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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ 
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

П Р О Т О К О Л  № 3

На 22.01.2019 г., в изпълнение на Заповед № 24/04.01.2019 г. на Заместник кмета на 
Община Горна Оряховица, упражняващ правата на основание чл. 7, ал. 2 от ЗОП, съгласно 
Заповед № 3985/27.12.2018 г. на Кмета на Община Горна Оряховица от 10:00 часа в стая 114 
в сградата на Община Горна Оряховица се събра комисия в състав:

Председател: инж. Деница Коева -  Заместник кмет 
Членове: 1. Миглена Петкова -  старши юрисконсулт

2. Валя Андреева -  Директор дирекция „Бюджет, финанси и счетоводна
дейност“

със задача: да отвори ценовите предложения на участниците в процедура с предмет: 
’’Основен ремонт на обект „Социално предприятие „Спомагателни дейности в община 
Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица, ул. „Владая” 21“

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, на Профила на купувача се публикува съобщение с 
изх. № РД 2600 -  48/17.01.2019 г., в което се съобщава деня, часа и мястото на отваряне на 
ценовите предложения на участниците.
На публичното заседание не присъстват участници или упълномощени техни представители, 
както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 
оповести ценовите предложения на участниците, както следва:

Участник № 1 „Калоян строй“ ЕООД
Участникът е предложил цена изпълнение на строителството -  7 713.65 /седем хиляди 
седемстотин и тринадесет лева и 65 ст./ лв. без ДДС или 9 256.38 /девет хиляди двеста 
петдесет и шест лева и 38 ст./ лв. с ДДС.

Участник № 2 „Стив - 14“ ЕООД
Участникът е предложил цена за изпълнение на строителството -  7 597.78 /седем хиляди 
петстотин деветдесет и седем лева и 78 ст./ лв. без ДДС или 9 117.34 /девет хиляди сто и 
седемнадесет лева и 34 ст./ лв. с ДДС.

Комисията продължи работа, в закрито заседание, да разгледа ценовите предложения на 
участниците по същество.

Участник № 1 „Калоян строй“ ЕООД
Комисията установи, че участникът е предложил стойност, която не надвишава прогнозната 
стойност.
Съгласно изискванията на Възложителя, участникът е представил остойностена 
количествена сметка, както и анализи на единичните цени. След извършена проверка
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комисията установи, че не е на лице несъответствие между крайната стойност, КСС и 
анализите на единичните цени.

Участник № 2 „Стив -1 4 “ ЕООД
Комисията установи, че участникът е предложил стойност, която не надвишава прогнозната 
стойност.
Съгласно изискванията на Възложителя, участникът е представил остойностена 
количествена сметка, както и анализи на единичните цени. След извършена проверка 
комисията установи, че не е на лице несъответствие между крайната стойност, КСС и 
анализите на единичните цени.

Комисията извърши пресмятане и класиране по показател Ц „Ценово предложение“.

1-во място: Участник № 2 „Стив - 1 4 “ ЕООД -  45 т.
2-ро място: Участник № 1 „Калоян строй“ ЕООД -  44.32 т.

Комисията извърши класиране, съгласно комплексната оценка за избор на „икономически 
най -  изгодна оферта“ - К О  = Т + Ц

1-во място: Участник № 1 „Калоян строй“ ЕООД -  99.32 т.
2-ро място: Участник № 2 „Стив - 1 4 “ ЕООД -  93.13 т.

Настоящият протокол се изготви и подписа съгласно условията на чл.58, ал.1 от Правилника 
за прилагане на Закона за обществените поръчки на 22.01.2019 г.

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.010-0244-C01 по 
проект „Спомагателни дейности в община Горна Оряховица”, който се финансира от Европейския 
социален фонд и Република България чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020г., процедура BG05M90P001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”


