
1 
 

ПРОТОКОЛ 
за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от 
участниците в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за 
строителство по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с 
предмет: „Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев – 1927 г.“, с. Рогош“, 
информацията за която обществена поръчка е вписана в Регистъра на 
обществените поръчки под № ID 9054197 от 11.07.2016 г. 
 

Днес, 02.08.2016 г., в 10:00 часа, в сградата на Народно читалище „Изгрев – 1927 
г.“, с. Рогош“ на адрес: с. Рогош“, община „Марица“, област Пловдив, ул. „Васил 
Левски“ № 57, в изпълнение на заповед № 18 от 02.08.2016 г. на председателя на 
Народно читалище „Изгрев – 1927 г.“, с. Рогош се събра комисия в състав: 
 

Членове: 
1. инж. Валентин Радев – строителен инженер „Топлотехника“; 
2. инж. Ангел Сомлев – инженер „Автоматизация на производството“; 
3. адв. Димитър Сергеев Костов – адвокат, вписан в ПАК. 

 
 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 
97, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП. 
 

Членовете на комисията представиха декларации по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, 
които са приложени към настоящия протокол. 
 
 На заседанието на комисията присъства г-н Цветил Цветилов – представител на 
„БЕЛНИ-ХБ“ ЕООД, гр. Пловдив, редовно упълномощен. 
 
 Комисията направи съобразно представените оферти следните 
 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

1. Регистрирани предложения – 3 бр., както следва: 
 

№ Наименование на участника 
Регистрационен 
номер на 
предложението 

Дата на 
получаване на 
предложението

1. „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, гр. Русе 13 26.07.2016 г. 

2. „КОДИМИТ“ ЕООД, с. Нареченски бани 14 27.07.2016 г. 

3. „БЕЛНИ-ХБ“ ЕООД, гр. Пловдив 16 27.07.2016 г. 
 

2. Подадените предложения са постъпили в срока, определен в обявата. 
3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 
4. Комисията констатира, че след изтичане на срока за получаване на оферти, 

определен в обявата, са получени два броя оферти: от „ПЕП ГРУП“ ЕООД, гр. София с 
вх. № 17/29.07.2016 г., 12:10 ч. и от „БИЛДЪРВИЛ“ ЕООД, гр. София с вх. № 
18/29.07.2016 г. И двете оферти са получени по пощата, като втората от тях е била 
подадена погрешно в деловодството на община „Марица“ и заведена с вх. № ОФ-
149/27.07.2016 г., а впоследствие е изпратена служебно от общината до възложителя с 
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писмо с изх. № 76-00-63/28.07.2016 г. и получена в деловодството на НЧ „Изгрев – 1927 
г.“ на 29.07.2016 г. Комисията счита, че следва да остави и двете оферти без 
разглеждане като получени след крайния срок за подаване на оферти, определен в 
обявата, а именно 27.07.2016 г., 16:00 ч. По отношение на първата оферта следва да се 
има предвид, че дори и подадена чрез оператора на пощенска услуга в срока по обявата, 
същата е получена при възложителя след неговото изтичане, с оглед на което се явява 
просрочена. Съгласно чл. 28, ал. 4 от ППЗОП, последният ден на срока изтича в 
момента на приключване на работното време на възложителя, а крайният срок за 
получаване на офертите е такъв за тяхното фактическо депозиране при възложителя, 
като общите правила за броене на срокове по ГПК тук не се прилагат. Същите 
съображения са относими и към втората оферта – на „БИЛДЪРВИЛ“ ЕООД, но тук е от 
по-голямо значение фактът, че офертата не е подадена при възложителя НЧ „Изгрев – 
1927 г.“, както е изрично посочено в обявата на възложителя и указанията за 
подготовка на офертата: в т. 10 от същите е записано, че офертите се подават в 
деловодството на НЧ „Изгрев – 1927 г.”, адрес: с. Рогош 4140, община „Марица“, 
област Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 57. Офертата на въпросния участник е подадена 
в административната сграда на община „Марица“ на адрес гр. Пловдив, бул. „Марица“ 
№ 57А, която служебно я е изпратила до настоящия възложител, но извън срока, 
определен в обявата (27.07.2016 г.), като за общината всъщност не съществува 
задължение да администрира книжа, които са адресирани до други реципиенти. Ето 
защо офертите на „ПЕП ГРУП“ ЕООД, гр. София и на „БИЛДЪРВИЛ“ ЕООД, гр. 
София няма да бъдат разгледани в настоящото производство. 
 

