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П Р О Т О К О Л №  2  

от обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание с предмет:  
„Проектиране - Преустройство, реконструкция, оборудване, обзавеждане и промяна 

предназначението на съществуваща сграда/детско заведение/ в Комплекс за социални 

услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦДВХУ в УПИ I – 733, кв. 47, гр. ДВЕ МОГИЛИ“, 
ОТКРИТ С РЕШЕНИЕ № 676  от  11.07.2016 година на Кмета на Община Две могили 

 
 Днес, 22.07.2016 година. в община Две могили, се събра комисия, назначена със 
заповед №579/11.07.2016 година на кмета на община Две могили за събиране, разглеждане и 
оценяване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Проектиране - Преустройство, 

реконструкция, оборудване, обзавеждане и промяна предназначението на 

съществуваща сграда/детско заведение/ в Комплекс за социални услуги – ЦНСТВХУИ, 

ЦОП и ДЦДВХУ в УПИ I – 733, кв. 47, гр. ДВЕ МОГИЛИ“,  в състав: 
Председател: Красимира Русинова  – заместник – кмет на Община Две могили  
        Йоана Димитрова – ст. юрисконсулт 
        Марийка Андреева- Директор дирекция ФСДУС  
Госпожа Русинова откри заседанието на комисията и на основание чл. 54, ал. 12 от 

Правилника за прилагане на ЗОП, пристъпи към  разглеждане на  допълнително 
представените документи относно съответствието на кандидатите /участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, изискани от един от 
участниците с Протокол №1.  
 
В срока, определен в Протокол № 1, учасникът „БИ ЕС ПРОЕКТ” ЕООД е представил 
допълнителни изисканите документи.  
Протокол № 1 е изпратен на 11.07.2016г. и получен на 18.05.2015 г. 
Допълнителните документи са представени с вх. № 3222#2 от 21.07.2016г. в 10:13 часа.  
 
Участник № 1 – „БИ ЕС ПРОЕКТ” ЕООД, гр. София.  
Комисията констатира, че участникът е представил допълнителните документи в указания 
му срок, след което пристъпи към разглеждането им. Комисията отвори, представения от 
участника Плик и констатира наличието на следните документи: Декларация в свободен 

текст  за запознаване с мястото на изпълнението и условията на поръчката за избор 

на изпълнител.  
С оглед на изложеното, Комисията приема, че всички изискуеми от закона и Възложителя 
документи са представени от участника и съответстват напълно на нормативните 
изисквания и изискванията на Възложителя. 
Участникът отговаря на заложените от Възложителя в Обявлението и документацията за 
участие изискванията към личното състояние  и критериите за подбор. 
Участник № 2 – „АЛЕКС КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Русе.  

От участника не са изисквани допълнителни документи с Протокол №1. Всички изискуеми 
от закона и Възложителя документи са представени от участника и съответстват напълно на 
нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. Участникът отговаря на 
заложените от Възложителя в Обявлението и документацията за участие изискванията към 
личното състояние  и критериите за подбор. 
 

След като се запозна обстойно с документите  поставени в Опаковката и допълнително 

представените от участниците документи по Протокол №1, при преценката си за 

условията за подбор и допустимост, предвид изискванията на Възложителя, зададени в 

обявлението, Комисията: 

ДОПУСКА до разглеждане и оценка на техническите предложения на следните 

участници:  



Участник № 1 – „БИ ЕС ПРОЕКТ” ЕООД, гр. София 

Участник № 2 – „АЛЕКС КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Русе.  

 

Техническа оценка на предложението (ТП), като: 

Оценката по този показател се определя чрез следната формула: 

ТП = К1: 

К1 - срок за изпълнение на поръчката, максимум 100 точки 
 

Времето за съгласувателни процедури, приемане на етапи и утвърждаване на 
проекта не се включва в срока за изпълнение на поръчката. 

Оценките на участниците се определят на база съотношенията между 
минималния предложен срок за изпълнение на поръчката от участник в процедурата 
към предложения срок за изпълнение на поръчката от съответветния участник.  
  

К1 = 
К1мin 

х 100 
К1i 

  където: 

К1мin е минималният срок в календарни дни, предложен от всички участници в 
процедурата; 

К1i е срокът в календарни дни, предложен от съответния участник в процедурата. 

 

Техническата оценка на предложението (ТП) на съответния участник има 
максимална стойност 100 (сто) точки - ТП = К1  

Тежест на критерия – 40% 

 

Участник № 1 – „БИ ЕС ПРОЕКТ” ЕООД, гр. София, съгласно представеното 

техническо предложение за изпълнение на поръчката е предложил срок за изпълнение 

в размер на 29 (двадесет и девет) календарни дни 

Участник № 2 – „АЛЕКС КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Русе съгласно представеното 

техническо предложение за изпълнение на поръчката е предложил срок за изпълнение 

в размер на 15 (петнадесет) календарни дни.  

К1 на Участник № 1 – „БИ ЕС ПРОЕКТ” ЕООД, гр. София – 51.72 точки 

К1 на Участник № 2 – „АЛЕКС КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Русе – 100 точки  

 

 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията, не по-късно от два работни дни 
преди датата на отваряне на ценовите оферти, обявява, най-малко чрез съобщение в 
профила на купувача, датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения, 
при което право да присъстват имат лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.  

Спазвайки изискванията на закона   и Документацията за участие  комисията 
реши отварянето на Ценовите предложения на участници да бъде на 27.07.2016 година 
от 09:00 часа в Конферентната зала на Община Две могили.  

Комисията изготви писмото, което да бъде качено на Профила на купувача и с 
това приключи работа си на 22.07.2016г.  
 

КОМИСИЯ 

 

 

1.    (п)     2.   (п)   3.   (п)  
/Кр. Русинова/    /Й. Димитрова/  /М. Андреева/ 



 


