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ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

 

П Р О Т О К О Л 
 

 Днес, 19.11.2015г., от 13:30 часа, в заседателната зала на административната 

сграда на община Копривщица, Комисия, назначена със Заповед РД № 

300/06.11.2015 год. на Кмета на община Копривщица, в състав: 

Председател: Чавдар Петров Пенчев - юрист на община Копривщица, с 

квалификация правоспособен юрист 

и 

Членове:    

1. Инж.  Османи Сардуи Родригес – Директор дирекция „ТСУ“ при община 

Копривщица, с квалификация инжинер; 

2. Теодора Симеонова Главчева – Младши експерт „Евроинтеграция“ при 

община Копривщица, с квалификация еколог; 

3. Ваня Ангелова Чорбанска - Главен специалист „СиК” в община Копривщица с 

квалификация строителен техник; 

4. Павлина Динчова Азманова – Доганова – Координатор на проект 

„Предоставяне на социални услуги по процедура „ Независим живот“ от община 

Копривщица, 

  

се събра с цел получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти и за 

класиране на участниците в обществена поръчка, обявена чрез Публична покана по 

реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, публикувана на 

Портала за обществени поръчки в Агенцията по обществени поръчки с уникален код 

9047413 и в Профила на купувача на интернет страницата на Община Копривщица 

– www.koprivshtitsa.com., с предмет: Извършване на текущ ремонт на 

помещенията, в които ще се предоставят услуги на представителите на 

целевите групи 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 получи, разгледа и оцени офертите по реда, определен с 

вътрешните правила на Възложителя и съгласно изискванията на чл.101 г от ЗОП: 

 Председателят на комисията получи от Гл. специалист „АО” 

постъпилите оферти и регистър на приетите оферти. 

Съгласно справката от регистъра в срока, определен от Възложителя – до 

17.00 часа на 18.11.2015 г., са постъпили оферти от следните Участници: 

1. „Стоянстройпласт“ ЕООД, гр. Самоков – оферта с вх.№ 

3355/14.11.2015г. в 11:53 часа; 

2. ЕТ „Рали - Димитър Мирев“, гр. Панагюрище – оферта с вх. № 

3411/18.11.2015г. в 14:41 часа; 

3. „Екомат България” ЕООД- оферта с вх.№ 3425/18.11.2015г. в 15:59 

часа; 

 

Комисията констатира, че всички оферти са подадени в запечатан 

непрозрачен плик с ненарушена цялост, съгласно изискванията на Възложителя и 

чл.101 в., ал.2 от ЗОП. 

 

След получаване на офертите членовете на Комисията попълниха декларации 

за обстоятелствата по чл. 35, ал.1, т.2 - 4 от ЗОП. 

http://www.koprivshtitsa.com/
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 При условията на чл.68, ал.3 от ЗОП, при отварянето на офертите присъства 

представител на фирма  „Екомат България” ЕООД – г-жа Емилия Георгиева Иванова, 

упълномощена с Пълномощно с №6854.  

Отварянето на офертите се извърши по реда на тяхното постъпване. 

Председателя на комисията обяви ценовите предложения: 

 

№ Наименование на участника Предложена 

цена без ДДС 

в лв. 

Предложена 

цена с ДДС в 

лв. 

1 „Стоянстроипласт“ ЕООД 19817,20 лв. 23 780,64 лв. 

2 ЕТ „Рали - Димитър Мирев“ Панагюрище 22826,65 лв. 27391,98 лв. 

3 „Екомат България” ЕООД 24971,76 лв. 29966,11 лв. 

Председателят на комисията покани г-жа Емилия Иванова да подпише 

техническите и ценови предложения на фирмите участници 

След приключване на публичната част, членовете на комисията продължиха 

своята работа на закрито заседание, като разглеждането на офертите за 

съответствието им с изискванията на Възложителя се извърши при спазване на реда 

по Глава осма „а” от ЗОП и Вътрешните правила за възлагане на обществени 

поръчки в община Копривщица. 

 

Комисията установи: 

 

I. Участник „Стоянстроипласт“ ЕООД, с оферта Вх.№ 3355/14.11.2015 

г. е представил следните документи, придружени с електронен носител: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец №1 – 2 стр. 

