
 

Настоящият документ е създаден в рамките на проект „ТЕРитория, енеРгия & Заетост” (TERRE), който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Програмата за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007-2013”, 

съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националното съфинансиране. 
Отговорността за съдържанието на документа се носи от Община Димитровград и при никакви обстоятелства не може 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
Jointly for our common future 

 

 
 
 

П Р О Т О К О Л 
(съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП) 

от дейността на комисия, назначена от възложителя за разглеждане и класиране на офертите при 
възлагане чрез публична покана с предмет: „Разработване на технически, икономически и 
финансов план за развитие на Община Димитровград по проект „ТЕРитория, енеРгия & 

Заетост (ТЕRRЕ)” по ОП „Югоизточна Европа 2007-2013”, SEE/D/0276/4.2/X.” 
 

 Днес, 08.07.2014 г. в 10:30 часа, в изпълнение на Заповед № РД-06-1051/03.07.2014 г., 
издадена от Кмета на община Димитровград, длъжностни лица в състав: 

1. Ваня Светославова Дучева – Ръководител на проекта и ст. експерт и отдел „ХДМСП” в 
община Димитровград; 

2. Мариета Тодорова Господинова – Счетоводител на проекта и гл. счетоводител на 
„Здравеопазване”, Община Димитровград; 

3. Янка Живкова Вълкова – ст.юрисконсулт, отдел ПНО, Община Димитровград. 
 

се събраха, за да разгледат, оценят и класират постъпилите оферти с цел възлагане чрез публична 
покана на обществена поръчка за избор на изпълнител на услуга с предмет: „Разработване на 
технически, икономически и финансов план за развитие на Община Димитровград по проект 
„ТЕРитория, енеРгия & Заетост (ТЕRRЕ)” по ОП „Югоизточна Европа 2007-2013”, 
SEE/D/0276/4.2/X.” 

 
 1. На длъжностните лица бяха представени Входящият регистър и Списък с участниците и 
подадените оферти, съдържащи информация за участниците и представените оферти по реда на 
подаването им, както следва: 
 

№ Наименование 
на участника 

Регистрационен 
номер  
на офертата 

Дата на получаване  
на офертата 

Час 
на получаване  
на офертата 

1. СНЦ ”Бизнес център-Марица” № 1 07.07.2014 г. 13:35 часа 
 
2. На заседанието не присъстваха други лица. 
 
3.Съгласно чл. 35 от ЗОП, всички длъжностни лица подписаха декларация за 

безпристрастност и поверителност. 
 
4. Длъжностните лица започнаха своето заседание в 10:30 часа и констатираха 

следното: 
 4.1. Разгледани бяха подробно документите в плика на участника СНЦ „Бизнес център – 
Марица”, гр. Хасково, ЕИК 175761255, представлявано от Райна Господинова Йовчева - 
председател, представени с оферта № 1/07.07.2014 г.  

Проверено беше съответствието им с критериите за подбор на възложителя. Участникът e 
представил оферта, която отговаря на предварително обявените от възложителя условия. Същата е 
подготвена и представена в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата 
и техническата спецификация. 
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5. Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „икономически най-
изгодна оферта”. 
 Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се 
формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка; 
 Преди да пристъпи към оценяване на офертите на участниците, комисията проверява дали 
същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие 
в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата 
участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя и/или не гарантира качественото и срочно изпълнение на предмета на поръчката. 
 Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сбор от оценките по 
всички показатели, в съответствие с определената им относителна тежест, по следната формула: 
КО = П1 + П2 – където: 

1.Показател 1 - П1 е показател отразяващ тежестта на предложеният от участника 
Работен план за извършване на услугата по разработване на технически, икономически и 
финансов план за внедряване и устойчиво опериране на възобновяеми енергийни системи. 
 За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П1 е 60 точки. 
 По този показател Комисията оценява разбирането на участника относно изпълнението на 
задачите, включени в обхвата на услугата, цялостната концепция за изготвянето на техническия, 
икономическия и финансов план, представен от участника с ясно дефинирани цели и стратегии 
съобразени със спецификата на плана, осигуряването на ефективно разпределение на 
отговорностите и задачите между екипа за изпълнение на услугата, които са необходими за 
постигане на целите на услугата и адекватното й изпълнение. 

