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ОЦЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА № 2  – „ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ” 

на допуснатите участници  

 

След като разгледа ценовите предложения на участниците за съответствие с 

изискванията на Възложителя и констатира, че всички отговарят на изискванията на 

Възложителя, Комисията допуска до оценка по показател „Финансови показатели” 

следните участници: № 3 КОНСОРЦИУМ „СТРАБАГ БП“ ДЗЗД и № 5 „ЕИВ” ЕООД. 

 

Комисията извърши оценка на ценовите предложения на допуснатите участници по 

определената методика за оценка, съгласно документацията за участие в обществената 

поръчка, както следва: 

Критерият „оптимално съотношение качество/цена” включва следните показатели 

и тежести в комплексната оценка (КО) на офертите, които се оценяват по следната 

формула: 

  

Комплексна оценка (КО) = СК + ГС + СИ + ФП, където: 

1. «СК» е оценка по показател «Структура и капацитет на участника” 

2.  «ГС» е оценката по показател «Гаранционен срок на целия обект”; 

3. „СИ” е оценката по показател  „Срок за изпълнение на поръчката”; 

4.   «ФП» е оценка по показател «Финансови показатели». 

 

I. Комисията пристъпи към оценка на показател «Финансови показатели», предвид 

ценовото предложениe на Участника Консорциум «Страбаг БП» ДЗЗД: 

 

КОНСОРЦИУМ „СТРАБАГ БП“ ДЗЗД 

 

ПОКАЗАТЕЛ „ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ” (ФП) - предложена от участника 

крайна цена и ценообразуващи показатели тегловен коефициент -– 60 %. Максималният 

брой точки по този показател е 60 т.   

Изчислява се по формулата:  

ФП = (ЦИmin / ЦИi) х 60 (брой точки), където: 

- ЦИmin е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от Участник; 

- ЦИi е предлагана цена от съответния участник, чието предложение се разглежда. 

 

 Участникът КОНСОРЦИУМ «СТРАБАГ БП» ДЗЗД е предложил обща цена в 

размер на 1 952 044,99 лв. ( словом: един милион деветстотин петдесет и две хиляди 
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четиридесет и четири лева и деветдесет и девет стотинки) без ДДС или 2 342 453,99 лв. ( 

словом : два милиона триста четиридесет и две хиляди четиристотин петдесет и три лева и 

деветдесет и девет стотинки) с ДДС,  съгласно приложените  КСС и включва:  

- Стойността за предвидените за изпълнение СМР без ДДС е 1 895 189,31 лв. 

(словом: един милион осемстотин деветдесет и пет хиляди сто осемдесет и девет 

лева и тридесет и една стотинки), съгласно приложените КСС, неразделна част от 

Ценовото предложение Приложение 3.  

- Стойността за непредвидени СМР (до 5% от стойността на предвидените за 

изпълнение СМР) без ДДС е 56 855,68.лв. (словом: петдесет и шест хиляди 

осемстотин петдесет и пет лева и шестдесет и осем стотинки), съгласно 

приложените КСС.  

 

Елементи на ценообразуване за непредвидени разходи за реализиране на обекта 

поръчката, след доказаната им необходимост и направено одобрение, и съответните 

доказателствени документи за извършването им видовете са както следва: 

- Часова ставка – 3,75 лв. / час; 

- Допълнителни разходи върху труда - 100 %; 

- Допълнителни разходи върху механизацията - 40 %; 

- Доставно – складови разходи - 12 %; 

- Печалба – 5%; 

 

Предвид формулата от методиката за оценка и направеното от Участника 

КОНСОРЦИУМ «СТРАБАГ БП» ДЗЗД ценово предложение, по показател 

«Финансови показатели» Участникът получава 60 точки. 

ФП = (1 952 044,99 / 1 952 044,99) х 60 (брой точки) = 60 т. 

 

 

 II. Комисията пристъпи към оценка на показател «Финансови показатели», 

предвид ценовото предложениe на Участника «ЕИВ» ЕООД: 

   

УЧАСТНИК  „ЕИВ“ ЕООД 

 

ПОКАЗАТЕЛ „ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ” (ФП) - предложена от участника 

крайна цена и ценообразуващи показатели -– 60 %. Максималният брой точки по този 

показател е 60 т.  тегловен коефициент 

Изчислява се по формулата:  

ФП = (ЦИmin / ЦИi) х 60 (брой точки), където: 
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- ЦИmin е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от Участник; 

- ЦИi е предлагана цена от съответния участник, чието предложение се разглежда. 