2. Представяне на участника – Образец №2 – 2 стр. 

3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от 

ЗОП – Образец №3 – 2 стр. 

4. Списък – декларация на строителствата по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, която е 

предмет на поръчката – Образец №4 – 2 стр. 

5. Референции и удостоверения  - 3 бр. 

6. Списък декларация, съдържаща данни за експертите, които участникът ще 

използва за изпълнение на поръчката и приложени документи към нея – 

Образец №5 – 7 стр. 

7. Декларация за приемане условията в проекта на договора – Образец №6 – 

1 стр. 

8. Удостоверение от Камарата на строителите – 1 бр. 

9. Техническо предложение по чл.101в от ЗОП – Образец №7 - 2 стр. 

10. Работна програма за изпълнение на обществената поръчка – 11 стр. 

11. Ценово предложение без линеен график – Образец №8 – 2 стр. 

12. Количествена сметка – 3 стр. 

  

Участникът е представил в офертата си всички изискани от 

Възложителя документи, като от съдържанието им е видно, че същият 

отговаря на изискванията за технически възможности и квалификация, 

поради което комисията допуска участника до оценка. 

 
Участникът „Стоянстройпласт“ ЕООД предлага: 

1. Срок за изпълнение на поръчката – 20 календарни дни; 

2. Цена за изпълнение на поръчката – 19817,20 лв. без ДДС или 

23780,64лв. с ДДС. 

3. Срок за гаранция – 72 месеца 

II. Участник ЕТ „Рали - Димитър Мирев“ – гр.Панагюрище, с оферта 

Вх.№ 3411/18.11.2015 г. е представил следните документи, придружени с 

електронен носител: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец №1 – 2 

стр. 

2. Представяне на участника – Образец №2 – 2 стр. 

3. Регистрация в търговския регистър – 1 стр. 
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4. Удостоверение от Камарата на строителите – 1 стр. 

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от 

ЗОП – Образец №3 – 2 стр. 

6. Списък – декларация на строителствата по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, която е 

предмет на поръчката – Образец №4 – 2 стр. 

7. Референции   - 4  бр. 

8. Списък декларация, съдържаща данни за експертите, които участникът ще 

използва за изпълнение на поръчката и приложени документи към нея – 

Образец №5 – 5 стр. 

9. Декларация за приемане условията в проекта на договора – Образец №6 – 

1 стр. 

10. Техническо предложение по чл.101в от ЗОП – Образец №7 - 2 стр. 

11. Ценово предложение с придружен – Образец №8 – 2 стр. 

12. Количествена сметка – 2 стр. 

13. Техническо предложение – 9 стр. 

14. План – график – 2 стр. 

15. Проекто - договор 

 

Участникът е представил в офертата си всички изискани от 

Възложителя документи, като от съдържанието им е видно, че същият 

отговаря на изискванията за технически възможности и квалификация, 

поради което комисията допуска участника до оценка. 

 
Участникът ЕТ „Рали - Димитър Мирев“- гр.Панагюрище предлага: 

1. Срок за изпълнение на поръчката – 18 календарни дни; 

2.Цена за изпълнение на поръчката – 22826,65 лв.  без ДДС или 27391,98 

лв. с ДДС. 

3. Срок за гаранция – 7 години 

  

 

III. Участник „Екомат България” ЕООД, с оферта Вх.№ 

3425/18.11.2015 г.  е представил следните документи, придружени с електронен 

носител: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец №1 – 2 стр. 

2. Представяне на участника – Образец №2 – 2 стр. 

3. Удостоверение от Камарата на строителите – 1 стр. 

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от 

ЗОП – Образец №3 – 2 стр. 

5. Списък – декларация на строителствата по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, която е 

предмет на поръчката – Образец №4 – 2 стр. 

6. Референции и препоръки  - 3  бр. 

7. Списък декларация, съдържаща данни за експертите, които участникът ще 

използва за изпълнение на поръчката и приложени документи към нея – 

Образец №5 – 2 стр. 

8.  Декларация за приемане условията в проекта на договора – Образец №6 – 

1 стр. 

