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Обществена поръчка, възлагана чрез Публично състезание по реда и условията на Глава двадесет и пета от ЗОП, с 

предмет: „Извършване на СМР на обекти-публична общинска собственост, благоустрояване и ремонт на улици, 

тротоари и принадлежности към тях на територията на община Хаджидимово“, по пет обособени позиции 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   №4 
 

от проведено публично заседание на Комисията, определена за провеждане на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет:  „Извършване на СМР на 

обекти-публична общинска собственост, благоустрояване и ремонт на улици, тротоари и 

принадлежности към тях на територията на община Хаджидимово“ по пет обособени позиции, 

открита с Решение № 32 от 20.02.2017 г. на Възложителя 

 

 

Днес, 07.06.2017 г., в заседателната зала на Общински съвет – Хаджидимово, 

находяща се в административната сграда на Община Хаджидимово - гр. Хаджидимово, пл. 

„Димо Хаджидимов“ №46, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед №59 

от 28.03.2017 г. на  Възложителя, за провеждане на процедура Публично състезание при 

реда и условията на Глава 25
та

 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: 

„Извършване на СМР на обекти-публична общинска собственост, благоустрояване и 

ремонт на улици, тротоари и принадлежности към тях на територията на община 

Хаджидимово“ по пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: 

„Рехабилитация на градинката в кв. 52 в гр. Хаджидимово; Обособена позиция №2: 

„Благоустрояване и/или ремонт на улици и принадлежности към тях в град Хаджидимово, 

село Теплен, село Беслен и село Абланица“; Обособена позиция №3: „Благоустрояване на 

улици в село Ново Лески и село Копривлен”; Обособена позиция №4: „Благоустрояване 

и/или ремонт на улици и тротоари в град Хаджидимово, село Копривлен и село Садово“ и 

Обособена позиция №5: „Ремонт на покривна конструкция на сградата на Кметство 

Петрелик, община Хаджидимово“, открита с Решение № 32 от 20.02.2017 г. на Кмета на 

Община Хаджидимово. 

 

Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния 

състав: 

Председател: Вергиния Любомирова Попилиева – юрисконсулт в администрацията 

на Община Хаджидимово. 

 

Членове:       

1. Величка Атанасова Разменова – младши експерт „общинска собственост“ в 

администрацията на Община Хаджидимово; 

2. Цветанка Иванова Попова – младши специалист „счетоводство“ в 

администрацията на Община Хаджидимово; 

3. арх. Илве Фаикова Спахиева – Главен архитект на Община Хаджидимово; 

4. Атанас Николов Кюмурджиев – главен специалист „кадастър и регулация” в 

администрацията на Община Хаджидимово. 

 

и резервни членове: 

1. Мариела Георгиева Стоинкова – юрисконсулт в администрацията на Община 

Хаджидимово. 

2. Катерина Стоянова Влахова – младши експерт - счетоводител в администрацията 

на Община Хаджидимово. 
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Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 

провежданото нейно открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на 

валидни решения, не се налага встъпване на резервни членове. 

 

На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 57, ал. 3, изр. 

второ, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, присъства: 

- Орхан Джеитов Метушев – редовно упълномощен представител на „А - Строй“ 

ЕООД. 

 

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на ППЗОП 

предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на публичните заседания 

по отваряне и оповестяване съдържанието на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на допуснатите и оценени по останалите показатели за оценка Участници в 

процедурата, не присъстват на днешното заседание на Комисията. 

 

I. Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 15 мин. на евентуално 

закъснели представители на други от Участниците и/или на средствата за масово 

осведомяване, откри заседанието в 10:15 часа и след легитимирането на присъстващия 

представител на един от Участниците, подали оферти за изпълнение на обществената 

поръчка, го запозна със следните факти и обстоятелства: 

 

1. Констатациите на помощния орган, отразени в Протокол №1 от 28.03.2017 г. и 

Протокол №2 от 22.05.2017 г., направени от него по отношение съответствието на  

Участниците, спрямо одобрените от Възложителя в Обявлението за обществена поръчка 

условия към личното състояние на Икономическите оператори и минималните изисквания 

за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, за икономическо 

и финансово състояние и за технически и професионални способности, съответно и 

аналогично обективирани и в относимите текстове от Документацията за участие в 

процедурата, като изтъкна мотивите на Комисията, обосновали решенията й по отношение 

не/допустимостта на всеки отделен Участник, съобразно покриването от негова страна на 

одобрените и влезли в сила критерии за подбор и допустимост. 

