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  П Р О Т О К О Л  № 4  
 

  от разглеждането, оценяването и класирането на постъпилите 

оферти за провеждане на процедура – публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Обновяване и модернизация на 

читалище НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“  

 
     Днес, 04.10.2018 г. в 08,30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 
7/16.08.2018 г. на Председателя на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски 
– 1908“ в състав:   
Председател: Мария Лесова-Зенкова – адвокат; 
Членове:  
Членове:  

1. Светлана Шопова – Гл. инженер при Община Раковски; 

2. Божидар Стрехин – Зам.кмет при Община Раковски. 

 се събра в сградата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 
1908“ – град Раковски, ул. „Москва“ № 23, ет. 2, за разглеждане, оценка и 
класиране на постъпилите оферти за участие в процедура по ЗОП – публично 
състезание, с предмет: „Обновяване и модернизация на читалище НЧ 
„Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“.  
  
 Заседанието се провежда за отваряне и оповестяване на Ценовото 
предложение на допуснатия участник:  

 „АРТСТРОЙ“ ООД 
  
 Председателят на Комисията докладва, че предвид посоченото в 
Протокол № 3/09.08.2018 г. от заседанието на Комисията, съгласно 
изискванията на чл. 57 ал. 3 от ППЗОП, е изготвено Съобщение за датата, часа 
и мястото на отваряне на Ценовите предложения и същото е качено на 
Профила на купувача НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски - 1908“ 
ЕООД на 01.10.2018 г.. 
  
 На заседанието на Комисията не се явиха и не присъстваха лица, 
съгласно чл. 54 ал. 2 от ППЗОП. 
 
 Преди отваряне на Ценовото предложение, Комисията се увери в 
целостта на плика, съдържащ Ценовото предложение на допуснатия участник, 
както и наличието на подписите върху плика, поставени на заседанието от 
16.08.2018 г., надлежно отразени в Протокол № 1 от работата на Комисията.  
 Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на Ценовото 
предложение на участника „АРТСТРОЙ“ ООД: 

 

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“ 
п.к. 4150, гр.  Раковски, ул. „Москва” № 23, тел.: 03151/2141,  

e-mail: nchkirilimetodii@gmail.com 

 

mailto:nchkirilimetodii@gmail.com
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 Комисията констатира наличие на Ценово предложение, съгл. чл. 39 ал. 3 т. 
2 от ППЗОП, попълнено по Образец № 4.  
 Предложената цена за изпълнение на поръчката е, както следва: 
280552,83 лева, без включен ДДС (двеста и осемдесет хиляди петстотин петдесет 
и два лева и осемдесет и три стотинки) /която цена е по-ниска от максималната 
прогнозна стойност/, при следните показатели на ценообразуване: 

- Часова ставка:      5 лв/ч.ч. 
- Допълнителни разходи върху труд:   80 % 
- Допълнителни разходи върху механизация: 30 % 
- Доставно-складови разходи    10 % 
- Печалба       10 % 

 
Комисията пристъпи към проверка за съответствие на съдържанието на 

ценовото предложение с изискванията на възложителя, разписани в 
документацията на обществената поръчка. 

Комисията разгледа подробно и установи, че ценовото предложение на 
участника съответства на изискванията на възложителя, разписани в 
документацията за обществената поръчка; приложена е детайлно разработена 
КСС. 

 
С оглед констатираното, комисията допуска участник 

„АРТСТРОЙ“ ООД до оценка на ценовото предложение, съгласно утвърдената 
с документацията методика за Комплексна оценка. 

 
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-

изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз 

основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение 

качество/цена“, съгласно Методика. 

 
Оценка на офертата по показател „Ценово предложение“ и 

определяне на Комплексна оценка, съобразно Методиката за оценка 
на офертите. 

 
Изчисляване на Финансовата оценка: 
 

Показател Указания за определяне на оценката 
Обща стойност за 
изпълнение на 
поръчката 

Оценката на подпоказателя P3  се определя по 
формулата: 
 

                  100min
3 х

Ц

Ц
P

съотв

 100
83,280552

83,280552
3 хP  = 100 

където: 
Цmin  - най - ниската предложена обща стойност за 
изпълнение на поръчката от всички оценявани 
оферти; 
Цсъотв - предложената обща стойност за изпълнение 
на поръчката от съответния участник 

Средна часова ставка Оценката на подпоказателя P4  се определя по формулата: 
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                 100min
4 х

СЧС

СЧС
P

съотв

 100
00,5

00,5
4 хP  =100 

където: 

СЧСmin  - най - малката предложена стойност на средната 

часова ставка от всички оценявани оферти; 

СЧСсъотв – предложената стойност на средната часова 

ставка от съответния участник 

Допълнителни 

разходи върху труд 

Оценката на подпоказателя P5  се определя по формулата: 

 

                  1005 min х
ДРТ

ДРТ
P

съотв

  

където: 

ДРТmin  - най - малката предложена стойност на 

допълнителни разходи върху труд от всички оценявани 

оферти; 

