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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
„СВЕТА МАРИНА“ ЕАД - ВАРНА 

 
ПРОТОКОЛ  

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП  
 

 На 09.01.2017 г., в 10:00 часа, комисията от служители на лечебното заведение, назначена със Заповед  
№ Р-8/ 09.01.2017 г., да разгледа и оцени офертите по процедура публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на болнични стаи и кабинети в Първа клиника по вътрешни 
болести, Първа клиника по нервни болести и Клиника по урология на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД “, открита с 
Решение № Р-895/ 08.12.2016 г., в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Русана Чобанова - юрисконсулт в Отдел „Обществени поръчки“; 
ЧЛЕНОВЕ:  

1. инж. Светослав Стоянов - Ръководител Направление „ТПС“; 
2. инж. Велислав Дишлиев - Началник Отдел „Енергиен“; 
3. Николина Христова - техник, инвеститорски контрол; 
4. арх. Надежда Евстатиева - специалист „Капитално строителство“,  

проведе публично заседание по реда на чл. 54, ал. 2 ППЗОП. 
 

I. На заседанието на комисията присъстваха следните външни лица:  
1. инж. Илиана Димитрова - упълномощен представител на „Промишлено и граждаско строителство“ 

ООД; 
2. г-н Ивайло Георгиев - упълномощен представител на „Промишлено и граждаско строителство“ ООД; 
3. г-н Явор Колишовски - упълномощен представител на „Весела“ ООД; 
4. г-н Боян Безус - прокурист на „Тодем“ ООД. 

 
II. Комисията започна своята работа, след като председателят на комисията получи подадените оферти 

и протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП от деловодството на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД. Г-жа Чобанова запозна 
присъстващите със списъка на получените оферти, след което всички членове на комисията подписаха 
декларации за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП. 
 В обявения от възложителя срок са постъпили 8 (осем) оферти, както следва: 

№ Подател на офертата Номер, дата и час на получаване 

1. „Планекс“ ООД ВК-52/ 06.01.2017 г.; 10:50 часа 

2. „Тодем“ ООД ВК-54/ 06.01.2017 г.; 11:15 часа 

3. „Промишлено и граждаско строителство“ ООД ВК-55/ 06.01.2017 г.; 11:35 часа 

4. „Експрес гаранцион“ ООД ВК-56/ 06.01.2017 г.; 11:42 часа 

5. „Весела“ ООД ВК-57/ 06.01.2017 г.; 13:55 часа 

6. „Вип Билдингс“ ООД ВК-58/ 06.01.2017 г.; 14:45 часа 

7. „ИСС инженеринг“ ООД ВК-59/ 06.01.2017 г.; 15:20 часа 

8. „Стройснаб“ ООД ВК-60/ 06.01.2017 г.; 15:40 часа 

 
III. Комисията продължи работата си с отваряне по реда на тяхното постъпване на запечатаните 

непрозрачни опаковки, като председателят на комисията оповести тяхното съдържание и провери за 
наличието на отделни запечатани пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“.  

       
1. „Планекс“ ООД 

 1.1. На опаковката е посочено, че офертата е за обособена позиция № 2. 
 1.2. В опаковката участникът е представил: 

а) 1 (една) папка, съдържаща опис на представените документи, ЕЕДОП, допълнителни 
документи и техническо предложение; 

б) 1 (един) плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 2“. 
 1.3. Трима от членовете на комисията (инж. Стоянов, инж. Дишлиев и г-жа Христова), както и инж. И. 
Димитрова, подписаха документите, представляващи техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 
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2. „Тодем“ ООД 

 2.1.  На опаковката е посочено, че офертата е за обособена позици № 2. 
 2.2. В опаковката участникът е представил: 

а) 1 (една) папка, съдържаща опис на представените документи, ЕЕДОП и допълнителни 
документи; 

б) 1 (една) папка с документи, представляващи техническото предложение; 
в) 1 (един) плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 2“. 