 

1.1. Съгласно визирания Протокол №2 от 22.05.2017 г., Комисията е предложила 

за отстраняване от участие в процедурата Участник „ГЛОБУС“ ООД - на основание чл. 

107, т. 1, предл. първо и последно и т. 2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, чл. 

60, ал. 1, чл. 63, ал. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП, чл. 101, ал. 5 от ЗОП и чл. 107, т. 4, във връзка с 

чл. 101, ал. 11 от ЗОП - по обособени позиции №1, №2, №3, №4 и №5. 

 

1.2. Едновременно с това, съобразно отразените от нея мотиви в същия Протокол №2 

съставен на 22.05.2017 г., Комисията е допуснала до техническа оценка офертите на: 

1.2.1. По обособена позиция №1: „Рехабилитация на градинката в кв. 52 в гр. 

Хаджидимово“: 

(1) „БАРИН АЛП“ ЕООД; 

(2) „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД; 

(3) „ФЕЙЗАЛ“ ЕООД; 

(4) „А - СТРОЙ“ ЕООД. 

 

1.2.2. По обособена позиция №2: „Благоустрояване и/или ремонт на улици и 

принадлежности към тях в град Хаджидимово, село Теплен, село Беслен и село Абланица“: 

(1) „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД; 

(2) „А - СТРОЙ“ ЕООД; 

(3) „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД; 
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(4) „АГРОМАХ“ ЕООД. 

 

1.2.3. По обособена позиция №3: „Благоустрояване на улици в село Ново Лески и 

село Копривлен”: 

(1) „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД; 

(2) „БКС“ ЕООД; 

(3) „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД; 

(4) „АГРОМАХ“ ЕООД. 

 

1.2.4. По обособена позиция №4: „Благоустрояване и/или ремонт на улици и 

тротоари в град Хаджидимово, село Копривлен и село Садово“:  

(1) „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД; 

(2) „А - СТРОЙ“ ЕООД; 

(3) „БКС“ ЕООД; 

(4) „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД; 

(5) „АГРОМАХ“ ЕООД. 

 

1.2.5. По обособена позиция №5: „Ремонт на покривна конструкция на сградата на 

Кметство Петрелик, община Хаджидимово“: 

(1) ЕТ „СЮЛЕЙМАН МЕТУШЕВ – СЕВДИ“; 

(2) „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД; 

(3) „ФЕЙЗАЛ“ ЕООД; 

(4) „А - СТРОЙ“ ЕООД. 

 

2. Подробни описания на предложенията за изпълнение на поръчката по отделните 

обособени позиции, съдържащи се в офертите на допуснатите Участници, са отразени в 

изготвения и подписан единодушно от всички нейни членове Протокол №3 от 29.05.2017 г. 

Релевантните и относими към всяко отделно, конкретно съдържание мотиви на 

Комисията, основани на извършения задълбочен, самостоятелен от страна на всички нейни 

членове преглед на предложенията за изпълнение на поръчката, представени от 

допуснатите Участници в процедурата и достигнатите и обосновани от нея изводи за 

не/съответствие на оферираните от отделни Икономически оператори конкретни 

предложения, в съпоствка с одобрените и влезли в сила изисквания, поставени от 

Възложителя към изпълнение на възлаганите строителни интервенции по отделните 

обособени позиции, Комисията предложи на Възложителя: 

 

2.1. Да се отстранят от участие в процедурата:  

 

2.1.1. в частта й на обособена позиция №1: „Рехабилитация на градинката в кв. 

