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ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

 

  П Р О Т О К О Л  
на основание чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

На 26.11.2015 г. в 13:30 часа в сградата на Община Копривщица на адрес: гр. Копривщица, ул. 

„Л. Каравелов“ № 16 в малката заседателна зала на ет. 2, се проведе заседание на комисията, назначена 

със Заповед № РД-303/20.11.2015 г. на Кмета на община Копривщица, със задача да получи, разгледа и 

оцени събраните оферти, както и да класира участниците по Публична покана по реда на глава 8а от ЗОП 

с предмет: „Организиране и провеждане на публичност и информация по проект „Предоставяне на 

социални услуги по процедура „Независим живот“ от община Копривщица № 

ВG05М9PO001-2.002-0067-С001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „2014-2020“. 

 

Комисията заседава в състав:  

Председател: Чавдар Петров Пенчев – Юрист на община Копривщица;  

Членове: 

1. Милена Георгиева Паралеева – Гл.специалист „Евроинтеграция и туризъм“ при община 

Копривщица;  

2. Павлина Димитрова Маврудиева - Ст.специалист „Евроинтеграция“ при община Копривщица;  

3. Мария Христова Тороманова – Счетоводител на проект „Предоставяне на социални услуги по 

процедура „Независим живот“ от община Копривщица;  

4. Теодора Симеонова Главчева – Гл.специалист „Евроинтеграция и туризъм“ при община 

Копривщица.  

Комисията започна работа по разглеждане, оценка и класиране на събраните оферти след 

получаването им срещу подпис от служител ЧР в община Копривщица на Председателя на комисията по 

регистър на приетите оферти с участниците за участие в обществената поръчка. 

I. Председателят на комисията откри заседанието. 

1. На заседанието на комисията не присъства представител на никой от участниците. 

2. Комисията установи, че до изтичането на определения от възложителя срок за подаване на 

офертите (17:00 часа на 02.12.2015 г.) са постъпили 2 (две) оферти, с указани на тях входящи номера, 

дата и час на получаване в деловодството на община Копривщица на следните участници: 

Участник № 1 „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД - оферта с вх. № 3553/01.12.2015г., 15:22 часа; 

Участник № 2 „НИКО 96“ ЕООД - оферта с вх. № 3555/01.12.2015г., 15:38 часа; 

3. Всички членове на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т.2-4 

от ЗОП. 

II. Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното постъпване. 

II. 1. Офертата на участник № 1 - „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД - оферта с вх. № 

3553/01.12.2015г., 15:22 часа; е подадена в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. Офертата 

беше отворена и председателят на комисията оповести ценовото предложение на участника, както 

следва: 1980,00 (хиляда деветстотин и осемдесет) лв. без ДДС. 
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II.2. Офертата на участник „НИКО 96“ ЕООД - оферта с вх. № 3555/01.12.2015г., 15:38 часа е 

подадена в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. Офертата беше отворена и председателят 

на комисията оповести ценовото предложение на участника, както следва: 1993,87 (хиляда деветстотин 

деветдесет и три лева и осемдесет и седем стотинки) лв. без ДДС. 

III. Комисията продължи своята работа с разглеждане на офертите, като провери съответствието 

им с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и приложенията към нея. 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на участник № 1 - „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ 

ЕООД. При разглеждане на документите и информацията, съдържащи се в офертата, комисията 

установи, че участникът е вписан в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората 

с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания.  

 

Съгласно раздел III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА от публичната 

покана възложителят е посочил, че: „Обектът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за 

интеграция на хората с увреждания, поради което същата е предназначена за изпълнение от 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.  

В случай, че участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, в 

представянето му по Приложение № 2, в офертата си, същият включва декларация, с която се декларира 

дали той, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните 

предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в 

еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз.  

Когато в поръчката участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на 

хора с увреждания, които са вписани в регистъра по ал. 5, т. 2, и/или техни обединения, и офертите на 

тези лица отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, офертите на останалите участници няма да се 

разглеждат и оценяват. В случай, че не са постъпили оферти от специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания, както и/или от техни обединения, или постъпилите такива не 

отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ще бъдат разгледани офертите на останалите участници 

по общия ред.  

Когато участник - специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания е посочил, 

че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и 

кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен 

регистър се прилага и за посочените подизпълнители. 

С оглед гореизложеното, в изпълнение на указанията на възложителя и чл. 16г от ЗОП и имайки 

предвид, че на публичното заседание е констатирано, че един от участниците, а именно: „Ди Ем Ай 

Дивелопмънт“ ЕООД е представил документ за вписването му в Регистъра на специализираните 

предприятия и кооперации на хората с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, 

комисията пристъпи първо към разглеждане на представената от него оферта с оглед установяване 

съответствието й с изискванията на възложителя, заложени в публичната покана. 

