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ПРОТОКОЛ № 3 
 

за работата на комисия, назначена със Заповед № РД–ЗА-277/30.05.2019г. на Управителя на 

„В и К“ ЕООД гр. Смолян за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Инженеринг, съгласно договорните условия на  ФИДИК – жълта 

книга на обекти, включени в проект: „Интегриран воден проект на агломерация 

Смолян“ по две обособени позиции“, открита с Решение № РД-ЗА-174 от 09.04.2019г., 

публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00295-2019-

0004 и в ОВ на Европейския съюз под № 2019/S 072-171332 от 11.04.2019г.  

 

 

Днес, 19.12.2019г. в гр. Смолян, комисия в състав: 

 

Председател: инж. Николай Сираков – Ръководител проект „Интегриран воден проект на 

агломерация Смолян“; квалификация: Инженер „В и К мрежи и съоръжения“  

Членове: 

1. Павлин Колев –  Юрист по проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“; 

квалификация: правоспособен юрист 

2. Донка Щерева – Специалист с контролни функции деловодство и архив по проект 

„Интегриран воден проект на агломерация Смолян“; квалификация: Публична 

администрация; 

3. Севда Хаджиева – Ръководител „Финанси“ във „В и К“ ЕООД; квалификация: Икономист 

по счетоводната и финансово контролна дейност; 

4. инж. Яна Циркова – инж. Водоснабдяване и канализация по проект „Интегриран воден 

проект на агломерация Смолян“; квалификация: Строителен инженер 

5. Даниела Димитрова – Координатор проект „Интегриран воден проект на агломерация 

Смолян“; квалификация: правоспособен юрист; резервен член на мястото на титуляра инж. 

Зорница Иванова – инж. Водоснабдяване и канализация по проект „Интегриран воден проект 

на агломерация Смолян“; квалификация: Строителен инженер по пречистване на водите; 

6. инж. Ралица Драгоева - инж. Водоснабдяване и канализация по проект „Интегриран воден 

проект на агломерация Смолян“; квалификация: Строителен инженер, 

 

се събра в изпълнение на Заповед № РД–ЗА-277/30.05.2019г. на Управителя на „В и К“ ЕООД 

гр. Смолян за провеждане на публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Инженеринг, съгласно договорните условия на  ФИДИК – жълта 

книга на обекти, включени в проект: „Интегриран воден проект на агломерация 

Смолян“ по две обособени позиции“, открита с Решение № РД-ЗА-174 от 09.04.2019г., 

публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00295-2019-

0004 и в ОВ на Европейския съюз под № 2019/S 072-171332 от 11.04.2019г.  
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На публичното заседание присъстваха представители на участниците в процедурата – 

Обединение „Воден цикъл Смолян“ и Обединение „Смоляни конструкт“, които се вписаха в 

Списъка на присъстващите лица. На заседанието не присъстваха представители на средствата 

за масово осведомяване. 

Председателят уведоми присъстващите, че поради обективни причини инж. Зорница 

Иванова – член на комисията не може да участва в публичното заседание на комисията, поради 

което в днешното заседание участва резервният член Даниела Димитрова, присъствала и на 

първото публично заседание по отваряне на постъпилите оферти, когато е подала  декларация 

по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. С оглед на посочените обстоятелства, на днешното открито заседание 

комисията е в законен състав, с което е налице и необходимия кворум за вземане на валидни 

решения. 

 

На присъстващите представители на участниците бе съобщено, че съобразно 

изискването на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията е разгледала техническите предложения на 

участниците по отделните обособени позиции, за които е установила, че отговарят на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. Комисията е извършила проверка 

за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия 

(изискванията на възложителя, техническите спецификации и наличните идейни проекти по 

обособените позиции) и е оценила техническите предложения на допуснатите участници по 

показателя извън цената. Действията на комисията и взетите от нея решения са отразени в 

подписания от членовете ѝ Протокол № 2, приключен на 09.12.2019г.  

