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П Р О Т О К О Л  № 3 

 

за разглеждане, оценка и класиране на техническите предложения 

 основание чл.103, ал.4 oт ЗОП 

 

На 09.08.2017 г. в 10:30 часа в стая 102 в сградата на Община Разград, комисията 

за провеждане на „открита процедура“ за обществена поръчка с предмет: 

„Предоставяне на консултантски услуги за организация и управление на проекти на 

Община Разград, финансирани със средства по Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“, процедура BG16RFOP001 – 1.001-039 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, включени в 

Инвестиционната програма на общината“ по две обособени позиции:1. Обособена 

позиция №1: Управление и изпълнение на проект „Паркоустрояване на зелените 

площи в кв. „Орел“, град Разград“ и 2. Обособена позиция №2: Управление и 

изпълнение на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и 

мерки за енергийна ефективност в образователните институции на 

територията на град Разград“, назначена Заповед № 436/03.05.2017г. на д-р 

Валентин Василев - кмет на Община Разград, заседава в състав:  

 

Председател:  

            Галина Милкова Георгиева -Маринова-зам.-кмет  в Община Разград 

                       и 

Членове: 

1.Недим Ахмедов Тахиров-директор на дирекция „Програми и околна среда“ в 

Община Разград;  

2.Христина Димитрова Русева –началник отдел „Програми и проекти“ в Община 

Разград; 

3.Ивайло Димитров Ганев-директор на ОП „Бизнес зона „ПЕРИСТЪР“ и 

ръководител на проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град 

Разград“. 

4.Виргиния Николаева Станкова –главен юрисконсулт – обществени поръчки в 

Дирекция „Правно и нормативно обслужване“ в Община Разград; 

Комисията събра на свое трето заседание за да изпълни задачата: да разгледа, 

оцени и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез „открита 
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процедура“ с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за организация и 

управление на проекти на Община Разград, финансирани със средства по 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001 – 1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-

2020“, включени в Инвестиционната програма на общината“ по две обособени 

позиции:1. Обособена позиция №1: Управление и изпълнение на проект 

„Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“ и 2. Обособена 

позиция №2: Управление и изпълнение на проект „Ремонт, обновяване на 

материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в 

образователните институции на територията на град Разград“, при спазване 

изискванията на ЗОП/ППЗОП и условията, определени в документацията на 

обществената поръчка. 

В настоящото заседание не присъстваха представители на участниците, както и 

представители на средствата за масова информация, независимо от публикуваното 

съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП от 02.08.2017 г. в профила на купувача на 

възложителя. 

Въз  основа  на извършената проверка, задълбочен подробен преглед и детайлно 

изследване на техническото предложение на участника/ците за обособената позиция, за 

която участват, отразено в предходния протокол на комисията, взетите решения по 

него, последната на основание чл.57, ал.3, изр. последно от ППЗОП обяви резултатите  

от оценяването на офертите по другите показатели („НСОРБ -Актив“ ЕООД за 

обособена позиция №1-5 точки и „Албена Инженеринг“ ООД за обособена позиция 

№2-3 точки ) и пристъпи към  отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 

допуснатите участници в процедурата: 
 

1. „НСОРБ -Актив“ ЕООД за обособена позиция №1 

2. „Албена Инженеринг“ ООД за обособена позиция №2; 

 

Председателят на комисията, по реда на постъпване на офертите оповести: 

1.Ценовото предложение на участник „НСОРБ -Актив“ ЕООД за обособена 

позиция №1 в размер на 67 050,00 лв.(шестдесет и седем хиляди и петдесет лева) без 

ДДС.  

2.Ценовото предложение на участник „Албена Инженеринг“ ООД за обособена 

позиция №2  в размер на 125 600,00 лв.(сто двадесет и пет хиляди и шестстотин лева) 

без ДДС.  

  С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 

Комисията продължи своята работа и констатира, че Ценовото предложение на 

участник „НСОРБ -Актив“ ЕООД за обособена позиция №1 е по образеца на 
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възложителя и съответства по форма и съдържание. Предложената от участника цена 

не надвишава максималната прогнозна стойност за обособена позиция №1 посочена в 

обявлението. Комисията направи необходимите изчисления и проверка, в резултат на 

което установи съответствие. 

