
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

П Р О Т О К О Л  
 

За дейността на комисия, назначена със Заповед №171/27.03.2018 год. на Кмета на 

Oбщина Ардино за разглеждане, оценяване и класиране на офертите получени в резултат на 

обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с  №15-02-40 от 13.03.2018 г. 

с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ГРАДСКИ СТАДИОН, 

НАМИРАЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ С КАДАСТРАЛЕН №332 ОТ 

КВАРТАЛ 34 ПО ПУП НА ГР. АРДИНО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР 

ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ”, 

публикувана в РОП информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена 

поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с уникален код 9073809 от 13.03.2018 г. и  

информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност 

по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за удължаване на първоначалният срок за получаване на оферти с 

уникален код 9074132 от 22.03.2018 г. 

 

Днес, 27.03.2018 г., в град Ардино, комисия в състав: 

1. Росен Хаджиев – началник отдел „АБОБС” 

2. Гьокчен Емин – гл. юрисконсулт 

 3. Жасмина Терзиева – началник отдел „ИП” 

се събра в заседателна зала в Общинска администрация Ардино от 17:00 часа в 

изпълнение на Заповед №171/27.03.2018 год. на Кмета на Oбщина Ардино за разглеждане, 

оценяване и класиране на офертите получени в резултат на обява за обществена поръчка на 

стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ 

НА ГРАДСКИ СТАДИОН, НАМИРАЩ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ С 

КАДАСТРАЛЕН №332 ОТ КВАРТАЛ 34 ПО ПУП НА ГР. АРДИНО И 

УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ”.  

 

В 12:00 часа от деловодството на Общинска администрация Ардино предадоха на 

комисията регистъра на постъпилите оферти и 2 /два/ броя оферти. 

 

Председателя уведоми членовете на Комисията, че в обявения срок - до 17:00 часа на 

26.03.2018 г. са постъпили следните оферти: 

 

№ по 

ред 

Наименование на участника Дата и час на подаване 

на офертата 

 

Входящ номер на 

офертата 

1. “ТОБО-ПРОДЖЕКТ” ЕООД     
20.03.2018 г. – 11:06 ч. 

 

30-315-2 

2.  „Йълмаз инженеринг” ЕООД        
21.03.2018 г. – 13:31 ч. 30-45-1 

 

Всеки член на Комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 103, 

ал. 2 от ЗОП. 

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

 

Комисията провери цялостта и непрозрачността на пликовете и пристъпи към тяхното 

отваряне.    



Комисията отвори Плика на “ТОБО-ПРОДЖЕКТ” ЕООД. Юриста оповести пред 

членовете на комисията документите, които офертите съдържат. Комисията подписа 

техническото и ценовото предложение  от офертата на участника. 

Комисията отвори Плика на „Йълмаз инженеринг” ЕООД. Юриста оповести пред 

членовете на комисията документите, които офертите съдържат. Комисията подписа 

техническото и ценовото предложение  от офертата на участника. 

 

 

След отварянето на офертите комисията обяви ценовите предложения на 

участниците: 

1. Участникът “ТОБО-ПРОДЖЕКТ” ЕООД предлага: 

Обща цена:    6 900 лв. без ДДС, като:       

- за изработване на технически проект предлагат цена в размер на  5 900 лв. без 

ДДС. 

- за упражняване на авторски надзор по време на строително –монтажните работи 

предлагат цена в размер на 1 000 лв. без ДДС. 

 

2. Участникът „Йълмаз инженеринг” ЕООД  предлага: 

Обща цена:    6 700 лв. без ДДС, като:       

- за изработване на технически проект предлагат цена в размер на  5 700 лв. без 

ДДС. 

- за упражняване на авторски надзор по време на строително –монтажните работи 

предлагат цена в размер на 1 000 лв. без ДДС. 

 

Двата участника предлагат срок за изготвяне на техническият проект – 15 дни. 

  

С това приключи първото публично заседание на комисията. Комисията определи дата 

и час за второ (закрито) заседание, а именно 29.03.2018 г. от 17:00 ч. 