Съгласно изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП Председателят обяви резултатите от 

оценяването по показателя извън цената на допуснатите оферти на участниците – Обединение 

„Смоляни конструкт“ - по обособена позиция № 1 и на „ИСА 2000“ ЕООД и ДЗЗД „Аква Билд 

Смолян“ – по обособена позиция № 2.  

Председателят пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ на 

допуснатите участници. 

 

I. ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“ НА 

ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ 

 

Обособена позиция № 1 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор 

на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян” 

съгласно  договорните условия на ФИДИК – жълта книга” 

 

1. УЧАСТНИК № 3 ОБЕДИНЕНИЕ „СМОЛЯНИ КОНСТРУКТ“ с оферта вх. № 

ОП-129/29.05.2019г. и със страни в обединението: „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД и „АР 

СИ Дизайн“ ЕООД по Обособена позиция № 1 

 

 Комисията отвори Плик „Предлагани ценови параметри” на допуснатия участник, 

оповестявайки конкретното му предложение, а именно: 

ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ДОГОВОРНА СУМА) В РАЗМЕР НА: 31 289 400.00 лв 

(тридесет и един милиона двеста осемдесет и девет хиляди и четиристотин лева)  без ДДС, 

разпределена по видове дейности/бюджетни пера, както следва:  
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Обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян”  

Вид дейност/бюджетно перо Стойност в лева без 

ДДС 

1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен 

проект“ 

433 000.00 

1.1. Изготвяне на работен проект част водоснабдяване 103 500.00 

1.2. Изготвяне на работен проект част канализация 329 500.00 

2. Осъществяване на авторски надзор 195 000.00 

2.1. Осъществяване на авторски надзор част водоснабдяване 46 500.00 

2.2. Осъществяване на авторски част канализация 148 500.00 

3. Изпълнение на строително-монтажни работи 27 874 000.00 

3.1.СМР за изграждане на нов водопровод и зониране на мрежата и 

измервателни устройства 

3 990 000.00 

3.2. СМР по реконструкция на съществуващ водопровод 2 695 000.00 

3.3. СМР за изграждане на нова канализация 9 000 500.00 

3.4. СМР по реконструкция на съществуваща канализация 12 188 500.00 

4. Провизорни суми (непредвидени разходи) до 10% 2 787 400.00 

4.1. Провизорни суми (непредвидени разходи) част водоснабдяване 668 500.00 

4.2. Провизорни суми (непредвидени разходи) част канализация 2 118 900.00 

 

Обособена позиция № 2 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор 

на обект „Реконструкция на главен градски събирателен колектор” съгласно  

договорните условия на ФИДИК – жълта книга” 

 

1. УЧАСТНИК № 1 „ИСА 2000“ ЕООД с оферта вх. № ОП-127/28.05.2019г. по 

Обособена позиция № 2 

 

 Комисията отвори Плик „Предлагани ценови параметри” на допуснатия участник, 

оповестявайки конкретното му предложение, а именно: 

ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ДОГОВОРНА СУМА) В РАЗМЕР НА: 15 030 000.00 лв 

(петнадесет милиона и тридесет хиляди)  без ДДС, разпределена по видове 

дейности/бюджетни пера, както следва:  

Обект: „Реконструкция на главен градски събирателен колектор” 

Вид дейност/бюджетно перо Стойност в лв. 

