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ПРОТОКОЛ № 3 

 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 543 / 10.03.2016 г. 

на Кмета на Община Лясковец, за разглеждане, оценка и класиране 

на подадените оферти в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от 

Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Изработване на Проект за Общ устройствен план на Община 

Лясковец, включващ: Предварителен проект (Опорен план - актуализация), 

Екологична оценка, Оценка за съвместимост и Окончателен проект” 

 

 

На 22.04.2016 г. от 10.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на 

Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, се събра комисия 

в състав: 

Председател: адв. Гергана Кирилова – правоспособен юрист  

и членове:  

 1. арх. Костадин Чотов – Главен архитект на Община Лясковец; 

 2. инж. Милко Минев – Директор на Дирекция „ТУОСЕИ” в общинска 

администрация на Община Лясковец,  

 3. инж. Светослав Димитров - Ст. експерт „Геодезист” в Дирекция 

„ТУОСЕИ” в общинска администрация на Община Лясковец,  

 4. инж. Тодор Тонков – Ст. експерт „Техническо осигуряване” в Дирекция 

„БФПИОГС” в общинска администрация на Община Лясковец,  

5. Виолета Янкова – Ст. експерт „Икономическа политика” в Дирекция 

„ИПХД” в общинска администрация на Община Лясковец; 

6. инж. Евелина Цонева -  външен експерт от регистъра на обществените 

поръчки с уникален номер ВЕ-51, номер 1757 на заявление за включване в списъка 

по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и с област на компетентност в съответствие с категория 

71410000 от Общия терминологичен речник, 

 и продължи своите действия по разглеждане и оценка на подадените оферти 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Изработване на Проект за Общ устройствен план на Община Лясковец, 

включващ: Предварителен проект (Опорен план - актуализация), Екологична 

оценка, Оценка за съвместимост и Окончателен проект”. 

 

І. Във връзка с отваряне на ценовите предложения (Плик № 3 „Предлагана 

цена” от офертите) на допуснатите до оценка участници в откритата процедура с 

прилагане на опростени правила за възлагане на обществената поръчка, 

участниците са уведомени предварително на 19.04.2016 г. чрез съобщение на 

интернет страницата на Община Лясковец в Профила на купувача и с писмо с изх. 

№ ИЖС-1971/19.04.2016 г., изпратено до всички участници в откритата процедура 

по избор на изпълнител на обществената поръчка, за датата, часа и мястото на 

отваряне на ценовите им предложения. 

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на 

участниците въпреки възможността предвидена в чл. 69а, ал. 3 от ЗОП (отм.) и § 18 

от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.). 
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На основание чл. 69а, ал. 4 от ЗОП (отм.) и § 18 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 

г.), комисията съобщи резултатите от оценяването на офертите по другите 

показатели (отразени в Протокол № 2 от 11.04. – 19.04.2016 г. от нейната работа) и 

пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците 

по реда на постъпване на техните оферти. 

 

 1. Комисията отвори Плик № 3 „Предлагана цена” на участника 

„Национален център за териториално развитие” ЕАД и установи наличието на 

ценово предложение (по Образец № 18 от документацията за участие), подписано и 

подпечатано от участника.  

Председателят на комисията оповести на глас предложената цена за 

изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Изработване на Проект за Общ 

устройствен план на община Лясковец, включващ: Предварителен проект 

(Опорен план - актуализация), Екологична оценка, Оценка за съвместимост и 

Окончателен проект”, както следва:  

 - 92 500 лв. (деветдесет и две хиляди и петстотин лева) без включен данък 

върху добавената стойност (ДДС) или  

 - 111 000 лв. (сто и единадесет хиляди лева) с включен ДДС. 

    

2. Комисията отвори Плик № 3 „Предлагана цена” на участника 

Консорциум „Устройствено планиране за Лясковец” и установи наличието на 

ценово предложение (по Образец № 18 от документацията за участие), подписано и 

подпечатано от участника. 

Председателят на комисията оповести на глас предложената цена за 

изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Изработване на Проект за Общ 

устройствен план на община Лясковец, включващ: Предварителен проект 

(Опорен план - актуализация), Екологична оценка, Оценка за съвместимост и 

Окончателен проект”, както следва:  

- 93 300 лв. (деветдесет и три хиляди и триста лева) без включен данък върху 

добавената стойност (ДДС) или  

- 111 960 лв. (сто и единадесет хиляди деветстотин и шестдесет лева) с 

включен ДДС. 

 

3. На основание чл. 69а, ал. 1 от ЗОП (отм.) и § 18 от ЗОП (в сила от 

15.04.2016 г.) пликът с цената, предлагана от участника „Форум Александрови” 

ЕООД, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя и за когото 

комисията е предложила отстраняването му по реда на чл. 69 от ЗОП (отм.), няма 

да бъде отворен.  

  

 ІІ. След отваряне и оповестяване на ценовите оферти на двамата 

допуснатите до оценка на офертите участници във възлагането на обществената 

поръчка, комисията продължи своята работа на закрито заседание. 

 Комисията установи, че при наличието на само две оферти допуснати до 

оценка, не е възможно прилагането на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, предвиждащ 

използването на „…средната стойност на предложенията на останалите 

участници по същия показател за оценка”. За да бъда получена „средната 

стойност на предложенията на останалите участници” по см. на чл. 70, ал. 1 от 
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ЗОП (отм.) и § 18 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.), е необходимо наличието на най-

малко три ценови оферти, които в случая не са налице.  

