
 

 

 
ДЕТСКА ГРАДИНА  ГР. ЧЕПЕЛАРЕ 

4850- ГР. ЧЕПЕЛАРЕ, УЛ.”ПЕРЕЛИК” № 1, ТЕЛ. 0887704654,  

E-mail:odz_chepelare@abv.bg 

 

 

 
УТВЪРДИЛ: ……п……. 

22.10.2019 г. 

 КАТЯ ГЕОРГИЕВА КАЛФОВА 

            ВрИД Директор на ДГ Чепеларе 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 
 

За разглеждането, оценяването и класирането на офертите, подадени от участниците 

в публично състезание по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на пелети от дървесни 

стърготини по предварителна заявка за нуждите на ДГ гр. Чепеларе”, открита с 

Решение № П-ДГ-1/ 03.09.2019 г. 

 

Днес, 21.10.2019 г., в 11:00 часа, в  сградата на база «Елхица» на ДГ «Чепеларе», находяща се 

на ул. «Перелик» № 1, в изпълнение на Заповед № 21/ 25.09.2019г. на ВрИД Директор на ДГ  

„Чепеларе” за провеждане на публично състезание, съгласно ЗОП, се проведе публично 

заседание на комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в 

състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

1. Евгени Паунов- юрисконсулт и гл. специалист „Обществени поръчки” към 

Община Чепеларе 

ЧЛЕНОВЕ: 

2. Величка Илиева-касиер-секретар при ДГ гр. Чепеларе 

3. Елеонора Моллова- домакин при ДГ гр. Чепеларе 

 

            На заседанието присъстваха всички редовни членове на комисията.  

            На заседанието на Комисията не присъстваха представители на участниците и на 

средствата за масово осведомяване. 

           Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците, чиито 

оферти съответстват на изискванията на възложителя и на нормативната уредба. За 

публичната част от заседанието на Комисията предварително, чрез публикуване на 

съобщение на профила на купувача на интернет страницата на ДГ Чепеларе, бяха поканени 

всички участници.   

         Комисията съобщи допуснатите участници до отваряне на ценовите оферти, както и 

получената оценка от тях по показател „С”, както следва: 
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№ Наименование на участника 
Оценка по показател С, 

точки 

1.  “БОССТОР“ ООД 0.17 

2. „ХАЙТЕК” ООД  0.83 

3. „ПИ ЕС ПИ” ЕООД 20.00 

4. „КАЛИМОН” ЕООД 0.83 

 

     Комисията провери целостта на пликовете с „Предлагани ценови параметри”. 

Констатирано бе, че пликовете са запечатани, с ненарушена цялост, подписани от трима 

членове на Комисията. След това Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с ценовите 

предложения на участниците, допуснати до този етап от процедурата.  При отваряне на 

ценовите предложения, съдържанието им беше съобщено на всички присъстващи и е, както 

следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комисията констатира, че ценовите предложения на участниците са представени в 

съответствие с утвърдения образец от документацията и не надхвърлят прогнозната стойност 

на обществената поръчка.  

       Комисията продължи своята работа по разглеждането и оценяването на предложението в 

непроменен състав, на закрито заседание. Ценовите предложения на участниците отговарят 

на изискванията на възложителя и тръжната документация за форма и съдържание. Същите 

не съдържат аритметични грешки и посочените в тях с тойности без ДДС и с ДДС 

съответстват цифром и словом. 

Комисията извърши проверка на предлаганите от участниците цени за изпълнение на 

поръчката относно това дали предложена от съответен участник цена е с повече от 20% по-

благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател по следната формула: 

 

X-Yx100, където: 

 X 

 

Х – е средната стойност на предложените цени на останалите участници 

№ 
Наименование на 

участника 

Предложена обща 

цена в лева, без 

ДДС 

1. “БОССТОР“ ООД 116 700 

2. „ХАЙТЕК” ООД 111 750 

3. „ПИ ЕС ПИ” ЕООД 108 900 

4. 
„КАЛИМОН” 

ЕООД 
112 500 
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Y – е предложената от участника цена. 

 

 След като приложи посочената формула за всяка една от ценовите оферти, комисията 

установи, че чл. 72 от ЗОП е неприложим към която и да е от тях. 

 

   

       Комисията пристъпи към оценка по показател „Цена за изпълнение на поръчката” (Ц) 

Оценката по този показател за всеки отделен участник в процедурата се извършва съгласно 

следната формула: 

 

Цу

Цмин
Ц

80
 , където: 

Ц е оценката на цената за изпълнение на поръчката на оценявания участник 

Ц мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от участниците   

Ц у е предложената цена за изпълнение на поръчката от оценявания участник 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 

десетичната запетая.  