52 в гр. Хаджидимово“, следните Участници: 

-  „БАРИН АЛП“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. второ и т. 2, буква „а“, 

във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП; 

-  „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. второ и т. 2, 

буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП; 

- „ФЕЙЗАЛ“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. второ и т. 2, буква „а“, във 

връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

  

2.1.2. в частта й на обособена позиция №2: „Благоустрояване и/или ремонт на 

улици и принадлежности към тях в град Хаджидимово, село Теплен, село Беслен и село 

Абланица“, следните Участници: 
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-  „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. второ и т. 2, 

буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП; 

-  „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД - на основание чл. 107, т. 1, предл. второ 

и т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП; 

- „АГРОМАХ“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. второ и т. 2, буква „а“, във 

връзка с чл. 101, ал. 5 и буква „б“, във връзка с чл. 115 от ЗОП. 

 

2.1.3. в частта й на обособена позиция №3: „Благоустрояване на улици в село 

Ново Лески и село Копривлен“, следните Участници: 

-  „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. второ и т. 2, 

буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП; 

-  „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД - на основание чл. 107, т. 1, предл. второ 

и т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП; 

- „АГРОМАХ“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. второ и т. 2, буква „а“, във 

връзка с чл. 101, ал. 5 и буква „б“, във връзка с чл. 115 от ЗОП. 

 

2.1.4. в частта й на обособена позиция №4: „Благоустрояване и/или ремонт на 

улици и тротоари в град Хаджидимово, село Копривлен и село Садово“, следните 

Участници: 

-  „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. второ и т. 2, 

буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП; 

-  „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД - на основание чл. 107, т. 1, предл. второ 

и т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП; 

- „АГРОМАХ“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. второ и т. 2, буква „а“, във 

връзка с чл. 101, ал. 5 и буква „б“, във връзка с чл. 115 от ЗОП. 

 

2.1.5. в частта й на обособена позиция №5: „Ремонт на покривна конструкция 

на сградата на Кметство Петрелик, община Хаджидимово“, следните Участници: 

-  „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. второ и т. 2, 

буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП; 

- „ФЕЙЗАЛ“ ЕООД - на основание чл. 107, т. 1, предл. второ и т. 2, буква „а“, във 

връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 

2.2. Да се допуснат до Техническа оценка: 

 

2.2.1. по обособена позиция №1: „Рехабилитация на градинката в кв. 52 в гр. 

Хаджидимово“, предложението на: 

- „А-СТРОЙ“ ЕООД. 

  

2.2.2. по обособена позиция №2: „Благоустрояване и/или ремонт на улици и 

принадлежности към тях в град Хаджидимово, село Теплен, село Беслен и село 

Абланица“, предложението на: 

- „А-СТРОЙ“ ЕООД. 

  

2.2.3. по обособена позиция №3: „Благоустрояване на улици в село Ново Лески и 

село Копривлен“, предложението на: 

- „БКС“ ЕООД. 

 

2.2.4. по обособена позиция №4: „Благоустрояване и/или ремонт на улици и 

тротоари в град Хаджидимово, село Копривлен и село Садово“, предложенията на: 

- „А-СТРОЙ“ ЕООД; 
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- „БКС“ ЕООД. 

 

2.2.5. по обособена позиция №5: „Ремонт на покривна конструкция на сградата 

на Кметство Петрелик, община Хаджидимово“, предложенията на: 

- ЕТ „СЮЛЕЙМАН МЕТУШЕВ – СЕВДИ“; 

- „А-СТРОЙ“ ЕООД. 

 

3. В изпълнение на изискванията на чл. 57, ал. 3, изр. трето, предл. първо, 

Председателят на Комисията обяви общите оценки на Техническите предложения на 

допуснатите Участници по отделните обособени позиции на обществената поръчка, 

изчислени съобразно одобрената методика за оценка на офертите от Документацията за 

участие, като сбор от оценките по показател „Срок за изпълнение“ (П2) и по показател 

„Гаранционен срок на извършените СМР“ (П3), а именно: 

 

3.1. По обособена позиция №1: „Рехабилитация на градинката в кв. 52 в гр. 

Хаджидимово“: 

  

(1) Обща техническа оценка на „А-СТРОЙ“ ЕООД - 50 т. 

