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ПРОТОКОЛ № 2 
 
от работата на комисия, назначена със Заповед № 144/03.07.2020 г. на Кмета на община 
Якоруда на основание чл.103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, за извършване 
на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на подадените оферти в 
обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание  с предмет: „СМР на 
обект: „Открити спортни площадки в гр. Якоруда, общ. Якоруда “ в УПИ 1-325, 
кв.24, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда”. 

 

Днес, 09.07.2020 г. от 11:00 часа в сградата на Община Якоруда, зала на 
Общински съвет, етаж 1,   комисия в състав: 

 

Председател : Беди Осман – Заместник-кмет на Община Якоруда; 

Членове: 

1. Айше Хаджиалиш – главен счетоводител на ОбА-Якоруда; 

2. Ася Златанова – началник-отдел „ОС и ОП“; 

3. Сайфедин Джурин – юрисконсулт “Обществени поръчки”; 

4. Исмаил Вакльов – спец. “ТСУ”. 

 
се събра, за да отвори и оцени ценовите предложения на допуснатите участници. 

 

В изпълнение на чл. 57 ал. 3 предл. 1 от ППЗОП, със съобщение всички 
участници в процедурата бяха уведомени за часа и датата на отваряне на Плик 
“Предлагани ценови параметри”, като на основание чл. 57 ал. 3 от ППЗОП, 
възложителят публикува съобщението на профила на купувача на официалният сайт на 
Община Якоруда с изх. № 08.00-429 от 06.07.2020 год. 

 

На заседанието на комисията не присъстваха упълномощени представители на 
Участниците. 

 

На основание чл. 57 ал. 2 от ППЗОП, членовете на комисията се събраха да 
отворят ценовите оферти на допуснатите участници, след като комисията извърши 
действията, обективирани в протокол № 1.  
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I. Председателят на комисията притъпи към отварянето на пликовете с 
надпис "Предлагани ценови параметри". 

 

1. Участник „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД с оферта, Вх.№ 94.00-
1852/02.07.2020г. 

 

Председателят на комисията предостави за преглед на останалите членове на 
комисията непрозрачен плик, с ненарушена цялост и надпис “Предлагани ценови 
параметри”, подписани от трима от членовете на комисията, след което плика беше 
отворен. 

 

Председателят оповести предложението на участника: 

 
 За изпълнение на обществена поръчка предлагаме Обща цена: 97 511.94 лева 

(деветдесет и седем хиляди петстотин и единадесет лв. и 94 ст.) без ДДС или 
117 014.33 лева (сто и седемнадесет хиляди и четиринадесет лв. и 33 ст.) с  
ДДС. 

 

След което трима от членовете на комисията пристъпиха към подписване на 
Ценовото предложение.  

 

С извършването на тези си действия публичната част на заседанието 
приключи и Председателят на комисията обяви, че комисията ще продължи 
дейността си в закрито заседание. 

 

В закрито заседание на 09.07.2020г. от 17:00 часа, комисията продължи своята 
работа. На заседанието присъстваха всички титулярни членове на комисията. 

 

II. Комисията пристъпи към изчисляване и оценка на ценовите 
предложения на участниците. 

 
След като комисията разгледа ценовите предложения на участниците и 

Количествено-стойностните сметки, установи, че са в съответствие с предварително 
обявените условия и одобрения инвестиционен проект. 

 

След тези действия, комисията пристъпи към оценка по Показател „Ценово 
предложение” – П3 – с тежест 50%, максимум 50 точки. 
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Оценките по този показател се изчисляват по следната формула: 

П3 = (Цmin / Цi) х 50, 

 

където Цi е предложената обща цена, в лева без ДДС съгласно Ценовото 
предложение на съответния участник, 

Цmin е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС съгласно Ценовите 
предложения на всички участници. 

 

1. Участник „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД, с предложение: 

- 97 511.94 лв. без ДДС. 
 
П3 = (Цmin / Цi) х 50 

П3 = (97 511.94 / 97 511.94) х 50  

П3 = 50 точки 

 

Предвид гореизложеното, комисията присъжда на участник „БИЛДИНГ 
КОМПАНИ” ЕООД - 50т. 

 

П3 „Ценово предложение” 

 

УЧАСТНИК 
Показател 
„Ценово 

предложение” 

„БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД 50 т. 

 
 

III.  Комисията пристъпи към изчисляване на Комплексната оценка по 
следната формула: 

 

КО = П1 + П2 + П3 

 

УЧАСТНИК П1 П2 
 

П3 КО 

„БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД 40т. 10т. 
 

50т. 100т. 
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В резултат на направените констатации  съгласно предварително обявената 
методика за оценка по критерий „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ 
КАЧЕСТВО/ЦЕНА”, комисията предлага следното класиране: 

1-во място:  „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД, с. Дъбница, общ. Гърмен, ул. 
„Първа” №1, п.к.2940, представлявано от Бисер Узунов – Управител, с подадена 
оферта с Вх.№ 94.00-1852/02.07.2020 г., с предложена обща цена за изпълнение на 
поръчката: 

 97 511.94 (деветдесет и седем хиляди петстотин и единадесет лв. и 94 ст.)
лева без ДДС или 117 014.33 (сто и седемнадесет хиляди и четиринадесет
лв. и 33 ст.) лева с  ДДС.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на 
първо място участник, а именно: 

„БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД 

Комисията приключи своята работа в 17.00 ч. на 09.07.2020г. 

Протоколът е изготвен в 1/един/ екземпляр на 09.07.2020 г. 

Председател :  Беди Осман  ………………………. 

Членове: 
1. Айше Хаджиалиш ……………………..

2. Ася Златанова …………………………

3. Сайфедин Джурин.. ………………......

4. Исмаил Вакльов ………………………
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Данните са заличени съгл.
 чл. 36а, ал. 3 от ЗОП/
 (Вярно с оригинала –
 подписан на хартия) 
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