 

Офертата на другия участник „НИКО 96“ ЕООД ще бъде разгледана и оценена от комисията 

единствено в случай, че офертата на „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД не отговаря на изискванията на 

възложителя, съгласно разпоредбата на чл. 16г от ЗОП. 

 

IV. В офертата на участник № 1- „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД е посочен срок на изпълнение 

на дейностите – 20 дни от подадена заявка за изпълнение. 

В точка 3.1 Кратко описание на предмета на поръчката и срок за изпълнение от раздел III. 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, възложителят е посочил, че „Срокът за 
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изпълнение на предмета на обществената поръчка е не по-късно от 10 дни от подадена заявка за 

изпълнение на перо или част от него, съгласно подписания договор”.  

Комисията като взе предвид, предложения от „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД срок на 

изпълнение на обшествената поръчка- 20 дни от подадена заявка за изпълнение, приема, че участникът 

не отговаря на предварително обявените условия на възложителя и съгласно чл.69 ал.1 т.3 от ЗОП 

предлага същият да бъде отстранен от участие в процедурата.   

 

С оглед гореизложеното, в изпълнение на указанията на възложителя и чл. 16г, ал.9, т.2 от ЗОП, 

комисията следва да разгледа техническото и ценовото предложение на участник №2 „НИКО 96" ЕООД. 

 

Комисията приключи своята работа в 16:00 ч. на 03.12.2015 г. 

 

На 08.12.2015 г., от 14:00 ч., в сградата на Община Копривщица, Комисията се събра за 

разглеждане офертата на участник №2 „НИКО 96“ ЕООД, за съответствието му с изискванията на 

Възложителя и извършване на оценяване на допуснатите участници. 

 

След обстоен преглед на предоставените в офертата документи, комисията установи, че 

участник № 2 - „НИКО 96" ЕООД отговаря на изискванията на чл.101в, ал.1 от ЗОП и са представени 

всички документи, съгласно указанията на възложителя, посочени в публичната покана. 

Представено е техническо предложение, което е съгласно Образец № 12 от публичната покана и 

отговаря на поставените от възложителя изисквания.  

 

Комисията пристъпи към оценка от представената от участник № 2 „НИКО 96" ЕООД оферта, 

съгласно одобрената от възложителя методика, а именно: 

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта 

„Комплексна оценка", като сума от оценките по определените в Методиката за оценка показатели. 

Участниците, с допуснати до оценяване оферти се класират по низходящ ред, като участникът с 

офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. Офертите на 

участниците се оценяват по следните показатели и критерии: 

ТОЧНИ УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА  

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по 

четири показателя  

КО = P1 + P2+ P3+ P4, където:  

Р1 – показател за предложена цена;  

Р2 – показател за предложен срок за изпълнение след представяне на заявка от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Р3 – Предложен срок за извършване на допълнения, отстраняване на констатираните непълноти 

и/или грешки по материалите представени след предпечатната обработка за съгласуване от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , управляващия орган, агенцията за обществени поръчки или промяна в нормативната 

уредба;  

Р4- Брой на допълнително изготвени рекламни материали към предложените в техническата 

част.  

При определянето на комплексната оценка, цифровото изражение по отделните показатели се 

закръгля до 0.01.  

Офертата, получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място.  
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В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за икономически 

най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.  

В случай че и цените са равни за икономически най изгодна се приема офертата с предложен най 

кратък срок за изпълнение;  

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти, ако не може да се избере най-изгодната оферта по указания по горе ред.  

УКАЗАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ:  

Показател 1 – Р1 – показател за предложена цена  

Точките на участниците се определят по следната формула:  

Р1 = Ц1 х 0.3, където:  

0.3 – е относително тегло на показателя, а Ц1 = C min х 100, където:  

                                                                                     Сn  

100 – максимално възможна оценка;  

C min. – е най-ниската предложена цена;  

Cn – е цената на n-тия кандидат  

 

Показател 2 – P2 – показател за предложен срок за изпълнение след представяне на заявка от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Точките на участниците се определят по следната формула:  

Р2 = Р21 + Р22  

Р21 - показател за предложен срок за изпълнение на рекламни материали след представяне на 

заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

Р21=(Ср.1)/2 х 0.3, където:  

0.3 – е относително тегло на показателя, а  

Ср.1 = (Sr1min/Sr1 n) х 100, където:  

100 – максимално възможна оценка;  

Sr1min. – е най-краткия срок за изпълнение на събитие след представяне на заявка от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

Sr 1 n – е поредния срок за изпълнение на събитие след представяне на заявка от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Р22– показател за предложен срок за изпълнение на събитие след представяне на заявка от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

Р22=(Ср.2)/2 х 0.3, където:  

0.3 – е относително тегло на показателя, а  

Ср.2 = (Sr2min/Sr2 n)х 100, където:  

100 – максимално възможна оценка;  

Sr2min. – е най-краткия срок за изпълнение на рекламни материали след представяне на заявка 