На 29.03.2018 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на ОбС Ардино се събра комисията 

назначена със Заповед №171 от 27.03.2018 г. за да продължи своята дейност. 

Комисията започна проверка на офертите по реда на постъпването им в деловодството 

на Общинска администрация Ардино, с цел установяване на съответствието им с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор посочени от възложителя. 

 

КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

 

І. “ТОБО-ПРОДЖЕКТ” ЕООД     

Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в 

обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с №15-02-40 от 13.03.2018 г.  

Заключение: Офертата на участника отговарят на изискванията на възложителя.  

 

 

ІІ. „Йълмаз инженеринг” ЕООД        
Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в 

обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с №15-02-40 от 13.03.2018 г.    

Заключение: Офертата на участника отговаря на изискванията на възложителя. 

 

 

 

Комисията премина към разглеждане на техническите предложения на участниците 

допуснати до оценяване.  Комисията установи, че техническите предложения участниците 

отговарят на изискванията на Възложителя.  



 

Комисията премина към оценяване на офертите по критерия за възлагане на 

поръчката - Оптимално съотношение качество/цена. 

Методика за оценка на офертите: 

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 

 

Показател – П 

(наименование) 
Максимално възможен бр. 

точки 

1. Срок за изпълнение – П1 50 

2. Ценово предложение – П2 50 

 

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: 

КО = П1 + П2 

 

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти 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. 

1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1 

Оценява се предложения от участника срок за изготвяне на проекта. Максимален брой 

точки по показателя – 50 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по 

формулата:  

П1 = (Сmin / Сi) х 50 = .......... (брой точки) 

Където Сi е предложения срок за изготвяне на проекта съгласно Техническото 

предложение на съответния участник. 

Където Сmin е минималния предложен срок на изготвяне на проекта съгласно 

Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници. 

Минималният срок за изготвяне на проекта е 15 дни, а максималният срок е 25 

дни. В случай че, участник посочи срок за изготвяне на проекта по-къс или по-дълъг от 

определените, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

2. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2 

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията 

за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 50 точки. 

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:  

П2 = (Цmin / Цi) х 50 = .......... (брой точки) 

Където Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение 

на съответния участник. 

Където Цmin е минималната предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите 

предложения на всички участници. 

На оценяване подлежи предложената от участника обща цена, като максималната цена 

не трябва да надвишава прогнозната стойност на поръчката. Оферти над тази цена ще бъдат 

отстранени. 

 

Оценяване по Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1 

 

Наименование  на участника 
П1 = (Сmin / Сi) х 50 = 

.......... (брой точки) 

 

“ТОБО-ПРОДЖЕКТ” ЕООД     
15 / 15 х 50 = 50 т. 

„Йълмаз инженеринг” ЕООД        
15 / 15 х 50 = 50 т. 



 

Оценяване по Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2 

Наименование  на участника 
П2 = (Цmin / Цi) х 50 = .......... 

(брой точки) 

 

“ТОБО-ПРОДЖЕКТ” ЕООД     
6 700 / 6 900 х 50 = 48.55 т. 

„Йълмаз инженеринг” ЕООД        
6 700 / 6 700 х 50 = 50 т. 

 

Комплексна оценка: 

Наименование  на участника 
КО = П1 + П2 

 

“ТОБО-ПРОДЖЕКТ” ЕООД     
50 + 48.55  = 98.55 т. 

„Йълмаз инженеринг” ЕООД        
50 + 50 = 100 т. 

 

 

Комисията предлага на Възложителя следното класиране: 

 На първо място –  „Йълмаз инженеринг” ЕООД  със 100 т.  

 На второ място - “ТОБО-ПРОДЖЕКТ” ЕООД   с 98.55 т. 

 

Протоколът е подписан от членовете на комисията и предаден на Възложителя за 

утвърждение на 30.03.2018 г.  

 

 

Комисия 

Членове:  
1. _____П__________ 

    (Росен Хаджиев)  

 

2. ______П___________           3. _______П_______    

     (Гьокчен Емин)      (Жасмина Терзиева) 

  

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО: ______П________    

                      /РЕСМИ МУРАД/   

ДАТА: 30.03.2018 Г. 


