване на шума по време на изпълнение на 

строително - ремонтните работи, за опазване на 

околната среда от строителни отпадъци, както и на 

преминаващите хора и съседни имоти. В 

допълнение са описани и мерки, които участникът 

предвижда за максимално опазване на почвите, 

водите, ландшафта, както и мерки за предпазване 

от пожари и др. Всички описани мерки са 

адекватни, като е взето предвид, че ул. „Глазне” се 

намира в централната част на град Банско.  

Участникът е разработил конкретен и относим към 

поръчката план за организацията по изпълнение на 

мерките за опазване на околната среда, като е 

описал подробно всички предвидени дейности по 

плана. 

Общо поставени точки: 50 точки  

 

 

 

Предвид гореизложеното и съгласно т. 1 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”, утвърдена от Иван               Кадев – Кмет на Община Банско, 

Комисията единодушно взе следното РЕШЕНИЕ: 

 

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

 Максимум точки Поставени точки 

Техническо предложение(П1) 50 50 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА СЛЕД ОЦЕНКАТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията единодушно прие следното оценяване: 

Участник № 2 – „АВОН - 5” ООД, гр. Банско – 50 точки,  

Участник № 1 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София– 30 точки,  

 

След като извърши оценяването по Показател П1 и изпълни изискванията на 

чл.57, ал.2 от ППЗОП, Комисията РЕШИ: 

 

Допуска до отваряне на ценови оферти следните участници: 

 

Участник № 1 – „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София. 

Участник № 2 – „АВОН - 5” ООД, 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 се събра 
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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.  

 

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. 

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; 
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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. 

 

 

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 

 

 

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 
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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; 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА СЛЕД ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КЛАСИРАНЕТО 

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. 

 

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.; 

3. Протокол №1 от 11.06.2020 г.; 

4. Протокол №2 от 03.07.2020 г.;  

5. Протокол №3 от 09.07.2020 г. 

 

КОМИСИЯ:                                                                УТВЪРДИЛ:  

 

Председател: ..................../П/...................                    ИВАН КАДЕВ  ………../П/.……… 

                          /Мартин Бориков/                               КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО 

 

Членове:                                                                        ДАТА: 09.07.2020г. 

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

     /Елена Калайджиева/ 

 

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

    /Димитър Русков/ 

 

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

    /Виолета Тренчева/ 

 

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

    /Марин Друнчилов/ 

 


	ДОКЛАД