 2.3. Трима от членовете на комисията (инж. Стоянов, инж. Дишлиев и г-жа Христова), както и  
г-н Явор Колишовски, подписаха документите, представляващи техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 
 

3. „Промишлено и граждаско строителство“ ООД 
  3.1. На опаковката е посочено, че офертата е за обособена позици № 1. 
 3.2. В опаковката участникът е представил: 

а) 1 (една) папка, съдържаща опис на представените документи, ЕЕДОП, допълнителни 
документи и техническо предложение; 

б) 1 (два) плика с надпис „Предлагани ценови параметри за обособени позиции № 1“. 
3.3. Трима от членовете на комисията (инж. Дишлиев, г-жа Чобанова и арх. Евстатиева), както и   

г-н Безус, подписаха документите, представляващи техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 
 

4. „Експрес гаранцион“ ООД 
 4.1. На опаковката е посочено, че офертата е за обособена позици № 1. 
 4.2. В опаковката участникът е представил: 

а) 1 (една) папка, съдържаща опис на представените документи, ЕЕДОП, допълнителни 
документи и техническо предложение; 

б) 1 (един) плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1“. 
4.3. Трима от членовете на комисията (инж. Дишлиев, г-жа Чобанова и арх. Евстатиева), както и   

г-н Георгиев, подписаха документите, представляващи техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 

 
5. „Весела“ ООД 

 5.1 На опаковката е посочено, че офертата е за обособена позиция № 2. 
 5.2. В опаковката участникът е представил: 

а) 1 (един) плик с надпис „Плик № 1 - Заявление за участие“, съдържащо опис на представените 
документи, ЕЕДОП и допълнителни документи; 

б) 1 (един) плик с надпис „Плик № 2 - Оферта на участника“, с документи, представляващи 
техническото предложение; 

в) 1 (един) плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 2“. 
 5.3. Трима от членовете на комисията (арх. Евстатиева, г-жа Христова и инж. Стоянов), както и  
г-н Безус, подписаха документите, представляващи техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 
 

6. „Вип Билдингс“ ООД 
 6.1. На опаковката е посочено, че офертата е за обособена позиция № 2. 
 6.2. В опаковката участникът е представил: 

а) 1 (една) папка, съдържаща опис на представените документи, ЕЕДОП, допълнителни 
документи и техническо предложениея; 

б) 1 (един) плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 
 6.3. Трима от членовете на комисията (арх. Евстатиева, г-жа Христова и инж. Стоянов), както и  
г-н Колишовски, подписаха документите, представляващи техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“. 
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7. „ ИСС инженеринг“ ООД 
 7.1. На опаковката е посочено, че офертата е за обособена позиция № 2. 
 7.2. В опаковката участникът е представил: 

а) 1 (една) папка, съдържаща опис на представените документи, ЕЕДОП, допълнителни 
документи и техническо предложение; 

б) 1 (един) плик с надпис „Предлагани ценови параметри за обособена позиция № 2“. 
7.3. Трима от членовете на комисията (арх. Евстатиева, г-жа Христова и инж. Стоянов), както и   

инж. Димитрова, подписаха документите, представляващи техническите предложения и пликовете с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ 
 

8. „Стройснаб“ ООД 
 8.1. Върху опаковката на участника НЕ Е посочено, за коя обособена позиция е подадена офертата.  
 8.2. След разпечатване на опаковката се установи, че участникът е представил: 

а) 1 (една) папка, съдържаща опис на представените документи, ЕЕДОП, допълнителни 
документи и техническо предложение; 

в) 2 (два) плика с надписи, съответно: „Предлагани ценови параметри за обособена позиция   
№ 1“ и  „Предлагани ценови параметри за обособена позиция  № 2“. 
 8.3. С цел спазване изискванията на чл. 54, ал. 3, 4 и 5 ППЗОП за провеждане на публично заседание 
по отваряне на подадени оферти за участие в обществена поръчка, трима от членовете на комисията (арх. 
Евстатиева, инж. Дишлиев и г-жа Чобанова), както и г-н Безус, подписаха документите, представляващи 
техническото предложение и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Налице е установено нарушение, свързано с неспазване на определените от възложителя условия за 
участие в обществената поръчка.  
 8.4. Становище на комисията и мотиви за отстраняване на участника от процедурата:  
 В обявлението за настоящата поръчка в Раздел II.1.6 „Разделяне на обособени позиции“, 
възложителят е поставил изискване към участниците, че оферти могат да бъдат подавани САМО ЗА ЕДНА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ.  
 В документацията в Раздел I „Пълно описание на предмета на поръчката“ , т. 2, изречение последно, 
е посочено, че всеки участник може да подаде заявление за участие и оферта само за една обособена 
позиция. 
 Участникът не е спазил поставеното от възложителя условие за участие, като подал оферта и за двете 
обособени позиции.  

