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ПРОТОКОЛ № 2 

 

От заседание на комисия назначена със Заповед № РД-15-24/11.07.2017 г. на Заместник 

изпълнителния директор за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие 

в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ежедневни, 

текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български 

пощи“ЕАД, с шест обособени позиции 

 

Днес 20.07.2017 г. в 10:30 часа, в зала 212, в сградата на Централно управление на 

„Български пощи“ ЕАД, с адрес: София 1700, ул.„Академик Стефан Младенов“ № 1 бл.31, в 

изпълнение на Заповед № РД-15-24/11.07.2017 г. на Заместник изпълнителния директор за 

разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедура публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ежедневни, текущи и аварийни 

строително – ремонтни работи в сгради, собственост на „Български пощи“ЕАД, с шест 

обособени позиции, както следва: Обособена позиция І: „Ежедневни, текущи и аварийни 

строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Западен регион“, 

собственост  на „Български пощи“ ЕАД”; Обособена позиция ІІ: „Ежедневни, текущи и 

аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Южен 

централен регион“, собственост  на „Български пощи“ ЕАД ”; Обособена позиция III: 

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти в 

Регионално управление „Югоизточен регион”, собственост  на „Български пощи“ ЕАД“; 

Обособена позиция IV: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на 

сгради и обекти в Регионално управление „Северен централен регион”, собственост  на 

„Български пощи“ ЕАД“; Обособена позиция V: „Ежедневни, текущи и аварийни строително 

– ремонтни работи на сгради и обекти в Регионално управление „Североизточен регион”, 

собственост  на „Български пощи“ ЕАД“; Обособена позиция VI: „Ежедневни, текущи и 

аварийни строително – ремонтни работи на сгради и обекти към Централно управление на 

„БП” ЕАД, собственост на „Български пощи“ ЕАД“ и на основание чл.103 ал.1 от ЗОП и във 

вр. с чл.54 ал.1 и сл. от ППЗОП, започна своята работа комисия в състав: 

 

Председател: Ваня Чорбаджийска – гл.юрисконсулт дирекция „Правна дейност“ 

Членове: Сашо Ламбов  – ръководител отдел „ПСФТД“, дирекция „УЧРС“ 

Жулиета Владимирова – главен експерт „ПСФ“, дирекция „УЧРС“ 

Грета Стоева  – ръководител сектор „ОПОП“, дирекция „ПД“ 

Анжелика Ковачева  –зам. главен счетоводител, дирекция „ФИ“ 

 

Комисията в титулярния си състав и в присъствието на представители на участниците, 

както следва:  

1„Мегатурс 1“ ЕООД – Иван Алексиев Георгиев, ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 

ОТ ЗЗЛД, упълномощен с ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД. 
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На основание разгледаните технически предложения, комисията допуска до отваряне 

на ценови оферти следните участници: 

1.  „БКС - Запад” АД -  по обособени позиции № 4,5 и 6. 

2.  „Мегатурс - 1” ЕООД -  по обособени позиции № 1,2 и 3. 

 

Критерият за оценяване обявен от Възложителя е „Икономически най – изгодна 

оферта“, като е изготвена методика за оценяване на направените предложения, както следва: 

 

Методика за определяне на комплексната оценка на предложенията  

1. Крайната оценка представлява комплексен коефициент, получен като сбор от    

стойностите на  коефициентите К1, и К2    (Ккомпл. = K1 + K2  ).   

