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ПРОТОКОЛ№ 2
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, 02.08.2016 година. 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”,  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” 

Господин Йончев откри заседанието и пристъпи към разглеждане и оценка на 
техническите предложения на следните участници: 
Участник № 1 – „Влахов инженеринг” ЕООД,   гр. Плевен
Участник № 2 – „Проджект Планинг енд Мениджмънт” ООД,   гр. София

Техническа оценка на предложението (ТП), като:
Оценката по този показател се определя чрез следната формула:

ТП = К1:
К1 - срок за изпълнение на поръчката, максимум 100 точки

Времето за съгласувателни процедури, приемане на етапи и утвърждаване на 
проекта не се включва в срока за изпълнение на поръчката.

Оценките на участниците се определят на база съотношенията между 
минималния предложен срок за изпълнение на поръчката от участник в процедурата 
към предложения срок за изпълнение на поръчката от съответветния участник. 

К1 = К1мin х 100
К1i

 където:

К1мin е минималният срок в календарни дни, предложен от всички участници в 
процедурата;

К1i е срокът в календарни дни, предложен от съответния участник в процедурата.

Техническата оценка на предложението (ТП) на съответния участник има 
максимална стойност 100 (сто) точки - ТП = К1 

Тежест на критерия – 40%

Участник № 1 – „Влахов инженеринг” ЕООД, град Плевен, съгласно представеното 
техническо предложение за изпълнение на поръчката е предложил срок за изпълнение 
в размер на 14 (четиринадесет) календарни дни
Участник № 2 –  „Проджект Планинг енд Мениджмънт” ООД,   гр. София съгласно 
представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката е предложил срок 
за изпълнение в размер на 10(десет) календарни дни. 
К1 на Участник № 1 – „Влахов инженеринг” ЕООД, град Плевен – 71.42 точки



К1 на Участник № 2 – „Проджект Планинг енд Мениджмънт” ООД,   гр. София – 100 
точки 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията, не по-късно от два работни дни 
преди датата на отваряне на ценовите оферти, обявява, най-малко чрез съобщение в 
профила на купувача, датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения, 
при което право да присъстват имат лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

Спазвайки изискванията на закона  и Документацията за участие  комисията 
реши отварянето на Ценовите предложения на участници да бъде на 05.08.2016 година 
от 09:00 часа в Конферентната зала на Община Две могили. 

Комисията изготви писмото, което да бъде качено на Профила на купувача и с 
това приключи работа си на 02.08.2016г. 

КОМИСИЯ

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