без ДДС 



   

4 

 

1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“    120 000.00 

2. Осъществяване на авторски надзор 60 000.00 

3. Изпълнение на строително-монтажни работи 13 500 000.00 

4. Провизорни суми (начислява се върху разходите по ред 1.3) - 10 % 1 350 000.00 

 

2. УЧАСТНИК №5 ДЗЗД „АКВА БИЛД СМОЛЯН“ с участници: „Виа Конструкт 

Груп“ ЕООД и „ВиК Инфраструктурно проектиране“ ЕООД с оферта вх. № ОП-

131/29.05.2019г. по Обособена позиция № 2 
 

 Комисията отвори Плик „Предлагани ценови параметри” на допуснатия участник, 

оповестявайки конкретното му предложение, а именно: 

ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ДОГОВОРНА СУМА) В РАЗМЕР НА: 15 099 999.45 лв 

(петнадесет милиона деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева 

четиридесет и пет ст.)  без ДДС, разпределена по видове дейности/бюджетни пера, както 

следва:  

 

Обект: „Реконструкция на главен градски събирателен колектор” 

Вид дейност/бюджетно перо Стойност в лв. 

без ДДС 

1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ 125 000.00    

2. Осъществяване на авторски надзор 62 300.00 

3. Изпълнение на строително-монтажни работи 13 556 999.50 

4. Провизорни суми (начислява се върху разходите по ред 1.3) - 10 % 1 355 699.95 

 

 С извършването на тези действия публичната част от заседанието приключи, като 

комисията ще продължи своята работа при условията на закрито заседание. 

 

 ІІ. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 

ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Преди да пристъпи към оценка на ценовите предложения на допуснатите участници по 

отделните обособени позиции, комисията следва да провери дали същите отговарят на 

изискванията от документацията за обществена поръчка.   
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Комисията установи, че ценовите предложения на допуснатите участници по отделните 

обособени позиции са представени по Образец № 4.1 и съответно по Образец № 4.2 и 

предложените от участниците по дадената обособена позиция обща цена за изпълнение на 

поръчката, както и цените за отделните дейности/бюджетни пера не надвишават прогнозната 

стойност на поръчката по съответната обособена позиция като цяло и по отделните бюджетни 

пера.  

Също така в ценовите предложения на допуснатите участници не се установиха 

аритметични грешки.  

Предвид констатираното, се обосновава извод за съответствие на ценовите предложения 

на допуснатите участници с изискванията на възложителя. С оглед на това, комисията ги 

допуска до оценка на ценовите предложения и определяне на комплексната им оценка 

съгласно утвърдената Методика за оценка. 

 

 ІІІ. ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ „ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛ“ (ЦП) И ОПРЕДЕЛЯНЕ 

НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА УЧАСТНИКА 

 

Обособена позиция №1 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор 

на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян” 

съгласно  договорните условия на ФИДИК – жълта книга” 

 

1. УЧАСТНИК № 3 ОБЕДИНЕНИЕ „СМОЛЯНИ КОНСТРУКТ“ с оферта вх. № 

ОП-129/29.05.2019г. и със страни в обединението: „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД и „АР 

СИ Дизайн“ ЕООД по Обособена позиция №1 

 

 А) Оценка по показател „Ценови показател“ (ЦП) 

 Комисията пристъпи към оценяване на ценовото предложение на участника. 

Оценката по показател ЦП — „Ценови показател“ се определя по следната формула: 

ЦП = (Цmin / Цi) х 35 = .......... (брой точки), където 

 

Цmin е минималната предложена обща цена в лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения 

на всички участници. 

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

участник. 

В настоящия случай 

Цmin = Цi = 31 289 400.00 лв. без ДДС 

 

ЦП = (Цmin/Цi) х 35 = (31 289 400.00 / 31 289 400.00) х 35 = 35 точки. 

 

Б) Определяне на Комплексната оценка на участника 

Комисията пристъпи към определяне на Комплексната оценка на участника съобразно 

утвърдената Методика за оценка, прилагайки формулата КО = КИ + ЦП. 
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КО = КИ + ЦП = 65 + 35 = 100 точки. 

 

Участникът Обединение „Смоляни конструкт“ получава Комплексна оценка 100 точки. 
 

Обособена позиция №2 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор 

на обект „Реконструкция на главен градски събирателен колектор” съгласно  

договорните условия на ФИДИК – жълта книга” 

 

1. УЧАСТНИК № 1 „ИСА 2000“ ЕООД с оферта вх. № ОП-127/28.05.2019г. по 

Обособена позиция № 2 

 

 А) Оценка по показател „Ценови показател“ (ЦП) 

 Комисията пристъпи към оценяване на ценовото предложение на участника. 