9.  Техническо предложение по чл.101в от ЗОП – Образец №7 - 2 стр. 

10. План за осигуряване на качеството – 3 стр. 

11. Работна програма – Приложение към Образец 7 – 6 стр. 

12. Седмичен график за изпълнение на ремонтните работи – 2 стр. 

13. План за опазване на околната среда – 2 стр. 

14. Ценово предложение с придружен – Образец №8 – 2 стр. 

14. Количествено-стойностна  сметка – 3 стр. 

15. Проект на договор 
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Участникът е представил в офертата си всички изискани от 

Възложителя документи, като от съдържанието им е видно, че същият 

отговаря на изискванията за технически възможности и квалификация, 

поради което комисията допуска участника до оценка. 

 

Участникът „Екомат България” ЕООД- гр.София предлага: 

1. Срок за изпълнение на поръчката – 30 календарни дни; 

2. Цена за изпълнение на поръчката –24971,76  лв. без ДДС или 29966,11 

лв. с ДДС. 

3. Срок на гаранция – 10 години 

 

Комисията пристъпи към оценка на офертите на допуснатите 

участници по обявения от Възложителя в публичната покана критерий 

„Икономически най-изгодна оферта”, при следните показатели за определяне на 

комплексната оценка: 

1. Показател „Работна програма” (РП) 

2. Показател „Предлагана цена” (ОЦ) 

3. Показател „Срок на изпълнение” (СИ) 

4. Показател „Предложен гаранционен срок” (ГС) 

Комплексна оценка (КО) = РП + ПЦ+ СИ + ГС 

- „РП” е оценката по показател „Работна програма” 

- „OЦ” е оценката по показател „Предлагана цена”  

- „СИ” е оценката по показател „Срок на изпълнение”  

- „ГС” е оценката по показател „Предложен гаранционен срок” 

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой 

точки, който може да получи участник, е 100 т. 

Показател – „Работна програма” (РП) 

Максимален брой точки по този показател - 40 т., като оценките се базират на 

описаното в документацията за участие. 

Показател „Предлагана цена” (ОЦ) е с максимален брой точки 30 . 

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-

ниска цена – 30 точки. Точките на останалите участници се определят в 

съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: 

  Рmin 

ОЦ=  --------   х 30, където  

   Рn 

 „30”  са максималните точки по показателя; 

Р n– цената, предложена от съответния участник (без ДДС); 

Рmin - предложената минимална цена(без ДДС). 

Показател „Срок на изпълнение” (СИ) е с максимален брой точки 15. 

Резултатът по този критерий се изчислява, както следва: 

  СИ min 

СИ =  --------   х 15, където 
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          СИ /предложен от конкретния участник/ 

Показател „Предложен гаранционен срок” (ГС) е с максимален брой точки 

15 

Резултатът по този критерий се изчислява, както следва: 

  ГС /предложен от конкретния участник/ 

ГС =  --------   х 15, където 

 ГС max  

 

Съгласно цитираната методика, участниците получават следните оценки: 

 

I. Участник „Стоянстройпласт“ ЕООД – гр.Самоков: 

 

1. „Работна програма” (РП) – съгласно направеното техническо предложение 

и след обстоен преглед комисията, дава следната оценка – 35 точки 

 

2. „Предлагана цена” (ОЦ) – 19817,20 лв. без ДДС или 23780,64 лв. с ДДС. 

 19817,20 

ОЦ=  -------------   х 30 = 30 точки 

         19817,20 

    /участникът „Стоянстройпласт“ ЕООД е предложил най-ниска цена -19817,20 

лв. без ДДС/ 

 

3. „Срок на изпълнение” (СИ) – 20 дни 

       18 

СИ =  --------   х 15, където СИ= 13,5 точки 

            20 

   / участникът ЕТ „Рали - Димитър Мирев е предложил най – краткия срок  18 

дни / 

 

4. „Предложен гаранционен срок” (ГС) 

 

 6 

ГС =  --------   х 15 = 9 точки 

 10 

 

   / участникът „Екомат България” ЕООД  е предложил най – дългия гаранционен 

срок 10 години / 

 

Комплексна оценка (КО) = РП + ПЦ+ СИ + ГС 

КО = 35+30+13,5+9  

КО= 87,5 точки 

 

 

II. Участник ЕТ „Рали - Димитър Мирев“ Панагюрище 

 

1. „Работна програма” (РП) – съгласно направеното техническо предложение 

и след обстоен преглед комисията, дава следната оценка -  40 точки 

 

2. „Предлагана цена” (ОЦ) – 22826,65 лв. без ДДС или 27391,98 лв. с ДДС. 