ДРТсъотв – предложената стойност на допълнителните 

разходи върху труд от съответния участник 

Допълнителни 

разходи върху 

механизация 

Оценката на подпоказателя P6 се определя по формулата: 

 

                  100min
6 х

ДРМ

ДРМ
P

съотв

 100
80

80
6 хP  = 100 

където: 

ДРМmin  - най - малката предложена стойност на 

допълнителни разходи върху механизация от всички 

оценявани оферти; 

ДРМсъотв – предложената стойност на допълнителните 

разходи върху механизация от съответния участник 

Доставно-складови 

разходи 

Оценката на подпоказателя P7 се определя по формулата: 

 

                  1007 min х
ДСР

ДСР
P

съотв

 100
10

10
7 хP  = 100 

където: 

ДСРmin  - най - малката предложена стойност на доставно-

складови разходи от всички оценявани оферти; 

ДСРсъотв – предложената стойност на доставно-складови 

разходи от съответния участник 

Печалба Оценката на подпоказателя P8 се определя по формулата: 

 

                   1007 min х
ДСР

ДСР
P

съотв

 100
10

7 хP  =100 

където: 

Пmin  - най - малката предложена стойност на печалба от 

всички оценявани оферти; 

Псъотв – предложената стойност на печалба от 

съответния участник 

ФО = 65%xP3 + 25%xP4 + 4%xP5+ 2%xP6+ 2%xP7+ 2%xP8 
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ФО = 65%х100 + 25%х100 + 4%х100+2%х100+2%х100+2%х100 = 
65+25+4+2+2+2 = 100 

 
Изчисляване на Комплексната оценка на участника 
КО = 20%xP1 + 20%xP2 + 60%xФО = 20%х100 + 20 %х100 + 60 %х100 = 
20+20+60 = 100 
 
Участникът „АРТСТРОЙ“ ООД получава Комплексна оценка 100 точки. 

  КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
 
Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и 

оценка на техническите и ценови предложения на участниците, допуснати до 
съответните етапи от процедурата, подробно описани  в настоящия протокол и 
предходни такива и получените комплексни оценки от участниците, на 
основание чл. 181 ал. 4 от ЗОП Комисията класира участниците в низходящ ред 
съобразно получената комплексна оценка, удостоверяваща степента на 
съответствие на офертата с предварително обявените от възложителя условия, 
както следва: 

КЛАСИРАНЕ 
І-во място: Участник „АРТСТРОЙ“ ООД, ЕИК 120564924 с 

Комплексна оценка 100 точки. 
 
Предвид извършеното класиране, Комисията предлага на Възложителя - 

Председателя на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“ да 
сключи договор с класирания на първо място участник в процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване и модернизация 
на читалище НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“, 
обявена на сайта на АОП под № 2018-05560-0001, открита с Решение за 
откриване на процедурата № 6/17.07.2018 г. – ID № 857547 и публикувана на 
сайта на АОП под № 05560-2018-0001, а именно: 

„АРТСТРОЙ“ ООД, ЕИК 120564924 със седалище и адрес на 
управление: гр. Смолян 4700, ул. „Полк. Дичо Петров“ № 6, представлявано от 
Асен Юриев Соколов, с Комплексна оценка 100 точки. 
 
 Комисията предлага на Възложителя – Председателя на НЧ „Св. Св. 
Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“ да възложи изпълнението на 
обществената поръчка на „АРТСТРОЍ“ ООД, при условията на приетата оферта 
и протоколите на Комисията.  
  
 С така извършените действия, Комисията приключи своята работа 
по разглеждане, оценяване и класиране на офертите в настоящата 
обществена поръчка. 
   
 Настоящият протокол, съставен на основание чл. 181 ал. 4 от ЗОП се 
състои от 5 (пет) страници и е съставен в 1 (един) екземпляр, който ще се 
съхранява към документацията на процедурата и заедно с цялата документация 
от процедурата се предава на Възложителя, съгл. чл. 106 от ЗОП.  
 
  Неразделна част от настоящия Протокол № 4/04.10.2018 г. са 
Протоколи с № № 1/16.08.2018 г., № 2/31.08.2018 г. и № 3/14.09.2018 г.. 
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КОМИСИЯ В СЪСТАВ: Председател: ............................................................... /п/ 

Мария Лесова-Зенкова – адвокат 
 

Членове: ........................................................................../п/ 
Светлана Шопова – Гл. инженер при Община Раковски 

 
...................................................................................../п/ 

    Божидар Стрехин – Зам. кмет на Община Раковски 
 

 
Приел Протоколите и документацията по процедурата:  
 
05.10.2018 г., 10,30 часа …………………….. /п/ 
  Полина Рекина - Председател на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. 
  Раковски – 1908“ 

 
 
09.10.2018 г., 10,00 часа  
УТВЪРДИЛ: ………………………… /п/ 
 Полина Рекина - Председател на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр.  
 Раковски – 1908“ 