1.1. Коефициент К 1 - единични цени (Приложение № А) 

 K1= минималната  предложена сума    х С1 

                  сумата на съответния участник 

1.2. Коефициент К 2  - ценообразуващи показатели   

 К2 = К 2.1  + К 2.2  + К 2.3  + К 2.4  + К 2.5  + К 2.6  

 К2.1  = минимално предложена часова ставка    *  С 2.1   

                  предложена от участника часова ставка 

 К2.2  = минимално предложени допълнителни разходи за труд     *  С 2.2 

          предложени от участника допълнителни разходи за труд 

 К2.3  = минимално предложени допълнителни разходи за механизация     *   С 2.3  

                    предложени от участника допълнителни разходи за механизация 

 К2.4  = минимално предложени доставно-складови разходи    *  С 2.4 

          предложени от участника доставно-складови разходи   

 К2.5  = минимално предложена печалба     *   С 2.5 

          предложена от участника печалба 

 К2.6  = минимално предложен коефициент     * С 2.6 

          предложен от участника коефициент 

 *Забележка: 

 Участник, който оферира нулева стойност за някой от ценообразуващите показатели получава 

максималния брой точки за този показател.  Точките на останалите участници се изчисляват по 

формулата за съответния показател, като за  Cmin се приема следващата най- ниска стойност (най – 

близката до 0) 

 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от офертите на допуснатите участници и обяви предложените от тях цени, както 

следва: 
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За участника „БКС - ЗАПАД” АД 

 

 По обособена позиция № 4  

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и 

обекти в Регионално управление „Северен централен регион”, собственост  на 

„Български пощи“ ЕАД 

 

1. Единични цени – обща стойност 15 415,87 /петнадесет хиляди четиристотин и 

петнадесет лева и осемдесет и седем стотинки/, лева без ДДС. В цените са включени доставка 

на материалите, труд и печалба. 

Максималният брой точки по този критерий ще събере участник, при който 

сборът от единичните цени на отделните видове СМР умножени с коефициент на тежест е 

с най-ниска стойност  в сравнение с всички останали участници. 

2. Ценообразуващи показатели -  

№ Наименование Ед.цена Ценообразуващи 

показатели  – 20 

точки( С2 = 20) 

1. 
часова ставка  

3,95 лв./час С2.1 = 5 

2. 
допълнителни разходи за труд  

85 % С2.2 = 4 

3. 
допълнителни разходи за механизация   

25 % С2.3 = 2 

4. 
доставно-складови разходи  

0 % С2.4 = 3 

5. 
печалба върху труда  

10  % С2.5 = 3 

6.  
за ремонти на обекти с единично възлагане под 300 

лв. 

К = 1,50 С2.6 = 3 

 

Членовете на комисията Сашо Ламбов, Жулиета Владимирова и Грета Стоева 

подписаха ценовото предложение и единичните цени – Приложение № 6А.  

Същите се подписаха и от посочения по – горе представител на участника в 

процедурата „Мегатурс - 1” ЕООД. 

 

След разглеждането на така представените Ценови предложения и поради 

обстоятелството, че по обособена позиция № 4 е подадена само една подходяща оферта, 

посочената по – горе методика за изчисляване точките на участник подал оферта по тези 

обособени позиции е на практика неприложима, Комисията единодушно реши, да присъди на 

участника „БКС - ЗАПАД” АД  максималния брой точки, както следва: 

 

За Единични цени – 80 точки 

За Ценообразуващи показатели – 20 точки 

Общо – 100 точки 

 

 

 По обособена позиция № 5  

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и 

обекти в Регионално управление „Североизточен регион”, собственост  на „Български 

пощи“ ЕАД 
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1. Единични цени – обща стойност 15 415,87 /петнадесет хиляди четиристотин и 

петнадесет лева и осемдесет и седем стотинки/, лева без ДДС. В цените са включени доставка 

на материалите, труд и печалба. 

Максималният брой точки по този критерий ще събере участник, при който сборът 

от единичните цени на отделните видове СМР умножени с коефициент на тежест е с най-

ниска стойност  в сравнение с всички останали участници. 

2. Ценообразуващи показатели - 

№ Наименование Ед.цена Ценообразуващи 

показатели  – 20 

точки( С2 = 20) 

1. 
часова ставка  

3,95 лв./час С2.1 = 5 

2. 
допълнителни разходи за труд  

85 % С2.2 = 4 

3. 
допълнителни разходи за механизация   

25 % С2.3 = 2 

4. 
доставно-складови разходи  

0 % С2.4 = 3 

5. 
печалба върху труда  

10  % С2.5 = 3 

6.  
за ремонти на обекти с единично възлагане под 300 

лв. 

