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         ОБЩИНА   МАРИЦА  –  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 
        Пловдив, бул. “Марица” 57А                   тел.: 032/ 907 800 
                                         факс: 032/ 951 934 
      e-mail: obshtina@maritsa.org                           web: www.maritsa.bg 

 
 
 
УТВЪРДИЛ: 
Димитър Иванов 
Кмет на Община ,,Марица’’ 
 
14.05.2015 г. 
 
 

П Р О Т О К О Л 

от дейността на комисия, назначена със Заповед №  РД-09-549/05.05.2015 г. на 
Кмета на Община  Марица 

 
 
Относно: Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти във връзка с 
процедура, провеждана по реда на гл.VIIIа oт ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: “Изграждане на съоръжения за превенция – 3 наблюдателни кули по 
проект ”Защитни мероприятия за превенция на горските пожари в община 
„Марица“, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и 
въвеждане на превантивни дейности“ на програмата на развитие на селските 
райони по договор 16/226/00431 от 23.12.2014г.“ 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 
 

 В изпълнение на Ваша заповед № РД–09-549/05.05.2015г. във връзка с 
разглеждането и оценката на оферти за определяне на изпълнител в процедура, 
провеждана по реда на глава VIIIа oт ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с 
гореописания предмет,, на 13.05.2015 г., в административната сграда на Община 
,,Марица’’ с адрес: гр. Пловдив, бул. “Марица” 57А се проведе заседание на комисия 
в състав: 
          1. Мария Тошева – гл.експерт „Екология и опазване на околната среда“  
          2. Лилия Пенева – началник-отдел „АПИО“ 
          3. инж. Ташо Пенков –началник-отдел „УТ“ 
 

В определения в публичната покана срок – 16.30 ч. на 07.05.2015 г. е подадена 
една оферта от „ИНФРАСТРОЙ ГРУП“ ООД, оферта № ОФ-119/07.05.2015 г. 
/11.07ч./ 

При отварянето на офертата не присъстваха представители на фирмата-
участник, нито представители на средствата за масово осведомяване. 
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Длъжностните лица представиха декларации по чл.35, ал.1, т.2, т.3 и т.4 от 
ЗОП, които са приложени към настоящия Протокол и пристъпиха към отваряне на 
офертата. 

І. Преглед на документите, изисквани от Възложителя, съгласно Поканата 
към кандидатите: 

 1. „ИНФРАСТРОЙ ГРУП“ООД, 
Представената оферта е в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. 
Пликът съдържа три отделно запечатани непрозрачни и надписани плика, 

както следва – Плик № 1 „Документи за подбор“, Плик № 2 „Предложение за 
изпълнение на поръчката“ и Плик № 3 „Предлагана цена“.   

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, 
съдържащо се в предложението на участника, както следва: 

 
Плик № 1 – „Документи за подбор“ 

 
1.Списък на документите съдържащи се в офертата на участника 
2.Оферта от участника, подписана от участника по образец № 1 
3.Копие от документа за регистрация или посочване на единен 

идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато 
участникат е юридическо лице или едноличен търговец;  

4.Административни сведение – по образец № 9  
5.Валидни удостоверения/талон за вписване в Централния професионален 

регистър на строителя съгласно чл. 5 от Правилника на ЦПРС към КСБ или 
еквивалент, даващо право да се извършват строежи от съответната група. 

6.Валидни сертификати за въведените системи по ISO 9001:2008. 
7.Списък на собственото или наето техническо оборудване (Декларация за 

техническо оборудване - образец № 17, заверени копия на рег. талони на 
оборудване – 2 бр. и Договори за наем – 2 бр.) 