В тази връзка и предвид посочените от възложителя в Раздел III.2.2 от Обявлението за поръчката 
условия, комисията предлага на възложителя да отстрани от участие в процедурата участникът „Стройснаб“ 
ООД на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката.  
 
 С това публичната част от заседанието на комисията приключи. 

 
IV. На свое закрито заседение комисията продължи своята работа с разглеждане на документите по  

чл. 39, ал. 2 ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние на участниците и критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 
 Резултатите от проверката и констатациите на комисията са следните: 
 

1. „Планекс“ ООД 
 В ЕЕДОП, Част II, Раздел „В“, участникът е вписал, че ще използва капацитета на трети лица, за да 
изпълни критериите за подбор.  
 В Част IV, Раздел „В“, т. 1а) участникът е вписал, че е изпълнил дейност по инсталация на медицински 
газове, в съответствие с изискването на възложителя, като към заявлението за участие са приложени 
удостоверение за добро изпълнение, издадено на името на „Маркон“ ЕООД, както и декларация от 
„Маркон“ ЕООД, че поема ангажимент да участва като трето лице при изпълнението на поръчката по 
дейностите, свързани с инсталация на медицински газове. Приложен е коректно попълнен и подписан от 
„Маркон“ ЕООД ЕЕДОП.  
 Комисията не констатира несъответствия с изискванията към личното състояние на „Планекс“ ООД 
и критериите за подбор, поставени от възложителя. 
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2.  „Тодем“ ООД 
 В ЕЕДОП, Част II, Раздел „Г“, участникът е вписал, че ще използва следните подизпълнители  - „Джи 
Кей Инженеринг“ ООД и „Елинс Инженеринг“ ЕООД. 
 В Част IV, Раздел „В“, т. 2, участникът е вписал само едно техническо лице - специалист по 
водоснабдяване и канализация. Изискването на възложителя е участникът да разполага и със специалист по 
електротехника. 
 В Част IV, Раздел „В“, т. 10, участникът е вписал, че възнамерява да възложи на „Джи Кей 
Инженеринг“ ООД 7 % (седем процента) от изпълнението на поръчката по част „Медицински газове“,  а на 
„Елинс Инженеринг“ ЕООД - 16.8 % (шестнадесет цяло и осем процента) по част „Електрически инсталации“. 
  Към заявлението за участие на „Тодем“ ООД е приложена декларация от управителите на „Джи Кей 
Инженеринг“ ООД, в която дружеството декларира, че поема ангажимент да участва като подизпълнител 
при изпълнение на поръчката по дейностите, свързани с инсталацията на медицински газове. Приложен е 
коректно попълнен и подписан от „Джи Кей Инженеринг“ ООД ЕЕДОП. 
 Към заявлението за участие на „Тодем“ ООД е приложена и декларация от управителя на „Елинс 
Инженеринг“ ЕООД, с която дружеството декларира, че поема ангажимент да участва като подизпълнител 
при изпълнение на поръчката по дейностите, свързани с част „Електрически инсталации“. Приложен е 
коректно попълнен и подписан от „Елинс Инженеринг“ ЕООД ЕЕДОП, в който е посочен и специалист по 
електротехника.  
 Комисията не констатира несъответствия с изискванията към личното състояние на „Тодем“ ООД и 
критериите за подбор, поставени от възложителя. 
 

3. „Промишлено и гражданско строителство“ ООД 
 В ЕЕДОП, Част III, Раздел „В“, участникът не е вписал дали е обявен в несъстоятелност или е в 
предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация. Към заявлението за участие е приложено 
удостоверение от Агенция по вписванията, че участникът не се намира в производство по ликвидация/ 
несъстоятелност с изх. № 20161003104323/ 03.10.2016 г. 
 Комисията приема, че не са налице несъответствия с изискванията към личното състояние на 
„Промишлено и гражданско строителство“ ООД и критериите за подбор, поставени от възложителя. 
 

4. „Експрес гаранцион“ ООД 
 Комисията не констатира несъответствия с изискванията към личното състояние на „Експрес 
гаранцион“ ООД и критериите за подбор, поставени от възложителя. 
  