К = 1,50 С2.6 = 3 

 

Членовете на комисията Сашо Ламбов, Жулиета Владимирова и Грета Стоева 

подписаха ценовото предложение и единичните цени – Приложение № 6А.  

Същите се подписаха и от посочения по – горе представител на участника в 

процедурата „Мегатурс - 1” ЕООД. 

 

След разглеждането на така представените Ценови предложения и поради 

обстоятелството, че по обособена позиция № 5 е подадена само една подходяща оферта, 

посочената по – горе методика за изчисляване точките на участник подал оферта по тези 

обособени позиции е на практика неприложима, Комисията единодушно реши, да присъди на 

участника „БКС - ЗАПАД” АД  максималния брой точки, както следва: 

 

За Единични цени – 80 точки 

За Ценообразуващи показатели – 20 точки 

Общо – 100 точки 

 

 

 По обособена позиция № 6  

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и 

обекти към Централно управление на „БП” ЕА, собственост на „Български пощи“ ЕАД 

 

1. Единични цени – обща стойност 15 415,87 /петнадесет хиляди четиристотин и 

петнадесет лева и осемдесет и седем стотинки/, лева без ДДС. В цените са включени доставка 

на материалите, труд и печалба. 

Максималният брой точки по този критерий ще събере участник, при който сборът 

от единичните цени на отделните видове СМР умножени с коефициент на тежест е с най-

ниска стойност  в сравнение с всички останали участници. 

2. Ценообразуващи показатели - 
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№ Наименование Ед.цена Ценообразуващи 

показатели  – 20 

точки( С2 = 20) 

1. 
часова ставка  

3,95 лв./час С2.1 = 5 

2. 
допълнителни разходи за труд  

85 % С2.2 = 4 

3. 
допълнителни разходи за механизация   

25 % С2.3 = 2 

4. 
доставно-складови разходи  

0 % С2.4 = 3 

5. 
печалба върху труда  

10  % С2.5 = 3 

6.  
за ремонти на обекти с единично възлагане под 300 

лв. 

К = 1,50 С2.6 = 3 

 

Членовете на комисията Сашо Ламбов, Жулиета Владимирова и Грета Стоева 

подписаха ценовото предложение и единичните цени – Приложение № 6А.  

Същите се подписаха и от посочения по – горе представител на участника в 

процедурата „Мегатурс - 1” ЕООД. 

 

След разглеждането на така представените Ценови предложения и поради 

обстоятелството, че по обособена позиция № 6 е подадена само една подходяща оферта, 

посочената по – горе методика за изчисляване точките на участник подал оферта по тези 

обособени позиции е на практика неприложима, Комисията единодушно реши, да присъди на 

участника „БКС - ЗАПАД” АД  максималния брой точки, както следва: 

 

За Единични цени – 80 точки 

За Ценообразуващи показатели – 20 точки 

Общо – 100 точки 

 

 

За участника „МЕГАТУРС - 1” ЕООД 

 

По обособена позиция № 1  

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и 

обекти в Регионално управление „Западен регион“, собственост  на „Български пощи“ 

ЕАД ” 

1. Единични цени – обща стойност 15 327,97  /петнадесет хиляди триста двадесет и 

седем лева и деветдесет и седем стотинки/ лева, без ДДС. В цените са включени доставка на 

материалите, труд и печалба. 

Максималният брой точки по този критерий ще събере участник, при който сборът 

от единичните цени на отделните видове СМР умножени с коефициент на тежест е с най-

ниска стойност  в сравнение с всички останали участници. 