 

3.2. По обособена позиция №2: „Благоустрояване и/или ремонт на улици и 

принадлежности към тях в град Хаджидимово, село Теплен, село Беслен и село Абланица“: 

  

(1) Обща техническа оценка на „А-СТРОЙ“ ЕООД - 50 т. 

 

3.3. По обособена позиция №3: „Благоустрояване на улици в село Ново Лески и село 

Копривлен“: 

  

(1) Обща техническа оценка на „БКС“ ЕООД - 50 т. 

 

3.4. По обособена позиция №4: „Благоустрояване и/или ремонт на улици и 

тротоари в град Хаджидимово, село Копривлен и село Садово“: 

  

(1) Обща техническа оценка на „А-СТРОЙ“ ЕООД - 32 т. 

 

(2) Обща техническа оценка на „БКС“ ЕООД - 50 т. 

 

3.5. По обособена позиция №5: „Ремонт на покривна конструкция на сградата на 

Кметство Петрелик, община Хаджидимово“: 

  

 (1) Обща техническа оценка на ЕТ „СЮЛЕЙМАН МЕТУШЕВ – СЕВДИ“ - 50 т. 

 

(2) Обща техническа оценка на „А-СТРОЙ“ ЕООД -  45 т. 

 

*************************************************************************** 

 

II. След извършване на описаните по-горе действия, Комисията пристъпи към 

отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” от офертите на 

допуснатите и оценени по техническите показатели Участници по обособени позиции, в 

резултат на което установи следното: 

 

1. По обособена позиция №1: „Рехабилитация на градинката в кв. 52 в гр. 

Хаджидимово“: 

  

След проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена, Комисията установи, 

че Ценовото предложение на Участник „А-СТРОЙ“ ЕООД е представено съгласно 
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условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 

1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в процедурата (обр. 

№8).  

Председателят на Комисията оповести предлаганата от Участника обща, 

крайна цена за изпълнение на поръчката, чийто размер е:  

  

 - 61 645 лв. (шестдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и пет лева), 

без вкл. ДДС, 

 или 

 - 73 974 лв. (седемдесет и три хиляди деветстотин седемдесет и четири лева), с 

вкл. ДДС. 

 

 Констатира се, че в образеца на Ценова оферта е приложена и попълнена, подписана 

и подпечатана количествено-стойностна сметка по обособената позиция. 

 

2. По обособена позиция №2: „Благоустрояване и/или ремонт на улици и 

принадлежности към тях в град Хаджидимово, село Теплен, село Беслен и село Абланица“: 

  

След проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена, Комисията установи, 

че Ценовото предложение на Участник „А-СТРОЙ“ ЕООД е представено съгласно 

условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 

1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в процедурата (обр. 

№9).  

Председателят на Комисията оповести предлаганата от Участника обща, 

крайна цена за изпълнение на поръчката, чийто размер е:  

  

 - 239 727,58 лв. (двеста тридесет и девет хиляди седемстотин двадесет и седем 

лева и петдесет и осем стотинки), без вкл. ДДС, 

 или 

 - 287 673,10 лв. (двеста осемдесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и 

три лева и десет стотинки), с вкл. ДДС. 

 

 Констатира се, че в образеца на Ценова оферта е приложена и попълнена, подписана 

и подпечатана количествено-стойностна сметка по обособената позиция. 

 

3. По обособена позиция №3: „Благоустрояване на улици в село Ново Лески и село 

Копривлен“: 

  

След проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена, Комисията установи, 

че Ценовото предложение на Участник „БКС“ ЕООД е представено съгласно условията за 

участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. 

оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в процедурата (обр. №10).  

 

Председателят на Комисията оповести предлаганата от Участника обща, 

крайна цена за изпълнение на поръчката, чийто размер е:  

  

 - 314 639,39 лв. (триста и четиринадесет хиляди шестстотин тридесет и 

девет лева и тридесет и девет стотинки), без вкл. ДДС, 

 или 

 - 377 567,27 лв. (триста седемдесет и седем хиляди петстотин шестдесет и 

седем лева и двадесет и седем стотинки), с вкл. ДДС. 