5. „Весела“ ООД 
 На мястото за дата, подпис и печат на дружеството в края на ЕЕДОП липсва подпис на управителя. 
Тъй като има положени подпис и печат на същата страница в долния десен ъгъл, комисията приема, че е 
налице технически пропуск и не е налице липса или несъответствие. 
 Комисията приема, че не са налице несъответствия с изискванията към личното състояние на 
„Весела“ ООД и критериите за подбор, поставени от възложителя. 
 

6. „Вип Билдингс“ ООД 
  В края на ЕЕДОП не са посочени имената на лицето, което го е подписало. Предвид факта, че 
дружеството има един законен представител, комисията приема, че подписът е на управителя. 
 В ЕЕДОП, Част II, Раздел „В“, участникът е вписал, че ще използва капацитета на „Маркон“ ЕООД като  
трето лице, за да изпълни критериите за подбор.  
 В Част IV, Раздел „В“, т. 1а), участникът е вписал, че е изпълнил дейност по инсталация на 
медицински газове, в съответствие с изискването на възложителя, като към заявлението за участие са 
приложени удостоверение за добро изпълнение, издадено на името на „Маркон“ ЕООД, както и декларация 
от „Маркон“ ЕООД, че поема ангажимент да участва като трето лице при изпълнението на поръчката по 
дейностите, свързани с инсталация на медицински газове. 
 Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, към заявлението за участие се представя 
отделно за всяко от съответните лица надлежно попълнен и подписан от него ЕЕДОП, в който се посочва 
информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от Част II  и Част III на ЕЕДОП.  
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 В приложения към заявлението за участие на „Вип билдингс“ ООД попълнен и подписан  от 
„Маркон“ ЕООД ЕЕДОП са посочени необходимите данни в Част II, а информацията в Част III, отнасяща се до 
основанията за отстраняване на дружеството от участие в процедурата, не е попълнена. 
 Предвид разпоредбата на чл. 67, ал. 8, т. 1 ЗОП, при деклариране на личното състояние и 
съответствие с критериите за подбор на участник/ трето лице/ подизпълнител,  възложителят няма право да 
изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни. Към момента на 
отваряне на офертите, участникът „Планекс“ ООД е представил на възложителя надлежно попълнен и 
подписан от „Маркон“ ЕООД ЕЕДОП, от който е видно, че за дружеството не са налице несъответствия с 
изискванията към личното състояние, както и основания за изключване от процедурата. 
 С оглед горното, комисията взе решение да не изисква допълнително представянето на нов 
попълнен и подписан ЕЕДОП за третото лице. 
 Комисията приема, че не са налице несъответствия с изискванията към личното състояние на „Вип 
Билдингс“ ООД и критериите за подбор, поставени от възложителя. 
 

7. „ИСС инженеринг“ ООД 
 В ЕЕДОП, Част II, Раздел „В“, участникът е вписал, че ще използва капацитета на трети лица, за да 
изпълни критериите за подбор. В същата част, Раздел „Г“, участникът е вписал, че ще използва „Маркон“ 
ЕООД като подизпълнител. 
 В Част IV, Раздел „В“, т. 1а), участникът е вписал, че е изпълнил дейност по инсталация за 
медицински газове, в съответствие с изискването на възложителя, като към заявлението за участие е 
приложено удостоверение за добро изпълнение, издадено на името на „Маркон“ ЕООД. 
  В Част IV, Раздел „В“, т. 10, участникът е вписал, че възнамерява да възложи на „Маркон“ ЕООД  
6.5 % (шест цяло и пет процента) от изпълнението на поръчката. 
 Към заявлението за участие на „ИСС инженеринг“ ООД е приложена декларация от „Маркон“ ЕООД, 
с която дружеството декларира, че поема ангажимент да участва като подизпълнител при изпълнение на 
поръчката по част „Медицински газове“.  
 В приложения към заявлението за участие на „ИСС инженеринг“ ООД попълнен и подписан  от 
„Маркон“ ЕООД ЕЕДОП са посочени необходимите данни в Част II, а информацията в Част III, отнасяща се до 
основанията за отстраняване на дружеството от участие в процедурата, не е попълнена. 
 Предвид разпоредбата на чл. 67, ал. 8, т. 1 ЗОП, при деклариране на личното състояние и 
съответствие с критериите за подбор на участник/ трето лице / подизпълнител,  възложителят няма право да 
изисква документи, които вече са му били предоставени или са му служебно известни. Към момента на 
отваряне на офертите, участникът „Планекс“ ООД е представил на възложителя надлежно попълнен и 
подписан от „Маркон“ ЕООД ЕЕДОП, от който е видно, че за дружеството не са налице несъответствия с 
изискванията към личното състояние, както и основания за изключване от процедурата. 
 С оглед горното, комисията взе решение да не изисква допълнително представянето на нов 
попълнен и подписан ЕЕДОП за подизпълнителя. 
 Комисията приема, че не са налице несъответствия с изискванията към личното състояние на „Вип 
Билдингс“ ООД и критериите за подбор, поставени от възложителя. 
 

