
 

 

П Р О Т О К О Л  № 4 

 
 

 за дейността на комисия, назначена със Заповед № РД – 08-197/11.05.2016 г. на 

Кмета на Община Руен за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на работен проект със сметна 

документация за закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на 

Община Руен", открита с Решение № ОП-4 от 31.03.2016 г. за откриване на процедура 

за възлагане на обществена поръчка на Кмета на Община Руен и публикувано 

обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00274-2016-0001 

 

На 16.09.2016 г. от 10.00 часа в сградата на Община Руен, в заседателна зала, се 

проведе заседание на комисията, която да разгледа, оцени и класира офертите на 

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

"Изготвяне на работен проект със сметна документация за закриване и 

рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Руен".  

  

Комисията заседава в състав: 

 

 Председател:  

1. Цветелина Стойчева – ст. юрисконсулт в Дирекция „АИО“ при Община Руен, 

правоспособен юрист; 

 

Членове:  

2. арх. Айдън Гюджен – Главен архитект на Община Руен; 

3. Ерол Смаил – директор на Дирекция „УТИДЕ” при Община Руен; 

4. Неджибе Хасан – ст.експерт по „Бюджет” в Дирекция „ФСДБ и УС” при 

Община Руен, икономист; 

5. Веселина Стоянова – ст. юрисконсулт в Дирекция „ФСДБ и УС” при Община 

Руен, правоспособен юрист; 

 
  
 

 На заседанието по отваряне на ценовите оферти не присъстваха представители 

на участниците и други лица.  

 

На основание чл. 69а, ал.4 от ЗОП /отм./ Председателят на комисията преди 

отварянето на ценовите оферти съобщи точките на участниците по всички други 

показатели, с изключение на предлаганата цена, както следва:  

 

 

Участник П1 П2 Срок за 

изпълнение 
П3 ТО = 

П1+П2+П3 

„Реко Инженеринг“ ЕООД 15 10 52 6,73 31,73 

ДЗЗД „САТ“ 30 20 35 10 60 

„БАУГРУНД ИНСТИТУТ 

КНИРИМ“ ООД 
15 10 43 8,14 33,14 

Консорциум „Екотех – П 

Юнайтед“ 
10 10 42 8,33 28,33 

 

 



Комисията пристъпи към отваряне на ценовите оферти на допуснатите 

участници. 

  

1. Участникът „РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е предложил обща цена – 29 

200,00 (двадесет и девет хиляди и двеста лева) лева без ДДС. 

2. Участникът ДЗЗД „САТ” е предложил обща цена – 29 499,00 (двадесет и 

девет хиляди четиристотин деветдесет и девет) лева без ДДС. 

3. Участникът „БАУГРУНД ИНСТИТУТ КНИРИМ“ ООД е предложил обща 

цена – 24 100,00 (двадесет и четири хиляди и сто) лева без ДДС. 

4. Участникът КОНСОРЦИУМ „ЕКОТЕХ – П ЮНАЙТЕД“ е предложил 

обща цена – 26 500,00 (двадесет и шест хиляди и петстотин) лева без ДДС. 

 

С това приключи откритото заседание на комисията. 

 

Комисията продължи своята работа в същия състав в закрито заседание. 

Комисията констатира, че ценовите предложения на участниците отговарят на 

изискванията на документацията за участие в процедурата. 

Поради горното комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение на 

допуснатите оферти по предварително одобрената методика, а именно:  

Финансова оценка (ФО) - Максималният брой точки, който един участник 

може да получи по този показател в комплексната оценка, е 40 точки.  

Оценката се формира по следния начин: 

 

ФОi = (Цmin / Цi) х 40, 

където 

ФОi е оценката на съответния участник 

Цiе предложената цена за изпълнение на поръчката на съответния 

участник. 

Цminе минималната предложена цена за изпълнение на поръчката  

 

В резултат на извършената оценка Комисията констатира следните резултати на 

ценовите предложения на допуснатите участници: 

- „РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 33,01 т.; 

-  ДЗЗД „САТ” – 32,68 т; 
- „БАУГРУНД ИНСТИТУТ КНИРИМ“ ООД – 40 т.; 

- КОНСОРЦИУМ „ЕКОТЕХ – П ЮНАЙТЕД“ – 36,38 т. 

 

След като приключи с оценката на ценовото предложение, Комисията пристъпи 

към определяне на общата комплексна оценка и класиране на допуснатите оферти. 

Оценяването на офертите на участниците се изчислява на базата на комплексна 

оценка (КО), която се формира по следната формула: 

КО = ТО + ФО 

където:  

ТО е оценката на техническото предложение на съответния участник  

ФО е оценката на ценовото предложение на участника 

 

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената 

Комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, получил най-висока 

оценка на офертата. 

 

След извършени изчисления, Комисията определи комплексните оценки на 

участниците по следния начин: 

 

1. „РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 



КО = ТО (31,73) + ФО (33,01) = 64,74 точки 
 

2. ДЗЗД „САТ” 

КО = ТО (60) + ФО (32,68) = 92,68 точки 
 

 

3. „БАУГРУНД ИНСТИТУТ КНИРИМ“ ООД  

КО = ТО (33,14) + ФО (40) = 73,14 точки 

4. КОНСОРЦИУМ „ЕКОТЕХ – П ЮНАЙТЕД“ 

КО = ТО (28,33) + ФО (36,38) = 64,71 точки 

Комисията класира допуснатите участници, както следва: 

1 - во място – ДЗЗД „САТ” – 92,68 т.; 

2 - ро място – „БАУГРУНД ИНСТИТУТ КНИРИМ“ ООД – 73,14  т.; 

3 –то  място - „РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 64,74 т.; 

4 - то място - КОНСОРЦИУМ „ЕКОТЕХ – П ЮНАЙТЕД“ – 64,71 т. 

 

  Комисията приключи своята работата, като цялата документация по 

процедурата беше предадена на Възложителя за вземане на Решение, съгласно чл. 73, 

ал.1 от ЗОП /отм./. 

 

Протоколът се подписа от Председателя на комисията и от нейните членове, както 

следва: 

 

 

Председател: 

 

Цветелина Стойчева 

Заличено на осн. чл.2 , ал 2 , т.5  ЗЗЛД 

 

 

Членове: 

 

арх. Айдън Гюджен                                                      

Заличено на осн. чл.2 , ал 2 , т.5  ЗЗЛД    
 

Ерол Смаил                                                         

Заличено на осн. чл.2 , ал 2 , т.5  ЗЗЛД                  
  

Неджибе Хасан                                                       

Заличено на осн. чл.2 , ал 2 , т.5  ЗЗЛД 
 

Веселина Стоянова 

Заличено на осн. чл.2 , ал 2 , т.5  ЗЗЛД 
 

 

 

                                                               ПРИЕМАМ РАБОТАТА: п. и п./ 28.09.2016г. 

                                                                                                     Кмет на Община Руен  

                                                                         Заличено на осн. чл.2 , ал 2 , т.5  ЗЗЛД                                                                                                                                                           