 

Оценката по показател Ц на участниците е както следва: 

№ Наименование на участника 
Оценка по показател Ц, 

точки 

1.  “БОССТОР“ ООД 74.65 

2. „ХАЙТЕК” ООД  77.96 

3. „ПИ ЕС ПИ” ЕООД 80.00 

4. „КАЛИМОН” ЕООД 77.44 

 

 

Комисията пристъпи към определяне на комплексните оценки на участниците.  

Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник чрез прилагане на следната 

формула: 

КО = Ц + С  

 

     Комисията класира участниците по степента на съответствието на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. На първо място се класира Участникът 

получил най-висока комплексна оценка съгласно гореописаната методика за оценка на 

офертите. 
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     След направени внимателни изчисления, комисията определи следните комплексни 

оценки на допуснатите участници, базирана на оценката на техническите им 

предложения и предложената от тях цена за изпълнение на поръчката:   

 

 

Комплексната оценка  – КО:  

№ 
Наименование на 

участника 

Получена 

оценка по 

показател  С, 

точки: 

 

Получена 

оценка по 

показател Ц, 

точки: 

Получена 

комплексна оценка 

КО, точки: 

1  „БОССТОР“ ООД 0.17 74.65 74.82 

2 „ХАЙТЕК” ООД 0.83 77.96 78.79 

3 „ПИ ЕС ПИ” ЕООД 20 80.00 100.00 

4 „КАЛИМОН” ЕООД 0.83 77.44 78.27 

 

Комисията единодушно реши:  

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, предвид извършените изчисления за оценка на 

техническите предложения, на ценовите оферти и комплексни оценки, комисията 

прави следното класиране на участниците, които са допуснати до разглеждане и оценка 

на офертите: 

 

Първо място - Участник „ПИ ЕС ПИ” ЕООД 

Комплексна оценка 100.00 точки. 

 

Второ място – Участник „ХАЙТЕК” ООД 

Комплексна оценка 78.79 точки. 

 

Трето място – Участник „КАЛИМОН“ ЕООД 

Комплексна оценка 78.27 точки. 

 

Четвърто място – Участник „БОССТОР‘ ООД 

Комплексна оценка 74.82 точки. 

 

На основание чл. 109 от ЗОП, вземайки предвид факта, че не са налице основанията за 

отстраняване, офертата отговаря на критериите за подбор и е получила най-висока оценка 

при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за 

възлагане на поръчката, както и на база събраната в хода на процедурата документация, 

изискванията на Възложителя, разпоредбите на ЗОП и протокола от работата й, комисията 

предлага на Възложителя да вземе решение за определяне на изпълнител по чл. 22, ал. 1 т. 6 

от ЗОП и да определи за изпълнител на обществената поръчка получилия най-висока оценка 

участник „ПИ ЕС ПИ” ЕООД. След утвърждаване на действията на комисията, 

възложителят следва да предприеме необходимите действия за сключване на договор с 



      

 

 

5 

избрания за изпълнител участникв съответствие с разпоредбите на чл. 112 от ЗОП и 

одобрената документация за поръчката.  

 

С направените предложения Комисията приключи работата по разглеждане, оценяване и 

класиране на офертите на 21.10.2019 г.   

 

Настоящият ПРОТОКОЛ 3 от 21.10.2019 г., заедно с ПРОТОКОЛ 1 от 04.10.2019 г. и 

ПРОТОКОЛ 2 от 16.10.2019 г. , представляват цялостният и окончателен Протокол на 

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: 

“Доставка на пелети от дървесни стърготини по предварителна заявка за нуждите на 

ДГ гр. Чепеларе”, открита с Решение № П-ДГ-1/ 03.09.2019 г., който се предава на 

Възложителя за утвърждаване по смисъла на чл. 181, ал. 5 от ЗОП. 

 

Протоколът е съставен съгласно чл. 181, ал. 4 от ЗОП. 

 

Настоящият протокол, съставен на 21.10.2019 година, заедно с цялата документация и 

постъпилите оферти се предават на възложителя за утвърждаване и предприемане на 

необходимите действия, в съответствие с разпоредбите на нормативната уредба. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател:  …………………п…………….... 

                  / Евгени Паунов / 

 

 

Членове:         …………………п………………. 

                 /Величка Илиева / 

 

 

                          …………………п………………… 

       /Елеонора Моллова / 

 

 

 

 

 

Приел на: 22.10.2019 г.: …………………п…………………. 

    КАТЯ ГЕОРГИЕВА КАЛФОВА 

    ВрИД Директор на ДГ Чепеларе 

 

 

 
*Вярно с оригинала, подписан на хартия! Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 5, пар. 1, б. „в)” 

от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 