V. Комисията продължи своята работата с разглеждане на техническите предложения на участниците. 
 Предложенията на всеки участник и изчисленията по показател „предложен срок за изпълнение на 
поръчката“ са, както следва: 
 

1. „Планекс“ ООД 

№ 
ОП 

Изисквания на възложителя -  
Срок за изпълнение в работни дни, 
считано от датата на откриване на 

строителна площадка 

Предложение 
на участника 

Изчисление на показател  
„Предложен срок за изпълнение на поръчката“ 

Формула за изчисление: 
П1 =  най-кратък предложен срок х 20 

          предложен срок от оценяван участник минимален максимален работни дни 

2 40 60 55 
П1 = 40   х 20 = 14,55 точки 

                              55  

Комисията няма забележки по отношение на предложението на участника за изпълнение на поръчката. 
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2. „Тодем“ ООД 

№ 
ОП 

Изисквания на възложителя -  
Срок за изпълнение в работни дни, 
считано от датата на откриване на 

строителна площадка 

Предложение 
на участника 

Изчисление на показател  
„Предложен срок за изпълнение на поръчката“ 

Формула за изчисление: 
П1 =  най-кратък предложен срок х 20 

предложен срок от оценяван участник минимален максимален работни дни 

2 40 60 55 
П1 = 40   х 20 = 14,55 точки 

                              55 

Комисията няма забележки по отношение на предложението на участника за изпълнение на поръчката. 
3. „Промишлено и гражданско строителство“ ООД 

№ 
ОП 

Изисквания на възложителя - 
Срок за изпълнение в работни дни, 
считано от датата на откриване на 

строителна площадка 

Предложение 
на участника 

Изчисление на показател  
„Предложен срок за изпълнение на поръчката“ 

Формула за изчисление: 
П1 =  най-кратък предложен срок х 20 

предложен срок от оценяван участник минимален максимален работни дни 

1 
1.1 30 40 30 П1 = 70   х 20 = 20,00 точки 

                              70 1.2 40 60 40 

Комисията няма забележки по отношение на предложението на участника за изпълнение на поръчката. 
 

4. „Експрес гаранцион“ ООД 

№ 
ОП 

Изисквания на възложителя - 
Срок за изпълнение в работни дни, 
считано от датата на откриване на 

строителна площадка 

Предложение 
на участника 

Изчисление на показател  
„Предложен срок за изпълнение на поръчката“ 

Формула за изчисление: 
П1 =  най-кратък предложен срок х 20 

предложен срок от оценяван участник минимален максимален работни дни 

1 
1.1 30 40 30 П1 = 70   х 20 = 20,00 точки 

                              70 1.2 40 60 40 

Комисията няма забележки по отношение на предложението на участника за изпълнение на поръчката. 
 

5. „Весела“ ООД 

№ 
ОП 

Изисквания на възложителя -  
Срок за изпълнение в работни дни, 
считано от датата на откриване на 

строителна площадка 

Предложение 
на участника 

Изчисление на показател  
„Предложен срок за изпълнение на поръчката“ 

Формула за изчисление: 
П1 =  най-кратък предложен срок х 20 

предложен срок от оценяван участник минимален максимален работни дни 

2 40 60 50 
П1 = 40   х 20 = 16,00 точки 

                              50 

Комисията няма забележки по отношение на предложението на участника за изпълнение на поръчката. 
 