След като установи редовността на постъпването на трите оферти, получени в 
срок, комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в 
предложенията на участниците. В изпълнение разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, 
в присъствието на представителя на участника „БЕЛНИ-ХБ“ ЕООД комисията отвори 
офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения, след което 
продължи работа в закрито заседание. 
 

Наличието и редовността на представените от участниците документи, както и 
съответствието им с критериите за подбор и изискванията на възложителя е, както 
следва: 
 

1. „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД 
 Офертата на участника съответства с изискванията за подбор на 

възложителя, не са налице липсващи или нередовни документи. 
2. „КОДИМИТ“ ЕООД 
 Офертата на участника съответства с изискванията за подбор на 

възложителя, не са налице липсващи или нередовни документи. 
3. „БЕЛНИ-ХБ“ ЕООД 
 Офертата на участника съответства с изискванията за подбор на 

възложителя, не са налице липсващи или нередовни документи. 
 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 
 

РЕШИ: 
 

I. Допуска до разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката 
участниците, които отговарят на критериите за подбор, както следва: 
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1. „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД 
2. „КОДИМИТ“ ЕООД 
3. „БЕЛНИ-ХБ“ ЕООД 

 
 Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 
участниците за установяване на съответствието му с изискванията на възложителя. 
Установи се, че предложението за изпълнение на поръчката на участниците 
„КОДИМИТ“ ЕООД и „БЕЛНИ-ХБ“ ЕООД отговаря на предварително обявените от 
възложителя условия, тъй като формално съдържа техническа оферта съгласно образец 
№ 1, подход и програма за изпълнение на поръчката, линеен график за изпълнение на 
поръчката, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. Офертата на 
участника „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД обаче не отговаря на предварително обявените 
условия на възложителя, тъй като към техническото предложение няма представена 
диаграма на механизацията, което е задължително съдържание на техническата оферта 
съгласно т. 6.10 от указанията за подготовка на офертата. Без приложена диаграма на 
механизацията комисията е в невъзможност да оцени предложението на участника по 
показателя „Организация и изпълнение на строителните работи“ от одобрената от 
възложителя методика, тъй като диаграмата е документ, от който се извеждат 
подлежащи на оценка обстоятелства. Доколкото порокът засяга техническото 
предложение на участника, несъответствието не може да бъде отстранено по реда на 
чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, приложим субсидиарно по силата на разпоредбата на чл. 195 от 
ЗОП, понеже по този процесуален ред подлежат на корекция липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 
какъвто не е настоящият случай. Ето защо офертата на участника ще се предложи на 
възложителя за отстраняване. 
 

Въз основа на подадените оферти, извършените анализи и констатации, 
комисията единодушно и без особено мнение на членове от състава й 
 

РЕШИ: 
 

II. Предлага на възложителя за отстраняване от по-нататъшно участие в 
процедурата офертата на участника „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД, тъй като същата не 
отговаря на първоначално обявените условия на възложителя - по съображения, 
изложени подробно в настоящия протокол. 

III. Допуска до разглеждане на ценовото предложение участниците, както 
следва: 

1. „КОДИМИТ“ ЕООД 
2. „БЕЛНИ-ХБ“ ЕООД 

 
 Следва кратко описание на офертите на участниците: 
 

1. „КОДИМИТ“ ЕООД 
 По показателя „Организация и изпълнение на строителните работи“ 

участникът представя техническо предложение по образец, подход и 
програма за изпълнение на поръчката, линеен график за изпълнение на 
поръчката, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. 

o Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката от 60 
(шестдесет) календарни дни; 
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o Участникът предлага гаранционен срок в месеци за 
хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 
антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна 
среда и за всички видове строителни, монтажни и довършителни 
работи: 60 (шестдесет) месеца. 

o Подходът и програмата за изпълнение на поръчката съдържат: 
подробна организация и изпълнение на строителните работи с 
детайлно разписани задължения на участника; описание на обекта; 
описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката, 
категоризирани на раздели демонтажни и разрушителни работи, 
електрически инсталации, дограмаджийски работи, мазачески 
работи, монтаж, експлоатация и демонтаж на работно скеле, 
шпакловъчни работи, бояджийски работи, настилъчни работи, 
покривни работи, тенекеджийски и железарски работи, товаро-
разтоварни работи; описание на видовете СМР и тяхната 
последователност на изпълнение, отразена таблично; описание на 
работната сила по видове работи; описание на технологичното 
оборудване и механизация по видове работи; разпределение на 
задълженията между лицата, отговарящи за изпълнение на 
поръчката; индивидуализирани изисквания към работите, 
инструкции и мерки по ЗБУТ; описание на действащите системи 
за контрол на качеството. 

