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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: „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.  

Днес, 28.08.2017 г. в 13:00 часа в сградата на Община Бургас на ул. 

„Александровска” № 26, етаж 1, Заседателна зала, Комисията, определена 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, в състав: 

Председател: Станимира Вълчанова – юрисконсулт на „Индустриален и логистичен 

парк – Бургас“ АД; 

Членове:  

1. инж. Валентин Петков – външен експерт, съгласно чл.51, ал.1 и ал.2 от ППЗОП;  

2. инж. Калоян Костов – външен експерт, съгласно чл.51, ал.1 и ал.2 от ППЗОП; 

3. инж. Димитър Бакалов - външен експерт, съгласно чл.51, ал.1 и ал.2 от ППЗОП; 

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

  

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

предложения на допуснатите участници. 

На заседанието присъстваха следните представители на участниците в 

процедурата: Николина Драганова Венкова - упълномощен представител на участника 

Консорциум „Страбаг БП” ДЗЗД, Веселин Василев Славков – упълномощен 

представител на Обединение „НОВАВИАТЕХ” ДЗЗД и Таня Тодорова Димитрова, 

упълномощен представител на „ЕИВ” ЕООД.  

 

Комисията обяви на присъстващите резултатите от оценяването на офертите по 

другите показатели: 

1. Междинната оценка на офертата, представена от участника Консорциум 

«Страбаг БП» ДЗЗД е 40 т. 
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2. Междинната оценка на офертата, представена от участника „ЕИВ» ЕООД е 

35,84 т. 
 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от офертите на участниците и обяви предложените от тях цени, както 

следва: 

 1. 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 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%; 

 

2. 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 
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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 %; 

 

С тези действия в 13:15 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 ценовите предложения за съответствие с изискванията на 

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

Комисията извърши оценка по показател „Финансови показатели”, 

съгласно Оценителна таблица № 2, неразделна част от настоящия протокол, 

приложи формулата за комплексна оценка, съгласно одобрената методика за 

оценка и  извърши класиране на допуснатите участници, описано в Оценителна 

таблица № 3 с комплексна оценка, неразделна част от настоящия протокол както 

следва: 

  

На първо място: КОНСОРЦИУМ „СТРАБАГ БП“ ДЗЗД, с адрес: гр. София, 

п.к. 1784, бул. „Цариградско шосе” № 115 Г, сграда “Мегапарк”, ет.8, телефон 02/ 445 

88 67, 02/ 445 88 74, факс 02/ 445 88 89, електронна поща: teodora.geleva@strabag.com, с 

лице за контакт: Теодора Гелева – Асенова и представляващ консорциума – Златин 

Павлов Диков, Консорциумът създаден с Консорционален договор от 16.11.2016г. и 

Допълнително споразумение № 8 от 16.06.2017г. към него, между „ЩРАБАГ“ ЕАД, 

ЕИК 130463628 и „СТРАБАГ“ Сп.з.о.о, регистрирано в Национален съдебен регистър 

на Република Полша под № 000054588 – 100 т. 

 

На второ място - „ЕИВ“ ЕООД, ЕИК 200970046, със седалище и адрес на 

управление: гр.Бургас, ул. „Транспортна“ № 7, ет.3, тел. 056/84 04 92, електронна поща 

eivburgas@abv.bg , представлявано от Мария Георгиева Георгиева – 89,55 т. 

 

Комисията предлага за изпълнител участника класиран на първо място, а 

именно:  

КОНСОРЦИУМ „СТРАБАГ БП“ ДЗЗД, с адрес: гр. София, п.к. 1784, бул. 

„Цариградско шосе” № 115 Г, сграда “Мегапарк”, ет.8, телефон 02/ 445 88 67, 02/ 445 

88 74, факс 02/ 445 88 89, електронна поща: teodora.geleva@strabag.com, с лице за 

контакт: Теодора Гелева – Асенова и представляващ консорциума – Златин Павлов 

Диков, Консорциумът създаден с Консорционален договор от 16.11.2016г. и 

Допълнително споразумение № 8 от 16.06.2017г. към него, между „ЩРАБАГ“ ЕАД, 
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ЕИК 130463628 и „СТРАБАГ“ Сп.з.о.о, регистрирано в Национален съдебен регистър 

на Република Полша под № 000054588 – 100 т. 

 

Комисията предлага да бъде сключен договор с класирания на І-во място 

участник. 

 

Неразделна част от настоящия протокол е Оценителна таблица № 2 за оценка по 

показател: ФП „Финансови показатели“, както и Оценителна таблица № 3 за 

комплексна оценка на офертите на допуснатите участници, подписани от всеки от 

членовете на комисията. 

Комисията приключи своята работа на 28.08.2017 г. в 14:30 часа, като същата 

проведе общо 2 (две) заседания – едно открито и едно закрито и изготви и подписа 

настоящия протокол в един оригинален екземпляр. 

 

 

 

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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