6. „Вип Билдингс“ ООД 

№ 
ОП 

Изисквания на възложителя -  
Срок за изпълнение в работни дни, 
считано от датата на откриване на 

строителна площадка 

Предложение 
на участника 

Изчисление на показател  
„Предложен срок за изпълнение на поръчката“ 

Формула за изчисление: 
П1 =  най-кратък предложен срок х 20 

предложен срок от оценяван участник минимален максимален работни дни 

2 40 60 40 
П1 = 40   х 20 = 20,00 точки 

                              40 

Комисията няма забележки по отношение на предложението на участника за изпълнение на поръчката. 
7. „ИСС инженеринг“ ООД 

№ 
ОП 

Изисквания на възложителя -  
Срок за изпълнение в работни дни, 
считано от датата на откриване на 

строителна площадка 

Предложение 
на участника 

Изчисление на показател  
„Предложен срок за изпълнение на поръчката“ 

Формула за изчисление: 
П1 =  най-кратък предложен срок х 20 

предложен срок от оценяван участник минимален максимален работни дни 

2 40 60 40 
П1 = 40   х 20 = 20,00 точки 

                              40 

Комисията няма забележки по отношение на предложението на участника за изпълнение на поръчката. 
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VI. На основание чл. 57, ал. 3 ППЗОП комисията определи 18.01.2017 г. (сряда) за отваряне на ценовите 

предложения на участниците. Комисията уведоми всички заинтересовани лица посредством съобщение, 
публикувано в профила на купувача на 13.01.2017 г. 
  

VII. Отварянето на ценовите предложения се състоя от 09:00 часа в Пресцентър на първи етаж на 
високото тяло на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1, като на 
заседанието присъствиха на следните външни лица: 

1. г-н Павел Павлов - упълномощен представител на „Вип билдингс“ ООД; 
2. г-н Явор Колишовски - упълномощен представител на „Весела“ ООД; 
3. г-н Боян Безус - Прокурист на „Тодем“ ООД; 
4. г-н Стамат Стаматов-  упълномощен представител на „ИСС Инженеринг” ООД. 

 
VIII. Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по показател 

„предложен срок за изпълнение на поръчката“, отвори по реда на получаване на офертите представените 
от участниците пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповести ценовите предложения. 
 Предложенията на всеки участник и изчисленията по показател „предложена стойност с ДДС за 
изпълнение на поръчката“ са, както следва: 

1. „Планекс“ ООД 

№ 
ОП 

Предложена 
стойност 

в лева с ДДС 
 

Изчисление на показател „Предложена стойност с ДДС за изпълнение на поръчката“ 
Формула за изчисление: 

П2 =  най-ниска предложена сойност х 80 
                                             предложена стойност от оценяван участник 

2 375 192,65 
П2 = 305 719,15   х 80 = 65,19 точки 

                                                           375 192,65  

 
2. „Тодем“ ООД 

№ 
ОП 

Предложена 
стойност 

в лева с ДДС 
 

Изчисление на показател „Предложена стойност с ДДС за изпълнение на поръчката“ 
Формула за изчисление: 

П2 =  най-ниска предложена сойност х 80 
                                             предложена стойност от оценяван участник 

2 340 474,85 
П2 = 305 719,15   х 80 = 71,83 точки 

                                                           340 474,85  

 
3. „Промишлено и гражданско строителство“ ООД 

№ 
ОП 

Предложена 
стойност 

в лева с ДДС 
 

Изчисление на показател „Предложена стойност с ДДС за изпълнение на поръчката“ 
Формула за изчисление: 

П2 =  най-ниска предложена сойност х 80 
                                             предложена стойност от оценяван участник 

1 538 799,65 
П2 = 535 608,63   х 80 = 79,53 точки 

                                                           538 799,65  

 
4. „Експрес гаранцион“ ООД  

№ 
ОП 

Предложена 
стойност 

в лева с ДДС 
 

Изчисление на показател „Предложена стойност с ДДС за изпълнение на поръчката“ 
Формула за изчисление: 

П2 =  най-ниска предложена сойност х 80 
                                             предложена стойност от оценяван участник 

1 535 608,63   
П2 = 535 608,63   х 80 = 80,00 точки 

                                                           535 608,63   

5. „Весела“ ООД 

№ 
ОП 

Предложена 
стойност 

в лева с ДДС 
 

Изчисление на показател „Предложена стойност с ДДС за изпълнение на поръчката“ 
Формула за изчисление: 

П2 =  най-ниска предложена сойност х 80 
                                             предложена стойност от оценяван участник 

2 323 636,35 
П2 = 305 719,15   х 80 = 75,57 точки 

                                                          323 636,35  

 