2. Ценообразуващи показатели  –  

№ Наименование Ед.цена Ценообразуващи 

показатели  – 20 

точки( С2 = 20) 

1. 
часова ставка  

3,93 лв./час С2.1 = 5 

2. 
допълнителни разходи за труд  

83 % С2.2 = 4 
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3. 
допълнителни разходи за механизация   

0 % С2.3 = 2 

4. 
доставно-складови разходи  

0 % С2.4 = 3 

5. 
печалба върху труда  

10  % С2.5 = 3 

6.  
за ремонти на обекти с единично възлагане под 300 

лв. 

К = 1,52 С2.6 = 3 

 

Членовете на комисията Сашо Ламбов, Жулиета Владимирова и Грета Стоева 

подписаха ценовото предложение и единичните цени – Приложение № 6А.  

Същите не се подписаха от представител на друг участник в процедурата, тъй като не 

присъстваха при отварянето на ценовите оферти. 

 

След разглеждането на така представените Ценови предложения и поради 

обстоятелството, че по обособена позиция № 1 е подадена само една подходяща оферта, 

посочената по – горе методика за изчисляване точките на участник подал оферта по тези 

обособени позиции е на практика неприложима, Комисията единодушно реши, да присъди на 

участника „МЕГАТУРС - 1” ЕООД максималния брой точки, както следва: 

 

За Единични цени – 80 точки 

За Ценообразуващи показатели – 20 точки 

Общо – 100 точки 

 

По обособена позиция № 2  

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и 

обекти в Регионално управление „Южен централен регион“, собственост  на „Български 

пощи“ ЕАД ” 

 

1. Единични цени – обща стойност 15 327,97  /петнадесет хиляди триста двадесет и 

седем лева и деветдесет и седем стотинки/ лева, без ДДС. В цените са включени доставка на 

материалите, труд и печалба. 

Максималният брой точки по този критерий ще събере участник, при който сборът 

от единичните цени на отделните видове СМР умножени с коефициент на тежест е с най-

ниска стойност  в сравнение с всички останали участници. 

2. Ценообразуващи показатели  –  

№ Наименование Ед.цена Ценообразуващи 

показатели  – 20 

точки( С2 = 20) 

1. 
часова ставка  

3,93 лв./час С2.1 = 5 

2. 
допълнителни разходи за труд  

83 % С2.2 = 4 

3. 
допълнителни разходи за механизация   

0 % С2.3 = 2 

4. 
доставно-складови разходи  

0 % С2.4 = 3 

5. 
печалба върху труда  

10  % С2.5 = 3 

6.  
за ремонти на обекти с единично възлагане под 300 

лв. 

К = 1,52 С2.6 = 3 
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Членовете на комисията Сашо Ламбов, Жулиета Владимирова и Грета Стоева 

подписаха ценовото предложение и единичните цени – Приложение № 6А.  

Същите не се подписаха от представител на друг участник в процедурата, тъй като не 

присъстваха при отварянето на ценовите оферти. 

 

След разглеждането на така представените Ценови предложения и поради 

обстоятелството, че по обособена позиция № 2 е подадена само една подходяща оферта, 

посочената по – горе методика за изчисляване точките на участник подал оферта по тези 

обособени позиции е на практика неприложима, Комисията единодушно реши, да присъди на 

участника „МЕГАТУРС - 1” ЕООД максималния брой точки, както следва: 

 

За Единични цени – 80 точки 

За Ценообразуващи показатели – 20 точки 

Общо – 100 точки 

 

 

По обособена позиция № 3 

„Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи на сгради и 

обекти в Регионално управление „Югоизточен регион”, собственост  на „Български 

пощи“ ЕАД“ 

 

1. Единични цени – обща стойност 15 327,97  /петнадесет хиляди триста двадесет и 

седем лева и деветдесет и седем стотинки/ лева, без ДДС. В цените са включени доставка на 

материалите, труд и печалба. 

Максималният брой точки по този критерий ще събере участник, при който сборът 

от единичните цени на отделните видове СМР умножени с коефициент на тежест е с най-

ниска стойност  в сравнение с всички останали участници. 