от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

Sr2 n – е поредния срок за изпълнение на рекламни материали след представяне на заявка от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

Показател 3 – Р3 – Предложен срок за извършване на допълнения, отстраняване на 

констатираните непълноти и/или грешки по материалите представени след предпечатната обработка за 

съгласуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , управляващия орган, агенцията за обществени поръчки или 

промяна в нормативната уредба;  
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Р3 = Гр.1 х 0.2, където:  

0,2 е относително тегло на показателя, а  

Гр.1 = Ksmin х 100, където:  

   Ks n  

100 – максимално възможна оценка;  

Ksmin - предложен минимален, срок за извършване на допълнения, отстраняване на 

констатираните непълноти и/или грешки по материалите представени след предпечатната обработка за 

съгласуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , управляващия орган, агенцията за обществени поръчки или 

промяна в нормативната уредба;  

Ks n – предложен пореден срок за извършване на допълнения, отстраняване на констатираните 

непълноти и/или грешки по материалите представени след предпечатната обработка за съгласуване от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , управляващия орган, агенцията за обществени поръчки или промяна в 

нормативната уредба;  

 

Показател 4 – Р4 – Формула за изчисляване:  

P4 = Мм1х0,2, където:  

0,2 е относително тегло на показателя, а  

Мм.1 = 100 х (Пn)/(Пmax)  

Пn – Брой на допълнително изготвени рекламни материали към предложените в техническата 

част.  

Пmax – Максимален брой на допълнително изготвени рекламни материали към предложените в 

техническата част.  

Мм1 = = (1/1) x 100 = 100 

P4  = 100 x0.2 = 20 

 

Съгласно цитираната методика участник „НИКО 96“ ЕООД получава следната оценка: 

1. Предложена цена – 1993,87 лв. без ДДС 

2. Р1 = Ц1 х 0.3, където:  

0.3 – е относително тегло на показателя, а Ц1 = C min х 100 

                                                                                      Сn 

 

Ц1 = (1993,87/1993,87) x 100 = 100 

P1= 100x0.3= 30 т. 

 

3. Предложен срок за изпълнение – 1 ден 

Р2 = Р21 + Р22  

Р21=(Ср.1)/2 х 0.3, където:  

0.3 – е относително тегло на показателя, а  

Ср.1 = (Sr1min/Sr1 n) х 100 

 

Р22=(Ср.2)/2 х 0.3, където:  

0.3 – е относително тегло на показателя, а  

Ср.2 = (Sr2min/Sr2 n)х 100 

 

Cp.1 = (1/1) x 100 = 100 

P21 = 100/2x0.3 = 15 
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Cp2 = = (1/1) x 100 = 100 

P22 = 100/2x0.3 = 15 

P2 = 15+15 

Р2 = 30 т. 

 

4. Предложен срок за извършване на допълнения, отстраняване на констатираните 

непълноти и/или грешки по материалите – 1 час 

 

Р3 = Гр.1 х 0.2, където:  

0,2 е относително тегло на показателя, а  

Гр.1 = Ksmin х 100 

            Ks n  

 

Гр1 = = (1/1) x 100 = 100 

P3 = 100 x .2  

Р3 =  20 т. 

 

5. Допълнителни материали – 43 бр. 

 

P4 = Мм1х0,2, където:  

0,2 е относително тегло на показателя, а  

Мм.1 = 100 х (Пn)/(Пmax) 

 

Мм1 = = (43/43) x 100 = 100 

P4  = 100 x0.2  

Р4 = 20 

 

КО = P1 + P2+ P3+ P4 

КО = 30+30+20+20 

КО = 100 т. 

 

Комплексната оценка на участник „НИКО 96" ЕООД е 100т. 

 

VII. Класирани участници, съгласно избрания от възложителя критерий за оценка на офертите 

- „икономически най-изгодна оферта", са: 

 

Първо място: Участник № 2 - „НИКО 96" ЕООД  

 

Не са допуснати до класиране следните участници: - Участник № 1 - „Ди Ем Ай Дивелопмънт" 

ЕООД, на основание чл. 69 ал.1 т.3 от ЗОП, участника който е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя се отстранява от процедурата.  

Предвид гореизложеното, комисията предлага на Кмета на община Копривщица да сключи 

договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка с участника - „НИКО 96" ЕООД. 
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Настоящия протокол, заедно с цялата документация по проведената процедура е предадена на 

Възложителя на 09.12.2015г. 

 

Комисия: 

1.  /п/ 

(Чавдар Пенчев)   

  

2. /п/ 

(М. Паралеева) 

 

3. /п/ 

(П. Маврудиева) 

 

4. /п/ 

(М. Тороманова) 

 

5. /п/ 

(Т.Главчева) 

 

 

 

ПРИЕЛ: /п/ 

ГЕНЧО ГЕРДАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

 

 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: /п/ 

ГЕНЧО ГЕРДАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

ДАТА: 14.12.2015 г. 

 