 

 Констатира се, че в образеца на Ценова оферта е приложена и попълнена, подписана 

и подпечатана количествено-стойностна сметка по обособената позиция. 
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4. По обособена позиция №4: „Благоустрояване и/или ремонт на улици и тротоари 

в град Хаджидимово, село Копривлен и село Садово“: 

  

4.1. След проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена, Комисията 

установи, че Ценовото предложение на Участник „А-СТРОЙ“ ЕООД е представено 

съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от 

Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в 

процедурата (обр. №11).  

 

Председателят на Комисията оповести предлаганата от Участника обща, 

крайна цена за изпълнение на поръчката, чийто размер е:  

  

 - 260 558,40 лв. (двеста и шестдесет хиляди петстотин петдесет и осем лева и 

четиридесет стотинки), без вкл. ДДС, 

 или 

 - 312 670,08 лв. (триста и дванадесет хиляди шестстотин и седемдесет лева и 

осем стотинки), с вкл. ДДС. 

 

 Констатира се, че в образеца на Ценова оферта е приложена и попълнена, подписана 

и подпечатана количествено-стойностна сметка по обособената позиция. 

 

4.2. След проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена, Комисията 

установи, че Ценовото предложение на Участник „БКС“ ЕООД е представено съгласно 

условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от Възложителя – 

1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в процедурата (обр. 

№11).  

 

Председателят на Комисията оповести предлаганата от Участника обща, 

крайна цена за изпълнение на поръчката, чийто размер е:  

  

 - 259 687,53 лв. (двеста петдесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и 

седем лева и петдесет и три стотинки), без вкл. ДДС, 

 или 

 - 311 625,04 лв. (триста и единадесет хиляди шестстотин двадесет и пет лева 

и четири стотинки), с вкл. ДДС. 

 

 Констатира се, че в образеца на Ценова оферта е приложена и попълнена, подписана 

и подпечатана количествено-стойностна сметка по обособената позиция. 

 

5. По обособена позиция №5: „Ремонт на покривна конструкция на сградата на 

Кметство Петрелик, община Хаджидимово“: 

  

5.1. След проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена, Комисията 

установи, че Ценовото предложение на Участник ЕТ „СЮЛЕЙМАН МЕТУШЕВ – 

СЕВДИ“ е представено съгласно условията за участие и указанията за подготовка на 

офертата, утвърдени от Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от 

Документацията за участие в процедурата (обр. №12).  

 

Председателят на Комисията оповести предлаганата от Участника обща, 

крайна цена за изпълнение на поръчката, чийто размер е:  

  

 - 29 712,60 лв. (двадесет и девет хиляди седемстотин и дванадесет лева и 

шестдесет стотинки), без вкл. ДДС, 

 или 
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 - 35 655,12 лв. (тридесет и пет хиляди шестстотин петдесет и пет лева и 

дванадесет стотинки), с вкл. ДДС. 

 

 Констатира се, че в образеца на Ценова оферта е приложена и попълнена, подписана 

и подпечатана количествено-стойностна сметка по обособената позиция. 

 

5.2. След проверка на съдържанието на плика с предлаганата цена, Комисията 

установи, че Ценовото предложение на Участник „А-СТРОЙ“ ЕООД е представено 

съгласно условията за участие и указанията за подготовка на офертата, утвърдени от 

Възложителя – 1 бр. оригинал, по приложения образец от Документацията за участие в 

процедурата (обр. №12).  

 

Председателят на Комисията оповести предлаганата от Участника обща, 

крайна цена за изпълнение на поръчката, чийто размер е:  

  

 - 31 308,40 лв. (тридесет и една хиляди триста и осем лева и четиридесет 

стотинки), без вкл. ДДС, 

 или 

 - 37 570,08 лв. (тридесет и седем хиляди петстотин и седемдесет лева и осем 

стотинки), с вкл. ДДС. 

 

 Констатира се, че в образеца на Ценова оферта е приложена и попълнена, подписана 

и подпечатана количествено-стойностна сметка по обособената позиция 

 

След обявяването на стойностните размери на ценовите предложения, съдържащи се 

в офертата на допуснатите и оценени на предходните етапи на процедурата Участник, 

приключи публичната част от работата на Комисията и Председателят й закри заседанието. 