В настоящия случай 

Цmin = Цi = 15 030 000.00 лв. без ДДС 

ЦП = (Цmin/Цi) х 35 = (15 030 000  / 15 030 000) х 35 = 35 точки. 

 

Б) Определяне на Комплексната оценка на участника 

Комисията пристъпи към определяне на Комплексната оценка на участника съобразно 

утвърдената Методика за оценка, прилагайки формулата КО = КИ + ЦП. 

КО = КИ + ЦП = 65 + 35 = 100 точки. 

 

Участникът „ИСА 2000“ ЕООД получава Комплексна оценка 100 точки. 

 

2. УЧАСТНИК №5 ДЗЗД „АКВА БИЛД СМОЛЯН“ с участници: „Виа Конструкт 

Груп“ ЕООД и „ВиК Инфраструктурно проектиране“ ЕООД с оферта вх. № ОП-

131/29.05.2019г. по Обособена позиция № 2 

 

 А) Оценка по показател „Ценови показател“ (ЦП) 

 Комисията пристъпи към оценяване на ценовото предложение на участника. 

В настоящия случай 

Цmin = 15 030 000.00  лв. без ДДС 

Цi = 15 099 999.45 лв. без ДДС 

ЦП = (Цmin/Цi) х 35 = (15 030 000.00  / 15 099 999.45) х 35 = 34,84 точки. 

 

Б) Определяне на Комплексната оценка на участника 

Комисията пристъпи към определяне на Комплексната оценка на участника съобразно 

утвърдената Методика за оценка, прилагайки формулата КО = КИ + ЦП. 

КО = КИ + ЦП = 65 + 34,84  = 99,84 точки. 
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Участникът ДЗЗД „Аква Билд Смолян“ получава Комплексна оценка 99,84  точки. 

 

IV. КЛАСИРАНЕ ПО КРИТЕРИЯ „ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ 

КАЧЕСТВО/ЦЕНА“ 

 

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на 

техническите и ценови предложения на участниците по отделните обособени позиции, 

допуснати до съответните етапи на процедурата, подробно описани в настоящия протокол и 

предходен такъв с № 2, приключен на 09.12.2019г., на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП 

Комисията извърши следното класиране: 

КЛАСИРАНЕ 

Обособена позиция №1 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор 

на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян” 

съгласно  договорните условия на ФИДИК – жълта книга” 

 

 I-во и единствено място: Участник ОБЕДИНЕНИЕ „СМОЛЯНИ КОНСТРУКТ“ с 

оферта вх. № ОП-129/29.05.2019г. с Комплексна оценка 100 точки. 

   

Обособена позиция №2 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор 

на обект „Реконструкция на главен градски събирателен колектор” съгласно  

договорните условия на ФИДИК – жълта книга” 

I-во място: Участник „ИСА 2000“ ЕООД с оферта вх. № ОП-127/28.05.2019г. с 

Комплексна оценка 100 точки. 

II-ро място: Участник ДЗЗД „Аква Билд Смолян“ с оферта вх. № ОП-131/29.05.2019г. 

с Комплексна оценка 99,84 точки. 

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 

19.12.2019г., както следва: 

 

 

Председател:     ………………….. 

       (инж. Николай Сираков) 

 

 

Членове: 

 

1.    …………………..     2. ……..…………………… 

       (Павлин Колев)                    (Донка Щерева) 

 

3.   ……………………      4. ………………………… 

       (Севда Хаджиева)                                          (Инж. Яна Циркова)          

 

5.    ……………………      6. ………………………… 

      (Даниела Димитрова)                                                    (инж. Ралица Драгоева) 

Заличено обстостоятелство съгласно чл.5, б "В" от Регламент ЕС 679/2016