 

 ІІІ. Комисията разгледа ценовите оферти на допуснатите до оценка 

участници и провери тяхното съответствие с предварително обявените условия. 

 

 1. По отношение на участника „Национален център за териториално 

развитие” ЕАД, комисията констатира: 

-  Ценовото предложение (Образец № 18) е попълнено в съответствие с 

предоставения образец от документацията за участие, одобрена от възложителя; 

- Участникът е спазил изискването на възложителя, че цената не може да 

надвишава максимално допустимият финансов ресурс за заплащане на 

обществената поръчка. 

 

 2. По отношение на участника Консорциум „Устройствено планиране за 

Лясковец”, комисията констатира: 

-  Ценовото предложение (Образец № 18) е попълнено в съответствие с 

предоставения образец от документацията за участие, одобрена от възложителя; 

- Участникът е спазил изискването на възложителя, че цената не може да 

надвишава максимално допустимият финансов ресурс за заплащане на 

обществената поръчка. 

 

ІV. Комисията пристъпи към оценяване на ценовия показател, прилагайки 

утвърдената от възложителя „Методика за определяне на комплексна оценка на 

офертите в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на 

обществена поръчка” (Приложение № 3 от документацията за участие).  

За получаване на резултата на ценовия показател - Показател „Цена” (Ц) с 

максимален брой точки - 35 и относителна тежест в комплексната оценка - 35 %, 

комисията приложи следната формула: 

 

Ц = (Цмин / Цу) х 35 = _______ (брой точки),  

където:  

- Цу е предложената цена в лева, без включен ДДС съгласно Ценовото 

предложение на съответния участник, чиято оферта се оценява.  

- Цмин е най-ниската предложена цена, без включен ДДС от ценовите 

предложения на всички допуснати до оценяване участници.  

С оглед оповестените ценови оферти на участниците, комисията приема, че 

Цмин= 92 500. 

 

 1. По отношение на участника „Национален център за териториално 

развитие” ЕАД, комисията изчисли и получи следния резултат: 

Ц = (92500/92500) х 35 =  1 х 35 = 35 точки.  

 

 2. По отношение на участника Консорциум „Устройствено планиране за 

Лясковец”, комисията изчисли и получи следния резултат: 

Ц = (92500/93300) х 35 = 0.99 х 35 = 34.65 точки.  

  



4 

 

 V. Комисията пристъпи към изчисляване на комплексните оценки на двете 

допуснати до оценяване оферти, а именно: 

 - на участника „Национален център за териториално развитие” ЕАД и 

 - на участника Консорциум „Устройствено планиране за Лясковец”, 

като приложи формулата от утвърдената от възложителя „Методика за определяне 

на комплексна оценка на офертите в открита процедура с прилагане на опростени 

правила за възлагане на обществена поръчка” (Приложение № 3 от документацията 

за участие): 

  

 КО = ТИ + Ц,  

 където 

 - ТИ - Показател „Техническо изпълнение” с максимален брой точки - 65 

(шестдесет и пет) и относителна тежест - 65% в комплексната оценка.  

 - Ц - Показател „Цена” с максимален брой точки - 35 и относителна тежест в 

комплексната оценка - 35 %.   

 При прилагането на утвърдената от възложителя Методиката за определяне 

на комплексна оценка на офертите в открита процедура с прилагане на опростени 

правила за възлагане на обществена поръчка, комисията получи следните 

резултати: 

 

 1. Участникът „Национален център за териториално развитие” ЕАД 

получи следната комплексна оценка: 

 КО = 49.17 + 35 = 84.17 точки 

 

 2. Участника Консорциум „Устройствено планиране за Лясковец” получи 

следната комплексна оценка: 

 КО = 65 + 34.65 = 99.65 точки 

 

VІ. След като комисията извърши оценяването на офертите по показателите 

за оценка и изчисли комплексните оценки съгласно Методиката за определяне на 

комплексна оценка на офертите в открита процедура с прилагане на опростени 

правила за възлагане на обществена поръчка, въз основа на получените резултати 

при критерий за оценка „икономически най-изгодната оферта”, направи следното 

класиране, което предлага на възложителя по реда на чл. 72, ал. 1, т. 5 във връзка с 

чл. 73, ал. 1 от ЗОП (отм.) и § 18 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.):  

 

КЛАСИРАНЕ: 

 

 На първо място се класира участникът Консорциум „Устройствено 

планиране за Лясковец” с комплексна оценка - 99.65 точки.  

 

 На второ място се класира участникът „Национален център за 

териториално развитие” ЕАД с комплексна оценка - 84.17 точки.  

 

 Комисията приключи своята работа на 22.04.2016 г. в 14.00 часа със 

съставянето на настоящия протокол в един екземпляр, който се предаде на 

възложителя за приемане, заедно с цялата документация по провеждане на 

процедурата.  
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 Неразделна част от настоящия протокол са декларации по чл. 35 от ЗОП 

(отм.) от членовете на комисията – 7 бр. 

  

  

КОМИСИЯ:  

  /П/ 

Председател: ……………. 

                       (Гергана Кирилова) 

    /П/           /П/ 

1. …………….……     2. ……………..……. 

(арх. Костадин Чотов)         (инж. Милко Минев) 

  

        /П/           /П/ 

3. ………….……….     4. …………………… 

(инж. Светослав Димитров)    (инж. Тодор Тонков)   

 

    /П/           /П/ 

5. ………….……….     6. …………………… 

(Виолета Янкова)      (инж. Евелина Цонева)  

 