 

 *********************************************************************** 

  

III. Комисията продължи работа при закрити врати, с прилагане на формулата за 

изчисляване на точките на допуснатите Участници по показател „Предложена цена“– 

ПЦ. 

 

Съобразно одобрената от Възложителя, неоспорена и влязла в сила Методика за 

определяне на комплексната оценка на офертите, оценката по показател П1 - „Предложена 

цена “ се изчислява по следната формула: 

 

П1= Цmin/Цi х 50,  

където: 

Цmin – най-ниската предложена цена 

Цi – предложената цена от i-тия участник 

 

При спазване и прилагане на така посочената формула, конкретно по отношение на 

оценяемото ценово предложение, Комисията получи следните резултати: 

 

1. По обособена позиция №1: „Рехабилитация на градинката в кв. 52 в гр. 

Хаджидимово“: 

  

(1) Обща финансова оценка на „А-СТРОЙ“ ЕООД - 50 т. 

 

2. По обособена позиция №2: „Благоустрояване и/или ремонт на улици и 

принадлежности към тях в град Хаджидимово, село Теплен, село Беслен и село Абланица“: 
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(1) Обща финансова оценка на „А-СТРОЙ“ ЕООД - 50 т. 

3. По обособена позиция №3: „Благоустрояване на улици в село Ново Лески и село 

Копривлен“: 

  

(1) Обща финансова оценка на „БКС“ ЕООД - 50 т. 

 

4. По обособена позиция №4: „Благоустрояване и/или ремонт на улици и тротоари 

в град Хаджидимово, село Копривлен и село Садово“: 

  

(1) Обща финансова оценка на „А-СТРОЙ“ ЕООД – 49,83 т. 

 

(2) Обща финансова оценка на „БКС“ ЕООД - 50 т. 

 

5. По обособена позиция №5: „Ремонт на покривна конструкция на сградата на 

Кметство Петрелик, община Хаджидимово“: 

  

(1) Обща финансова оценка на ЕТ „СЮЛЕЙМАН МЕТУШЕВ – СЕВДИ“ - 50 т. 

 

(2) Обща финансова оценка на „А-СТРОЙ“ ЕООД -  47,45 т. 

 

************************************************************************ 

 

 IV. Комисията пристъпи към пресмятане на общата (комплексна) оценка на 

офертите на Участниците, като съгласно утвърдената и прилагана от нея Методика, 

конкретно по отношение на разглежданите и оценявани предложения на Участниците, 

Комисията получи следните резултати: 

 

1. По обособена позиция №1: „Рехабилитация на градинката в кв. 52 в гр. 

Хаджидимово“: 

  

(1) Комплексна оценка на „А-СТРОЙ“ ЕООД - 100 т. 

 

2. По обособена позиция №2: „Благоустрояване и/или ремонт на улици и 

принадлежности към тях в град Хаджидимово, село Теплен, село Беслен и село Абланица“: 

  

(1) Комплексна оценка на „А-СТРОЙ“ ЕООД - 100 т. 

 

3. По обособена позиция №3: „Благоустрояване на улици в село Ново Лески и село 

Копривлен“: 

  

(1) Комплексна оценка на „БКС“ ЕООД - 100 т. 

 

4. По обособена позиция №4: „Благоустрояване и/или ремонт на улици и тротоари 

в град Хаджидимово, село Копривлен и село Садово“: 

  

(1) Комплексна оценка на „А-СТРОЙ“ ЕООД – 81,83 т. 

 

(2) Комплексна оценка на „БКС“ ЕООД - 100 т. 

 

5. По обособена позиция №5: „Ремонт на покривна конструкция на сградата на 

Кметство Петрелик, община Хаджидимово“: 

  

(1) Комплексна оценка на на ЕТ „СЮЛЕЙМАН МЕТУШЕВ – СЕВДИ“ - 100 т. 

 

(2) Комплексна оценка на „А-СТРОЙ“ ЕООД -  92,45 т. 
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************************************************************************** 

 

V. Въз основа на получените резултати, Комисията прави следното класиране: 

 

1. По обособена позиция №1: „Рехабилитация на градинката в кв. 52 в гр. 