 
 2. Показател 2 - П2  е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена за изпълнение 
на услугата. 
 За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П2 е 40 точки;  
 Максимален брой точки – 40, получава офертата с предложена най-ниска цена за 
изпълнение на услугата (на съответната обособена позиция); 
 Точките на останалите участници по показателя „предлагана цена”  се определят в 
съотношение към най-ниската цена по следната формула: 
 П2 = (Amin / Ai) х 40, където 
 Amin  – представлява най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката(на 
съответната обособена позиция); 
 Ai  – представлява цената за изпълнение на услугата, предложена от i-тия участник (за 
съответната обособена позиция). 
 Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до 
втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи 
една оферта е 100 (сто) точки. 
   
6. Оценяване на офертата по отношение на  
6.1. По Показател 1 /П1/  участникът получава оценка, както следва: 

 

Участник 
Максим. 
брой  
точки  

Мотиви 
Оценка по 
Показател 1 

/П1/ 
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СНЦ 
„Бизнес 
център – 
Марица”, 
гр. 

Хасково 

60 т. 

 
     Представя ясно структуриран и дефиниран Работен   
план за извършване на услугата по разработване на  
технически, икономически и финансов план за 
внедряване и устойчиво опериране на възобновяеми 
енергийни системи по проект „ТЕРитория, енеРгия & 
Заетост (ТЕRRЕ)” по ОП „Югоизточна Европа 2007-
2013”, SEE/D/0276/4.2/X.”, покриващ основните 
изисквания на Възложителя, в съответствие с 
техническата спецификация, не съдържащ риск за 
качественото и точно изпълнение на поръчката. 
Показва конкретното разбиране на участника за 
изпълнението на отделните задачи и се описва и отчита 
тяхната специфика. 
Посочено е разпределението на екипа от технически лица 
по задачи, същите са посочени ясно и подробно, и не 
съдържат несъществени пропуски и/или частични 
несъответствия между отделните описания. 

   60 т. 

 
6.2. По Показател 2 /П2/ - Предлаганата цена за изпълнение на услугата, участникът получава оценка, както следва: 

 

Оферта /участник Максимум 
точки 

Най-ниска 
обща 

предложена 
цена в лв. без 
ДДС 

 

Предложение на 
участника по 
показател 

/П2/ 

в лв. без ДДС 

Оценка по 
Показател 2 

/П2/ 
П2 = (Amin / Ai) х 40 

СНЦ „Бизнес център – Марица”, 
 гр. Хасково 40 20 160.00 20 160.00 40 

 
 

7. След като извърши оценяване на офертите по показателите П1 и П2, комисията пристъпи към 
изчисляване на Комплексната оценка по формулата КО = П1 + П2: 
 
7.1. Комплексната оценка : 

 

Участник Показател 1 
/П1/ 

Показател 2 
/П2/    

Комплексната оценка 
КО = П1 + П2 

Оферта № 1 СНЦ „Бизнес център – Марица”, 
 гр. Хасково 60 точки 40 точки 100 точки 

 
8. Длъжностните лица класират участниците, както следва:  

 
Място в 
класирането Наименование на участника Предложена цена без 

ДДС (лева) 

1. СНЦ „Бизнес център – Марица”, гр. Хасково 20 160.00 
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 Въз основа на класирането, комисията предлага за изпълнител на услугата с предмет: 
„Разработване на технически, икономически и финансов план за развитие на Община 
Димитровград по проект „ТЕРитория, енеРгия & Заетост (ТЕRRЕ)” по ОП „Югоизточна 
Европа 2007-2013”, SEE/D/0276/4.2/X.” участника СНЦ „Бизнес център-Марица” ЕООД, 
гр.Хасково. 

 
 Комисията приключи своята работа на 10.07.2014 г.,  в 14:30 часа. 

 
 
ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА: 

 
1. Ваня Дучева –    …………………………………………….. 
        (подпис) 
 
2. Мариета Господинова  –  ……………………………………………... 
       (подпис) 
 

 3. Янка Вълкова –    ……………………………………………... 
        (подпис) 
 
 Настоящият протокол, ведно с цялата документация за възлагане чрез публична покана на 
обществена поръчка, е предаден на възложителя на 10.07.2014 г. за утвърждаване. 

 
Получил протокола и документацията  

             към него и утвърдил: 
 

 
         .............................................................. 
        Иво Тенев Димов, Кмет на Община Димитровград 
         (подпис на възложителя) 
 

                
 
 
 


