
 

                                                ОБЩИНА   МАЛКО  ТЪРНОВО 

ул. “Малкотърновска  комуна” № 3 
тел. 05952 / 30 21 ; факс 05952 / 31 28 

e-mail: mt_kmet@mail.bg 
 

 

П Р О Т О К О Л 
 

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 364/27.08.2015г., за разглеждане, 
оценка и класиране на получените оферти за участие в публична покана за избор на 

изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И 

ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В С. ЗВЕЗДЕЦ И ГР. МАЛКО ТЪРНОВО“  
 

Днес, 28.08.2015 г. в 11:30 ч. в сградата на Община Малко Търново, находяща се 

на ул. ”Малкотърновска комуна” № 3 на основание Заповед № 364 /27.08.2015г. на 

Илиян Янчев - кмет на Община Малко Търново се събра комисия  в състав: 

 

Състав на комисията: 
 

Председател:  Деян Йотов – Директор на дирекция „ЕПФЕИП”                                                                                                                        

Членове:  
  1. Тодор Станчев – гл. счетоводител на Община Малко Търново 

     2. Гинка Райкова – Директор на дирекция „КОС                                                 
  3. Гергана Димитрова – секретар на Община Малко Търново 

    4. Светослав Кисов - мл.спец. „ППП”     

Резервни членове:  
1. Златина Иванова – Финансов контрольор 

2. Златка Кисова – гл. специалист „КОС“   

                                             

с цел разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в публична 

покана за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 

ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В С. ЗВЕЗДЕЦ И ГР. 

МАЛКО ТЪРНОВО“  

На публичната част от заседанието не присъстваха представители на участниците или 

упълномощени от тях лица. 

Комисията получи от възложителя списък с кандидатите и представените оферти. 

Председателят на комисията прочете на членовете на комисията имената на 

участниците, подали оферти за участие, както следва: 
  

№ Наименование на участника Регистрационен 

номер на 

офертата 

Дата  и час на 

получаване на 

офертата 

1. „Кан учтехспорт България“ ООД 70 – 00 - 289 26.08.2015г.  
13:20 ч. 

2. „Перун ККБ“ ЕООД 70 – 00 - 290 26.08.2015г. 

14:00 ч. 

 

 

След като научиха имената на кандидатите всички членове на оценителната комисия 
подписаха декларация за безпристрастност и поверителност по чл. 35 от ЗОП 

 

Комисията  



 

 

Р Е Ш И: 

 
I. ОПРЕДЕЛЯ реда за разглеждане на офертите да бъде съгласно изискването 

на Възложителят - според поредността на постъпването им, отразена във Входящ регистър 
за получени оферти. При разглеждане, оценка и класиране  на постъпилите  оферти 

комисията реши да работи при следния ред на действия: 

 

 Отваря офертите по реда на тяхното получаване и регистриране в Общински център 

за информация и обслужване на граждани  

 Обявява пред присъстващите предлаганите цени на всички участници; 

 Детайлно разглеждане по същество на представените в офертите документи; 

 Преценка за съответствие на представените от участниците оферти и приложени към 

същите документи предвид изискванията на Възложителя. В случай, че не е налице 

съответствие - отстраняване от по-нататъшното участие в процедурата на участниците, 

респективно при наличие на съответствие - допускане до разглеждане на  

предложението за изпълнение на поръчката и на ценовото предложение на участниците.  

 Разглеждане на предложението за изпълнение на  поръчката; 

 Разглеждане на ценовото предложение на  поръчката;  

 Оценка на оферти на участниците по  критерий „Икономически най-изгодна 
оферта”. 

 Класиране на оценените оферти на участниците 

 
II. Комисията пристъпи към отваряне на офертите : 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с офертите по реда на тяхното 
постъпване и проверка на съответствието им с утвърдената от възложителя документация 

за възлагане на обществената поръчка: 

 
1. Оферта № 70 – 00 - 289  от дата 26.08.2015г.  – 13:20ч., подадена от „Кан учтехспорт 

България“ ООД с. Кукорево 

 

2. Оферта № 70 – 00 - 290  от дата 26.08.2015г.  – 14:00ч., подадена от „Перун ККБ“ 

ЕООД гр. Благоевград 

 

 

 След като комисията установи съответствието на офертата с утвърдената от 

възложителя документация се премина към  оценяване на офертата. 

 

 

 

 

 



 

III. Оценяване на офертите на допуснатите кандидати: 

 

 

1. Оферта № 70 – 00 - 289  от дата 26.08.2015г.  – 13:20ч., подадена от „Кан 

учтехспорт България“ ООД с. Кукорево 

 

Т. Предложената от участника организация на работа и 

управление на риска 

брой точки 

40 

Представянето на участника е пълно и детайлно, описана е 

организацията на работа с разпределение на техническите и 
човешките ресурси конкретно, точно и ясно. Подробно са описани 

всички предстоящи за изпълнение дейности по доставката и 
монтажа и гаранционното обслужване. Материалите за визуално 

представяне на идеята, визията и възможностите са ясни, подробни 

и напълно съответстват на заданието. От тях може да се направи 
допълнителен извод за задълбоченото представяне на участника. 

В Техническото предложение се съдържа обстойна стратегия за 
управление на рисковете и са предложени ефикасни мерки за  

справяне с тях, вкл. за тяхното минимизиране. Участникът е отчел 

всички посочени рискове и предпоставки, които биха оказали 
влияние върху изпълнението на договора и е предвидил механизми 

и действия, чието прилагане и изпълнение ще гарантира 
изпълнение на обществената поръчка в срок. 

