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П Р О Т О К О Л  №  3  

от обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание с предмет:  
„Изготвяне на технически проект за авариен ремонт на улици в гр. Две могили” 

ОТКРИТ С РЕШЕНИЕ № 819  от  18.07.2016 година на Кмета на Община Две 

могили 

 

 

 Днес, 05.08.2016 година в 09.00 часа в община Две могили се събра комисия, 
назначена със заповед №866/01.08.2016 година на кмета на община Две могили за 
събиране, разглеждане и оценяване на оферти за обществена поръчка с предмет: 
„Изготвяне на технически проект за авариен ремонт на улици в гр. Две могили” 

ОТКРИТ С РЕШЕНИЕ № 819  от  18.07.2016 година на Кмета на Община Две 

могили,  в състав: 
Председател: Бисер Йончев  – заместник – кмет на Община Две могили  
        инж. Марин Маринов – гл. инженер на Община Две могили  
        Росица Димитрова – гл. експерт „Бюджет”  

Комисията обяви оценките по показатели ТП  срок за изпълнение на поръчката  

на допуснатите оферти и пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани 

ценови параметри”, като цените бяха обявени публично, както следва: 
 

Получени оценки по показател ФП “Предлагани ценови параметри”: 

 

Финансовата оценка (ФП) на ценовата оферта на участника се изчислява по 
формулата:  

ФП = (Ц мин./ Ц  уч. ) х 100 

където: 

Цмин. е най-ниската предложена цена от всички участници, в лева  без ДДС;  

Цуч. е предложена от съответния участник цена, в лева без ДДС. 
Посочената от всеки участник цена е за цялостно изпълнение на предмета на 
поръчката. 

Участник, предложил цена по-висока от прогнозната, ще бъде отстранен 

от процедурата. 

Финансовата оценка на предложението (ФП) на съответния участник има 
максимална стойност 100 (сто) точки. 
Тежест на критерия – 60% 

 

Участник № 1 – „Влахов инженеринг” ЕООД,   гр. Плевен, съгласно представеното ценово 
предложение за изпълнение на поръчката е предложил обща цена за изпълнение на поръчката в 
размер на 9880.00 (девет хиляди осемстотин и осемдесет лева) без ДДС или 11856.00 

(единадесет хиляди осемстотин петдесет и шест лева) с вкл. ДДС.  

Участник № 2 – „Проджект Планинг енд Мениджмънт” ООД,   гр. София съгласно 
представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката е предложил обща цена за 
изпълнение на поръчката в размер на 7320.00 (седем хиляди триста и двадесет лева) без ДДС 

или 8784.00 (шестдесет и пет хиляди сто и шестдесет  леваосемхиляди седемстотин 

осемдесет и четири лева) с вкл. ДДС.  
К2 на Участник № 1 – „Влахов инженеринг” ЕООД,   гр. Плевен – 74.08 точки 



К2 на Участник № 2 – „Проджект Планинг енд Мениджмънт” ООД,   гр. София 

– 100 точки  

 

ФОРМИРАНЕ НА КОМПЛЕСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

Крайното класиране на участниците в настоящата обществена поръчка се 
извършва по следната формула: 

К = (ТП х 40%) + (ФП х 60%), като на първо място да бъде класиран 

участник получил най-висок коефициент К.  

Максималният брой точки в комплексната оценка, който може да получи всеки 
участник е 100. 

 
Показател - К 

(наименование) 
Максимално възможен брой точки 

1. Техническото предложение – ТП 40 т. 
2. Предложена цена – ФП 60 т. 

 

Участник № 1 – „Влахов инженеринг” ЕООД,   гр. Плевен 

К1 – 71.42 точки  
К2 – 74.08 точки 
К =  73.04 точки 
Участник № 2 – „Проджект Планинг енд Мениджмънт” ООД,   гр. София  
К1 – 100 точки  
К2 – 100 точки  
К =  100 точки 
 
ПОЛУЧЕНА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: 

 

1 място „Проджект Планинг енд Мениджмънт” ООД,   гр. София – 100 

точки 
2 място „Влахов инженеринг” ЕООД,   гр. Плевен – 73.04 точки 

 

 

Въз основа на извършеното класиране съгласно Методиката за оценка на 
офертите, комисията предлага на Възложителя да сключи Договор за „Изготвяне на 

технически проект за авариен ремонт на улици в гр. Две могили”  с „„Проджект 

Планинг енд Мениджмънт” ООД,   гр. София, класиран на 1 място.  
 

Комисията приключи своята работа на 27.07.2016г. и на основание чл. 60, ал. 1 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки  изготвил Доклад за 
ресулзтатите от работата си. 

 

 

КОМИСИЯ 

 

  

1. (п)              2.  (п)   3.      (п) 
/Б. Йончев/    /инж. М. Маринов/  /Р. Димитрова/ 
 

 