Комисията продължи своята работа и констатира, че Ценовото предложение на 

участник „Албена Инженеринг“ ООД за обособена позиция №2  е по образеца на 

възложителя и съответства по форма и съдържание. Предложената от участника цена 

не надвишава максималната прогнозна стойност за обособена позиция №2 посочена в 

обявлението. Комисията направи необходимите изчисления и проверка, в резултат на 

което установи съответствие. Комисията пристъпи към прилагане на нормата на чл.72 

от Закона за обществените поръчки по отношение на допуснатите до участие 

участници по обособените позиции, за които участват. Предвид на това, че за 

горепосочените обособени позиции има допуснати до участие по един участник, 

комисията констатира неприложимост на нормата на чл.72 от ЗОП. 

Комисията по възприетата методика пристъпи към прилагане на формулата по 

т.2 показател П2 – Показател Ценови Критерий, в резултат на което:  

• участникът „НСОРБ -Актив“ ЕООД за обособената позиция №1 получава 

П = (Цmin / Цi) х 10 (брой точки) =67 050,00/67 050,00 х10 = 10 точки 

• участникът „Албена Инженеринг“ ООД за обособената позиция №2 получава  

П = (Цmin / Цi) х 10 (брой точки) =125 600,00 /125 600,00 х10 = 10 точки 

 

Комисията по възприетата методика пристъпи към определяне на комплексната 

оценка, в резултат на което: 

КО /Комплексна оценка/ = П1 х 65% + П2 х 35%  

• участникът „НСОРБ -Актив“ ЕООД за обособената позиция №1 получава 

КО /Комплексна оценка/ = П1 х 65% + П2 х 35% =5х65% +10х35%=3,25+3,5=6,75 т. 

• участникът „Албена Инженеринг“ ООД за обособената позиция №2 получава  

КО /Комплексна оценка/ = П1 х 65% + П2 х 35% =3х65%+10х35%=1,95+3,5=5,45 т. 

Предвид горното, на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, комисията в 

горепосочения състав единодушно взе следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1.Класира участникът „НСОРБ -Актив“ ЕООД за обособената позиция №1, 

съобразно възприетия критерий, в обществената поръчка с предмет „Предоставяне на 

консултантски услуги за организация и управление на проекти на Община Разград, 
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финансирани със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура 

BG16RFOP001 – 1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020“, включени в Инвестиционната програма на 

общината“ по две обособени позиции:1. Обособена позиция №1: Управление и 

изпълнение на проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град 

Разград“ и 2. Обособена позиция №2: Управление и изпълнение на проект „Ремонт, 

обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в 

образователните институции на територията на град Разград“ на I място с КО – 

6,75 т. 

2. Класира участникът „Албена Инженеринг“ ООД за обособената позиция №2, 

съобразно възприетия критерий, в обществената поръчка с предмет „Предоставяне на 

консултантски услуги за организация и управление на проекти на Община Разград, 

финансирани със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура 

BG16RFOP001 – 1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020“, включени в Инвестиционната програма на 

общината“ по две обособени позиции:1. Обособена позиция №1: Управление и 

изпълнение на проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град 

Разград“ и 2. Обособена позиция №2: Управление и изпълнение на проект „Ремонт, 

обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в 

образователните институции на територията на град Разград“ на I място с КО – 

5,45 т. 

Комисията приключи работа на 09.08.2017 г. в 11:10 часа. 

Настоящият протокол е съставен и е подписан в един екземпляр.  

 

Комисия: 

 

Председател:  

Галина Милкова Георгиева -Маринова 

 

 

– П.П. 

Членове: 

 

1.Недим Ахмедов Тахиров  

 

2.Христина Димитрова Русева  

 

3.Ивайло Димитров Ганев 

 

4.Виргиния Николаева Станкова  

 

 

 

– П.П. 

 

– П.П. 

 

– П.П. 

 

– П.П. 

  

Подписите заличени съгласно чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД 