Хаджидимово“: 

 

ПЪРВО МЯСТО: „А-СТРОЙ“ ЕООД – с комплексна оценка - 100 точки 

 

2. По обособена позиция №2: „Благоустрояване и/или ремонт на улици и 

принадлежности към тях в град Хаджидимово, село Теплен, село Беслен и село Абланица“: 

 

ПЪРВО МЯСТО: „А-СТРОЙ“ ЕООД – с комплексна оценка - 100 точки 

 

3. По обособена позиция №3: „Благоустрояване на улици в село Ново Лески и село 

Копривлен“: 

 

ПЪРВО МЯСТО: „БКС“ ЕООД – с комплексна оценка - 100 точки 

 

4. По обособена позиция №4: „Благоустрояване и/или ремонт на улици и тротоари 

в град Хаджидимово, село Копривлен и село Садово“: 

 

ПЪРВО МЯСТО: „БКС“ ЕООД – с комплексна оценка - 100 точки 

ВТОРО МЯСТО: „А-СТРОЙ“ ЕООД – с комплексна оценка – 81,83 точки 

 

5. По обособена позиция №5: „Ремонт на покривна конструкция на сградата на 

Кметство Петрелик, община Хаджидимово“: 

 

ПЪРВО МЯСТО: ЕТ „СЮЛЕЙМАН МЕТУШЕВ – СЕВДИ“ – с комплексна оценка 

- 100 точки 

ВТОРО МЯСТО: „А-СТРОЙ“ ЕООД – с комплексна оценка – 92,45 точки 

 

 VI. Предвид посочените резултати, получени при прилагането на Методиката за 

определяне на комплексната оценка на офертите, Комисията предлага на Възложителя: 

 

1. Да сключи договор за изпълнение на обекта на обособена позиция №1, имаща за 

предмет: „Рехабилитация на градинката в кв. 52 в гр. Хаджидимово“, с класираният на 

първо място Участник, а именно: „А-СТРОЙ“ ЕООД. 

 

2. Да сключи договор за изпълнение на обекта на обособена позиция №2, имаща за 

предмет: „Благоустрояване и/или ремонт на улици и принадлежности към тях в град 

Хаджидимово, село Теплен, село Беслен и село Абланица“, с класираният на първо място 

Участник, а именно: „А-СТРОЙ“ ЕООД. 

 

3. Да сключи договор за изпълнение на обекта на обособена позиция №3, имаща за 

предмет: „Благоустрояване на улици в село Ново Лески и село Копривлен“, с класираният 

на първо място Участник, а именно: „БКС“ ЕООД. 

 

4. Да сключи договор за изпълнение на обекта на обособена позиция №4, имаща за 

предмет: „Благоустрояване и/или ремонт на улици и тротоари в град Хаджидимово, село 

Копривлен и село Садово“, с класираният на първо място Участник, а именно: „БКС“ 

ЕООД. 
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5. Да сключи договор за изпълнение на обекта на обособена позиция №5, имаща за 

предмет: „Ремонт на покривна конструкция на сградата на Кметство Петрелик, община 

Хаджидимово“, с класираният на първо място Участник, а именно: ЕТ „СЮЛЕЙМАН 

МЕТУШЕВ – СЕВДИ“. 

 

 

Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията на 23.06.2017 г. и 

ведно с останалите Протоколи (Протокол №1/28.03.2017 г., Протокол №2/22.05.2017 г., 

Протокол №3/29.05.2017 г.) се предаде на Възложителя за утвърждаване. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател:  

 

Вергиния Попилиева заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на 

личните данни (ЗЗЛД) - лични данни; 

 

Членове:       

 

1. Величка Разменова заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на 

личните данни (ЗЗЛД) - лични данни; 

 

2. Цветанка Попова заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на 

личните данни (ЗЗЛД) - лични данни; 

 

3. арх. Илве Спахиева заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на 

личните данни (ЗЗЛД) - лични данни; 

4. Атанас Кюмурджиев заличен подпис - чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на 

личните данни (ЗЗЛД) - лични данни; 

 


