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ОЦЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА № 3 – КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

на допуснатите участници  

КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ: 

Комисията пристъпи към изчисляване на комплексна оценка 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». 

 

 Въз основа на направените изчисления, Комисията получи следните резултати 

и направи следното класиране: 

 

№ УЧАСТНИК 

„СК” 
макс. 20 т. 

(СК= РЕ (15 т.) + 

ТР (5 т.)) 

„ГС” 
макс.10 

т. 

„СИ” 
макс.10 т. 

СИП = 

(СИПmin/ 

СИПi) х 10 

„ФП” 
макс. 60 т. 

ФП = (ЦИmin / ЦИi) 

х 60 

Комплексна оценка 

„КО” 

/общо точки/ 

1 КОНСОРЦИУМ 

„СТРАБАГ БП“ 

ДЗЗД 

20т.=15т.+5т. 

 
(14 бр. обекти 

за РЕ и 16 

бр.обекти за 

ТР) 

10т. 

 

  (7 г.) 

10т. 

 

(45 дни) 

60 т. 

 
(1 952 044,99 лв. без 

ДДС) 
100 т. 

2 

 
„ЕИВ” ЕООД 20т.=15т.+5т. 

 
(7 бр. обекти за 

РЕ и 7 

бр.обекти за 

ТР) 

10т. 

 

  (7 г.) 

5,84т. 

 

(77 дни) 

53,71 т. 

 
(2 180 815,29 лв.без 

ДДС) 

89,55  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 
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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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