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ПРОТОКОЛ № 3 
 

от дейността 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: 

"Изготвяне на технически инвестиционен проект за обект: „Улици и техническа 

инфраструктура в границите на кв. 1, 2, 5, 10 и 4А по плана на Промишлена зона „Юг-

Запад“ на гр. Бургас", открита с Решение № 7/16.11.2018 г. на Стамен Стамов – 

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

в РОП под № 878924 на 16.11.2018 г., публикувано обявление в „Официален вестник“ на 

ЕС № 2018/S 224-512678 от 21.11.2018 г. и в РОП под № 878925 на 16.11.2018 г., с 

уникален номер на поръчката в РОП № 04178-2018-0002, назначена със Заповед № 

1/27.12.2018 г.  на Стамен Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и 

логистичен парк – Бургас“ АД. 

 

 

 Днес, 04.02.2019 г. в 14:00 часа в сградата на Община Бургас на ул. 

„Александровска” № 26, етаж 1, Заседателна зала,, Комисията, определена със Заповед 

№ 1/27.12.2018 г. на Стамен Стамов – изпълнителен директор на „Индустриален и 

логистичен парк – Бургас“ АД, в състав: 

 

Председател: Златина Георгиева – Председател на Съвета на директорите на 

„Индустриален и логистичен парк - Бургас“ АД, 

 

Членове:  

1. Николай Цоцомански – външен експерт, съгласно чл.51, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП; 

2. Георги Георгиев - външен експерт, съгласно чл.51, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП; 

3. Цветелина Николова – главен юрисконсулт на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ 

АД 

4. Розалина Милева – главен счетоводител на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД 

 

се събра да проведе публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения на допуснатите участници в обществената поръчка с гореописания 

предмет.  

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.  

Комисията обяви на присъстващите резултатите от оценяването на офертите по 

другите показатели: 

1. Междинната оценка на офертата, представена от участника „ВИАМАП“ ООД 

е 40 т. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от офертите на участниците и обяви предложените от тях цени, както следва: 
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1. Участникът „ВИАМАП” ООД, ЕИК 131502361 в предложил цена за 

изготвяне на техническия инвестиционен проект по всички части на цена, в размер  на 

98 500 лв. /деветдесет и осем хиляди и петстотин лева/ без включен ДДС или 118 200 лв. 

/сто и осемнадесет хиляди и двеста лева/ с вкл. ДДС.  

 

С тези действия в 14:15 часа приключи публичната част от заседанието на 

комисията. 

 

➢ Комисията продължи своята работа на закрито заседание, с непроменен състав 

в същия ден след приключване на публичната част от заседанието, като пристъпи към 

разглеждане на ценовото предложение за съответствие с изискванията на Възложителя 

и констатира, че същото отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

Комисията пристъпи към преглед и оценка на предложената от участника ценова 

оферта за изпълнение на поръчката, както и към комплексната оценка на офертите.  

Комисията констатира, че участникът е представил ценови параметри, попълнени 

по образеца, представен в документацията за обществена поръчка, като същия не 

надвишава финансовия ресурс на възложителя и отговаря на неговите изискванията.  

Комисията не извърши проверка, съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, тъй като в 

настоящата процедура е подадена една оферта и не може да се приложи правилото на 

разпоредбата, предвидена в ЗОП.  

 

Участникът „ВИАМАП“ ООД, ЕИК 131502361, от оценка на Предлагани цени 

параметри е получил 60 т. , определени по следния начин.  

 

ОЦ = 60 х 
98 500 лв.

98 500 лв.
 = 60 х 1 = 60 т.  

 

 

Комплексната оценка, съгласно формулата, посочена в Документацията за 

обществена поръчка е изчислена по следната формула:  

KО = ПСП + ОЦ, където: 

 

КО = 40 т. + 60 т. = 100 т.  

 

Въз основа на направения преглед на предложените от участница ценови параметри 

за изпълнение на поръчката и Техническото предложение и с оглед критерии за 

възлагане на обществената поръчка, а именно „Икономически най-изгодна оферта / най-

ниска цена“, комисията пристъпи към класиране както следва:  

 

НА ПЪРВО МЯСТО – „ВИАМАП“ ООД, ЕИК 131502361 – 100  т.  

 

Предвид гореизложеното, Комисията  
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РЕШИ: 

Предлага за изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на 

технически инвестиционен проект за обект: „Улици и техническа инфраструктура в 

границите на кв. 1, 2, 5, 10 и 4А по плана на Промишлена зона „Юг-Запад“ на гр. Бургас", 

открита с Решение № 7/16.11.2018 г. на Стамен Стамов – изпълнителен директор на 

„Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, публикувано в РОП под № 878924 на 

16.11.2018 г., публикувано обявление в „Официален вестник“ на ЕС № 2018/S 224-512678 

от 21.11.2018 г. и в РОП под № 878925 на 16.11.2018 г., с уникален номер на поръчката 

в РОП № 04178-2018-0002 да бъде избран участникът „ВИАМАП“ ООД, ЕИК 

131502361, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Ал. Пушкин“ № 22, 

представлявано от Маргарита Тончева, тел. 0888 332 154, e-mail: viamap@mail.bg.  

 

Настоящия протокол е приключен на 04.02.2019 г., в 16:00 ч.  

Комисията проведе общо 2 заседания – едно закрито и едно открито.  

 

 

 

ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА           (П) 

Председател на комисията 

 

УРБ. НИКОЛАЙ ЦОЦОМАНСКИ  (П) 

Член на комисията 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ   (П) 

Член на комисията 

 

РОЗАЛИНА МИЛЕВА   (П) 

Член на комисията 

 

ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛОВА  (П) 

Член на комисията 
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