     19817,20 

ОЦ=  ------------   х 30= 26,04 точки 

      22826,65 

 

/ участникът „Стоянстройпласт“ ЕООД е предложил най-ниска цена -19817,20 

лв. без ДДС / 
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3. „Срок на изпълнение” (СИ) 

 

        18 

СИ =  --------   х 15 = 15 точки 

            18  

   /участникът ЕТ „Рали - Димитър Мирев е предложил най – краткия срок  18 

дни/ 

 

4. „Предложен гаранционен срок” (ГС) 

 

       7 

ГС =  --------   х 15 =10,5 точки 

      10 

/ участникът „Екомат България” ЕООД  е предложил най – дългия гаранционен 

срок 10 години / 

 

Комплексна оценка (КО) = РП + ПЦ+ СИ + ГС 

КО =40+26,04+15+10,5 

КО= 91,54 точки 

 

III. Участник „Екомат България” ЕООД 

 

1. „Работна програма” (РП) – съгласно направеното техническо предложение и 

след обстоен преглед комисията, дава следната оценка – 40 точки 

 

2. „Предлагана цена” (ОЦ) – 24971,76 лв. без ДДС или 29966,11 лв. с ДДС. 

 

 19817,20 

ОЦ=  -------------   х 30= 23,81 точки 

  24971,76 

  

/ участникът „Стоянстройпласт“ ЕООД е предложил най-ниска цена -19817,20 лв. 

без ДДС / 

 

3. „Срок на изпълнение” (СИ) 

       18 

СИ =  --------   х 15 = 9 точки 

            30 

 / участникът ЕТ „Рали - Димитър Мирев“ е предложил най – краткия срок  18 

дни / 

 

4. „Предложен гаранционен срок” (ГС) 

 

 10  

ГС =  --------   х 15 = 15 точки 

 10 

 

   /участникът „Екомат България” ЕООД  е предложил най – дългия гаранционен 

срок 10 години/ 

 

Комплексна оценка (КО) = РП + ПЦ+ СИ + ГС 

 

КО =40+23,81+9+15  
КО= 87,81 точки 
 Съгласно определената от Възложителя методика за оценка на офертите - 

„Икономически най – изгодна оферта” и въз основа на получените резултати от 

цялостното оценяване на офертите, Комисията Р Е Ш И : 

І. КЛАСИРА  участниците, както следва: 
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1. ЕТ „Рали - Димитър Мирев – 91,54 точки 

2. „Екомат България” ЕООД  -  87,81 точки 

3. „Стоянстройпласт“ ЕООД – 87,5 точки 

 

IІ. Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на 

първо място участник ЕТ „Рали - Димитър Мирев 

 Работата на комисията приключи на 19.11.2015 г., в 17:30 ч. и 

протоколът с цялата документация е подготвен за предаден на 

Възложителя. 

Протоколът от работата на комисията, заедно с цялата документация 

по обществената поръчка, обявена чрез Публична покана по реда на Глава 

осма „а” от Закона за обществените поръчки са предадени на Възложителя 

на 20.11.2015 г.  

 

 

Комисия: 

1. /п/ 

(Чавдар Пенчев)   

  

2. /п/  

     (инж. Османи Родригес) 

 

3. /п/ 

(Теодора Главчева) 

 

4. /п/ 

(Ваня Чорбанска) 

 

5. /п/ 

(Павлина Азманова- Доганова) 

 

 

ПРИЕЛ: /п/ 

ГЕНЧО ГЕРДАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: /п/ 

ГЕНЧО ГЕРДАНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

ДАТА: 23.11.2015 г. 

 