 По показателя „Цена за изпълнение на поръчката” участникът представя 
ценово предложение, придружено от остойностена количествена сметка 
на хартиен и електронен носител. 

o Предлагана цена за изпълнение на поръчката: 
- Общо: 52957,59 лв. без ДДС; 
- 10% непредвидени разходи без ДДС: 5295,76 лв.; 
- 20% ДДС: 11650,67 лв.; 
- Всичко с ДДС: 69904,02 лв. 

o Ценови показатели: 
 часова ставка – 3,85 лв./час; 
 допълнителни разходи за труд – 85%; 
 допълнителни разходи за механизация – 23% 
 доставно-складови разходи – 10% 
 печалба – 10% 

 
2. „БЕЛНИ-ХБ“ ЕООД 

 По показателя „Организация и изпълнение на строителните работи“ 
участникът представя техническо предложение по образец, подход и 
програма за изпълнение на поръчката, линеен график за изпълнение на 
поръчката, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. 

o Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката от 20 
(двадесет) календарни дни; 

o Участникът предлага гаранционен срок в месеци за 
хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 
антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна 
среда и за всички видове строителни, монтажни и довършителни 
работи: 60 (шестдесет) месеца. 
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o Подходът и програмата за изпълнение на поръчката съдържат: 
организация на работата за постигане на целите на договора; 
описание предмета на поръчката, съдържащо констатирана 
етапност на видовете СМР – подготовка на строителната 
площадка и подготвителни дейности и организационни работи, 
демонтажни работи, товаро-разтоварни работи, хидроизолация на 
покрив, работи по монтажа на дограма, мазачески работи, 
бояджийски работи, електромонтажни работи, работа с машини, 
управление на строителни отпадъци; обяснение по дни на 
приложения линеен график с разпределение на човешкия ресурс 
по видове работи; описание на плана за използване на материалите 
и механизацията; предвидено строително оборудване на 
изпълнение на поръчката; описание на организацията на 
човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта, 
разполагане на персонала; мерки и изисквания за осигуряване на 
безопасност и здраве, специфични рискове; изисквания по ЗБУТ; 
класификация на опасностите; разпределение на ръководния 
персонал; описание на системите за контрол на качеството 

 По показателя „Цена за изпълнение на поръчката” участникът представя 
ценово предложение, придружено от остойностена количествена сметка 
на хартиен и електронен носител. 

o Предлагана цена за изпълнение на поръчката: 
- Общо: 53534,47 лв. без ДДС; 
- 10% непредвидени разходи без ДДС: 5353,45 лв.; 
- 20% ДДС: 11777,58 лв.; 
- Всичко с ДДС: 70665,50 лв. 

o Ценови показатели: 
 часова ставка – 3,10 лв./час; 
 допълнителни разходи за труд – 70%; 
 допълнителни разходи за механизация – 25% 
 доставно-складови разходи – 10% 
 печалба – 10% 

 
Комисията констатира, че ценовото предложение на участника „БЕЛНИ-ХБ“ 

ЕООД не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. В обявата за 
обществена поръчка възложителят е посочил обща прогнозна стойност на поръчката в 
размер на 58300 лв. без ДДС. Същевременно, в приложение № 3 от конкурсната 
документация – „Описание и специфични условия на поръчката“, т. 7 „Финансиране“ 
ясно е записано, че предложените от участниците цени за изпълнение на поръчката 
трябва да са съобразени с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури. 
Общата цена за изпълнение на строителството, предмет на настоящата поръчка, е в 
размер до 58 300 /петдесет и осем хиляди и триста/ лева без ДДС, в т.ч. 10 на сто 
непредвидени разходи. От ценовото предложение на участника „БЕЛНИ-ХБ“ ЕООД се 
установява, че общата цена за изпълнение на строителството без ДДС, в това число 
10% непредвидени разходи, е 58887,92 лв., която стойност не съответства на обявения 
от възложителя финансов ресурс. По-нататък, в същата т. 7 от специфичните условия 
на поръчката се указва, че участник, чието ценово предложение надхвърля 
горепосочената обща стойност за изпълнение на строителството, предмет на 
настоящата обществена поръчка, ще бъде отстранен от участие в избора. Ето защо, 
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офертата на участника „БЕЛНИ-ХБ“ ЕООД следва да се предложи на възложителя за 
отстраняване. 
 