8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - образец 
№ 4 

9.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 6 и чл. 8, ал. 8, 
т. 2 от ЗОП - образец № 5 

10.Декларация за подизпълнители – по образец № 7 
11.Декларация за посещение на терен – образец № 15 
12.Декларация за запознаване с обстоятелствата и условията за изпълнение – 

образец № 6 
13.Декларация за персонал – образец № 14 
14.Декларация за работна ставка – образец № 16 
15.Списък за екипа от експерти, отговарящи за изпълнение на поръчката – 

образец № 10 
16.Декларация от експерт за съгласие за участие в екипа-образец № 12 – 3 броя 
17.Справка – декларация с изпълнени поръчки – образец № 11 
18.Референции за изпълнени поръчки по справката по образец № 11 – 2 броя; 

 
Комисията положи подписи върху техническото предложение и върху 

ценовото предложение за участие. 
При извършения подробен преглед на представените докумети и 

съотнасянето на тяхното съдържание към изискванията за изпълнение на поръчката, 
определени от Възложителя с публичната покана комисията констатира следното: 



 3 

Представената от участника оферта съответства напълно на поставените от 
Възложителя формални изисквания за участие по отношение на изискуеми 
документи и тяхното съдържание, предвид на което комисията единодушно 
реши: Допуска до последващия етап – класиране на офертите, съобразно  
конкретно направените предложения от участника „ИНФРАСТРОЙ ГРУП“ООД 
 

II. Оценяване на техническото предложение на допуснатия кандидат, 
съгласно обявения критерий на Възложителя в публичната покана – 
икономически най -изгодна оферта:  

Съгласно указанията на възложителя всяка оферта, отговаряща на изискванията 
на Възложителя за подбор и допустимост, се оценява по настоящата методика и 
получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, с която участва в крайното класиране. 

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по 
критерия „Икономически най-изгодна оферта“ и в съответствие с предварително 
обявените от Възложителя условия, при посочените по-долу показатели:  
 
 О = КЦ + КС 
 

КЦ – Цена за изграждане на съоръженията  – с тежест в общата оценка 60 % 
КС – Срок за изграждане в календарни дни – с тежест в общата оценка 40 % 
Максимална комплексна оценка (О) = 100 % 
 

Комплексната оценка се формира по следната формула: О = КЦ  + КС, където 
О е комплексната оценка получил всеки кандидат, КЦ е оценката, която ще получи 
всеки кандидат за дадената от него цена, а КС е срокът за изграждане на 
съоръженията 

КЦ =   Най-ниската предложена цена________  х  максималния брой точки 
Предложената от съответния кандидат цена 
 
Предложеният от кандидата срок за изпълнение на поръчката – максимален 

брой точки – 40 т. 
Кандидатът предложил най-кратък срок получава максимален брой точки.  
 
КС = Най-кратък предложен срок__________  х  максималния брой точки 
Предложен от съответния кандидат срок 
 
За класиран на първо място и спечелил конкурса се обявява кандидатът 

получил най-голям брой точки в комплексната оценка. 
 
Забележка: Участници, предложили цени, по-високи от прогнозната стойност, ще 

бъдат отстранени от участие в процедурата.  
 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на участника по т. І и 

пресметна резултатите по показатели, както следва: 
 

Участникът „ИНФРАСТРОЙ ГРУП“ООД 
 
Съгласно ценовото предложение на участника – 78 361,45 лв. без ДДС 
Срок за изпълнение – 40 календарни дни 
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 О = КЦ + КС = 60 + 40 = 100 т. 
 

ІІІ. Комисията определи за изпълнител на обществената поръчка участника 
„ИНФРАСТРОЙГРУП“ООД гр. Смолян.  
 

Настоящият протокол ведно с подадената 1 брой оферта, се представи на кмета 
на община Марица днес, 14.05.2015 г. в 16.00 часа за утвърждаване. 

 
 
 

МАРИЯ ТОШЕВА 
Гл. експерт „ЕОС“ 
 
 
ЛИЛИЯ ПЕНЕВА 
Началник-отдел АПИО 
 
 
инж. ТАШО ПЕНКОВ  
Началник-отдел Устройство на територията 
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