2. Ценообразуващи показатели  –  

№ Наименование Ед.цена Ценообразуващи 

показатели  – 20 

точки( С2 = 20) 

1. 
часова ставка  

3,93 лв./час С2.1 = 5 

2. 
допълнителни разходи за труд  

83 % С2.2 = 4 

3. 
допълнителни разходи за механизация   

0 % С2.3 = 2 

4. 
доставно-складови разходи  

0 % С2.4 = 3 

5. 
печалба върху труда  

10  % С2.5 = 3 

6.  
за ремонти на обекти с единично възлагане под 300 

лв. 

К = 1,52 С2.6 = 3 

 

Членовете на комисията Сашо Ламбов, Жулиета Владимирова и Грета Стоева 

подписаха ценовото предложение и единичните цени – Приложение № 6А.  

Същите не се подписаха от представител на друг участник в процедурата, тъй като не 

присъстваха при отварянето на ценовите оферти. 

 

След разглеждането на така представените Ценови предложения и поради 

обстоятелството, че по обособена позиция № 3 е подадена само една подходяща оферта, 
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посочената по – горе методика за изчисляване точките на участник подал оферта по тези 

обособени позиции е на практика неприложима, Комисията единодушно реши, да присъди на 

участника „МЕГАТУРС - 1” ЕООД максималния брой точки, както следва: 

 

За Единични цени – 80 точки 

За Ценообразуващи показатели – 20 точки 

Общо – 100 точки 

 

 

С оглед направените констатации относно ценовите предложения, комисията премина 

към класиране на участниците, съгласно избрания от Възложителя критерий „икономически 

най-изгодна оферта“: 

 

По обособена позиция № 1 

На първо място, комисията класира участникът „МЕГАТУРС - 1” ЕООД, с 

максимален брой точки – 100.  

 

По обособена позиция № 2 

На първо място, комисията класира участникът „МЕГАТУРС - 1” ЕООД, с 

максимален брой точки – 100.  

 

По обособена позиция № 3 

На първо място, комисията класира участникът „МЕГАТУРС - 1” ЕООД, с 

максимален брой точки – 100.  

 

По обособена позиция № 4 

На първо място, комисията класира участникът „БКС - ЗАПАД” АД, с максимален 

брой точки – 100.  

 

По обособена позиция № 5 

На първо място, комисията класира участникът „БКС - ЗАПАД” АД, с максимален 

брой точки – 100.  

 

По обособена позиция № 6 

На първо място, комисията класира участникът „БКС - ЗАПАД” АД, с максимален 

брой точки – 100.  

 

Във връзка с направеното класиране, комисията предлага на Възложителя да 

определи за изпълнители: 

 

По обособена позиция № 1 -   

Класираният на първо място участник  „МЕГАТУРС - 1” ЕООД и да сключи договор 

с избраният изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

 

 

По обособена позиция № 2  
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Класираният на първо място участник  „МЕГАТУРС - 1” ЕООД и да сключи договор 

с избраният изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

 

По обособена позиция № 3  

Класираният на първо място участник  „МЕГАТУРС - 1” ЕООД и да сключи договор 

с избраният изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

 

По обособена позиция № 4  

Класираният на първо място участник  „БКС - ЗАПАД” АД и да сключи договор с 

избраният изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

 

По обособена позиция № 5  

Класираният на първо място участник  „БКС - ЗАПАД” АД и да сключи договор с 

избраният изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

 

По обособена позиция № 6  

Класираният на първо място участник  „БКС - ЗАПАД” АД и да сключи договор с 

избраният изпълнител, съгласно законовите разпоредби. 

 

 

Комисия: 

1. Ваня Чорбаджийска – ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД 

2. Сашо Ламбов  – ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД 

3. Жулиета Владимирова – ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД 

4. Грета Стоева  – ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД 

5. Анжелика Ковачева  – ЗАЛИЧЕНИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД 