Въз основа на подадените оферти, извършените анализи и констатации, 
комисията единодушно и без особено мнение на членове от състава й 
 

РЕШИ: 
 

IV. Предлага на възложителя за отстраняване от по-нататъшно участие в 
процедурата офертата на участника „БЕЛНИ-ХБ“ ЕООД, тъй като същата не отговаря 
на първоначално обявените условия на възложителя - по съображения, изложени 
подробно в настоящия протокол. 

V. Допуска до оценка и класиране участника, както следва: 
1. „КОДИМИТ“ ЕООД 

 
 Комисията пристъпи към оценка на предложението съгласно утвърдената от 
възложителя методика, като резултатите са закрепени таблично по-долу: 
 

 Показател/ участник „КОДИМИТ“ ЕООД 
Цена за изпълнение на поръчката 45 точки 
Организация и изпълнение на строителните работи 55 точки 
Общ брой точки (КО) 100 точки 

 
 Мотиви: 

По показателя „Организация и изпълнение на строителните работи“: 
1. В техническото предложение на „КОДИМИТ“ ЕООД за направените 

предвиждания за организация и изпълнение на строителните работи са налице и петте 
обстоятелства: 

• Описани са видовете строителни работи съгласно количествената сметка в 
съответствие с техническата документация, като декомпозирането им на отделни 
действия/дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според 
правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове 
работи; предвижданията за организация и изпълнение покриват всички аспекти на 
извършваните дейности с отчитане на реалната производителност на предложените 
работна сила, технологично оборудване и механизация; всички изложени методи са 
приложими; на база на предложените материали, рационализации, технологии за 
изпълнение и методи и техники на работа е предложено ниво на изпълнение, което е 
над минимално изисканото чрез техническите спецификации, въз основа на което е 
осигурено разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите и 
постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

• Предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи по 
количествената сметка, тяхната технологичната последователност, взаимозависимост, 
технологичното време за изчакване между отделните видове работи и е изцяло 
съобразен с технологичните норми. 

• Изпълнението на всеки отделен вид строителни работи е обезпечено с 
необходимото техническо оборудване, като разпределението му по всички видове 
строителни работи е ясно и подробно представено. 

• Изпълнението на всеки отделен вид строителни работи е ресурсно обезпечено 
с необходимите човешки ресурси – строителен екип /ръководни и технически лица и 



7 
 

работници/, като ясно и подробно e представено разпределението на задачите и 
отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове строителни 
работи. 

• Налице е пълно съответствие и липса на противоречия между всички отделни 
части на представените подход и програма за изпълнение на поръчката – описателен 
документ, представящ организацията и изпълнението на строителните работи, линеен 
график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка, диаграма на 
механизацията. 
 
 Въз основа на подадената оферта, извършените анализи, изчисления и 
констатации, комисията единодушно и без особено мнение на членове от нейния състав 
 

РЕШИ: 
 

VІ. Класира участника в производство по избор на изпълнител на обществена 
поръчка за строителство по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с 
обява, с предмет: „Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев – 1927 г.“, с. 
Рогош“, както следва: 
 
 1. „КОДИМИТ“ ЕООД – 100 точки 
 

VII. Предлага на възложителя да определи за изпълнител на обществена 
поръчка с предмет: „Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев – 1927 г.“, с. 
Рогош“, класирания на първо място участник, както следва: 
 

1. „КОДИМИТ“ ЕООД, 
получил комплексна оценка от 100 точки. 

 
Настоящият протокол е технически съставен на 03.08.2016 г., на която дата 

комисията приключи своята дейност, като предаде на възложителя протокола от 
работата си, ведно с офертите на участниците. 
 
 
 Членове:  1. положен подпис   2. положен подпис 
    / инж. Валентин Радев /  / инж. Ангел Сомлев / 
 
 
 

3. положен подпис 
/ адв. Д. Костов / 

 
 

УТВЪРДИЛ на 04.08.2016 г.: 
 
 
 

положен подпис 
ВИОЛЕТА ХРИСТОДУЛОВА 
Председател 