 

 
 

 
 

 

40 т. 

 

 

 

2. Оферта № 70 – 00 - 290  от дата 26.08.2015г.  – 14:00ч., подадена от „Перун ККБ“ 

ЕООД гр. Благоевград 
 

Т. Предложената от участника организация на работа и 

управление на риска 
брой точки 

25 

В техническото предложение се съдържа описание на 

организацията на работа с разпределение на техническите и 

човешките ресурси, но по този показател съдържа несъществени, 
незначителни непълноти. Описани са частично, фиктивно или са 

описани в съкратен обем предстоящите за изпълнение дейности по 
доставка, монтажа и гаранционното обслужване. Не се наблюдава 

особено голяма задълбоченост по конкретност. Относно 

представените визуални материали същите са непълни, неясни и не 
дотам даващи ясна визия за идеята и възможностите на кандидата. 

В Техническото предложение се съдържа описание на мерките за 
преодоляване/ предотвратяване на възможните рискове, вкл. за 

тяхното минимизиране, но е направено формално описание, като 

не са идентифицирани всички  проявления, аспекти и сфери, 
където може да окаже влияние съответния риск. В същото време 

предлаганите мерки и дейности не гарантират изцяло недопускане 
или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска.. 

 

 

 
 

 
 

25т. 

 
 

 



 

 

 

2. Финансова оценка – Ф – коефициент на тежест на финансовата  оценка – 40. 
Точките за показател „Финансова оценка“ се формират по следната формула: 

 

Ф = Цmin / Цn х 40 

 

 
1. Оферта № 70 – 00 - 289  от дата 26.08.2015г.  – 13:20ч., подадена от „Кан 

учтехспорт България“ ООД с. Кукорево 

 

Оценка съгласно формула от методика за оценка на офертите: 

 

Ф = 43 095.60 без ДДС /43 095.60 без ДДС * 40 = 40 т. 

  

 

2. Оферта № 70 – 00 - 290  от дата 26.08.2015г.  – 14:00ч., подадена от „Перун ККБ“ 

ЕООД гр. Благоевград 

Оценка съгласно формула от методика за оценка на офертите: 

 

Ф = 43 095.60  без ДДС / 43 791.95 без ДДС * 40 = 39.2 т. 

 

 
3. Срок за изпълнение – С –  коефициент на тежест на срока за изпълнение – 20. 

Точките за показател „Срок на изпълнение“  се формират по следната формула: 

 

Оценка съгласно формула от методика за оценка на офертите: 

 

 

С = С min/ Сn * 20, 
 

 

1. Оферта № 70 – 00 - 289  от дата 26.08.2015г.  – 13:20ч., подадена от „Кан 

учтехспорт България“ ООД с. Кукорево 

 
Оценка съгласно формула от методика за оценка на офертите: 

 

 

С = 5 / 6 * 20 = 16,6 т. 

 
2. Оферта № 70 – 00 - 290  от дата 26.08.2015г.  – 14:00ч., подадена от „Перун ККБ“ 

ЕООД гр. Благоевград 

Оценка съгласно формула от методика за оценка на офертите: 
 

 

С = 5/ 5 * 20 = 20 т. 

 

 

3. Комплексна оценка – КО – максимален брой – 100 точки 

Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка:
   

КО = Т + Ф + С = 



 

 

1.  Оферта № 70 – 00 - 289  от дата 26.08.2015г.  – 13:20ч., подадена от „Кан 

учтехспорт България“ ООД с. Кукорево 

Оценка съгласно формула от методика за оценка на офертите: 

 

КО = Т + Ф + С = 40 + 16.60 + 40 = 96,6 т. 

2. Оферта № 70 – 00 - 290  от дата 26.08.2015г.  – 14:00ч., подадена от „Перун ККБ“ 

ЕООД гр. Благоевград 

 

Оценка съгласно формула от методика за оценка на офертите: 
 

КО = Т + Ф + С = 39,2 + 20 + 25 = 84,2 т. 

 

IV. Класиране на оценените оферти на участниците: 

Комисията оцени офертите на участниците и ги класира, като ги подреди в низходящ ред: 

 

1. Оферта № 70 – 00 - 289  от дата 26.08.2015г.  – 13:20ч., подадена от „Кан 

учтехспорт България“ ООД с. Кукорево – 96,6 т. 

2. Оферта № 70 – 00 - 290  от дата 26.08.2015г.  – 14:00ч., подадена от „Перун ККБ“ 

ЕООД гр. Благоевград – 84,2 т. 

 

 

Комисията предлага на възложителя да сключи договор с „Кан учтехспорт България“ 

ООД, като участник с най – голяма стойност на комплексната оценка – 96,6 точки 

 
Заседанието на комисията приключи в 17:00 ч.  

Настоящият протокол, съставен на 01.09.2015г. 
 

Приложение:1. Декларации за безпристрастност и поверителност. 

 

 

                                      УТВЪРДИЛ:…………/п/………….……….. 
Председател:                                     ИНЖ. ТОНКА СТОЕВА 

ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

/Съгласно заповед № 372/28.05.2015г./ 
Членове:    1.      /п/                                                            

                     Дата: 04.09.2015г. 
(дата на получаване на протокола) 

 
        2.          /п/      

                  

 
                 3.               /п/    

 
 

        4.           /п/ 
     

                                                                                   

 