 

Участникът „ЕИВ» ЕООД е предложил обща цена в размер на 2 180 815,29 лв. ( 

словом: два милиона сто и осемдесет хиляди осемстотин и петнадесет лева и двадесет и 

девет стотинки) без ДДС или 2 616 978,35 лв. ( словом : два милиона шестстотин и 

шестнадесет хиляди деветстотин седемдесет и осем лева и тридесет и пет стотинки) с 

ДДС,  съгласно приложените  КСС и включва:  

- Стойността за предвидените за изпълнение СМР без ДДС е 2 076 966,94 лв. 

(словом: два милиона седемдесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и шест лева 

и деветдесет и четири стотинки), съгласно приложените КСС, неразделна част от 

Ценовото предложение Приложение 3.  

- Стойността за непредвидени СМР (до 5% от стойността на предвидените за 

изпълнение СМР) без ДДС е 103 848,35 лв. ( словом: сто и три хиляди осемстотин 

четиридесет и осем лева и тридесет и пет стотинки), съгласно приложените КСС.  

 

Елементи на ценообразуване за непредвидени разходи за реализиране на обекта 

поръчката, след доказаната им необходимост и направено одобрение, и съответните 

доказателствени документи за извършването им видовете са както следва: 

- Часова ставка – 3.50 лв. / час; 

- Допълнителни разходи върху труда - 90 %; 

- Допълнителни разходи върху механизацията - 30 %; 

- Доставно – складови разходи - 10 %; 

- Печалба – 10 %; 

 

Предвид формулата от методиката за оценка и направеното от Участника ценово 

предложение, по показател «Финансови показатели» Участникът „ЕИВ» ЕООД 

получава 53,71 точки. 

 

ФП = (1 952 044,99 / 2 180 815,29) х 60 (брой точки) = 53,71 т. 

 

 

 III. Въз основа на направените изчисления, Комисията получи следните 

резултати: 
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№ УЧАСТНИК 

Стойност 

 

/лева без ДДС/ 

„ФП” 
макс. 60 т. 

ФП = (ЦИmin / ЦИi) х 60 

3. КОНСОРЦИУМ 

„СТРАБАГ БП“ ДЗЗД 

1 952 044, 99 лв. 60 т. 

 

 

5. „ЕИВ” ЕООД 2 180 815, 29 лв. 53,71 т. 

 

   

 

Настоящата оценителна таблица е надлежно приложена и съставлява 

неразделна част от Протокол № 3 от 28.08.2017г. на Комисията за разглеждане, оценяване 

и класиране на оферти по реда на чл. 54 – 60 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (ППЗОП) за участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Извършване на дейности по строителство на улици от о.т.504 – о.т. 574 – 

о .т. 551; от о.т. 506 - о.т.575 – о.т.549 и от о.т. 574 - о.т.575, обслужващи имоти, попадащи в 

обхвата на „Индустриален и логистичен парк - Бургас“ АД, находящи се в ПЗ „Север“ на гр. 

Бургас и обособяване на паркоместа в обхвата на съществуващо локално платно о.т. 504 - 

о.т.506 - о.т.508 в ПЗ „Север“ на гр. Бургас.", открита с Решение № 3/12.05.2017 г. на Стамен 

Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, назначена 

със Заповед № 1 / 2 2 . 0 6 . 2 0 1 7 г . и Заповед № 2 / 2 7 . 0 6 . 2 0 1 7 г . на Стамен Стамов – 

изпълнителен директор на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД. 

 

СТАНИМИРА ВЪЛЧАНОВА         /П./ 

Председател на комисията 

 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ  /П./ 

Член на комисията 

 

ИНЖ. КАЛОЯН КОСТОВ               /П./ 

Член на комисията 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ          /П./ 

Член на комисията 

 

РОЗАЛИНА МИЛЕВА                      /П./ 

Член на комисията 

 

Данните са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД. 
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