
ОБЩИНА СМОЛЯН 
MUNICIPALITY OF SMOLYAN 

бул. България 12, 4700 Смолян, България 
Bulgaria,  4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 
e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg 

                                        

 

ПРОТОКОЛ № 3 
 

 
за отваряне на ценовите предложения, оценка и класиране на участниците в процедура по 
възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXV от 
ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЕЛЕТИ 
ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“, открита с решение № 1 от 
16.02.2017 г. на кмета на община Смолян, което заедно с одобреното с него обявление за 
обществената поръчка е вписано в Регистъра на обществените поръчки с уникален 
идентификационен номер 00092-2017-0001. 
 

Днес 23.03.2017 г., в 09:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 
административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 
изпълнение на заповед № ОП – 4/13.03.2017 г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 
следния състав: 
 
Председател:  
Милена Хаджиева – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян – 
правоспособен юрист, магистър. 
Членове: 
Мария Каварджикова – главен специалист счетоводител в дирекция „ФСДиБ“ в община 
Смолян. 
Васил Василев – главен специалист в дирекция „АИО.ОМП“ в община Смолян. 
 
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.181, ал.4 от 
Закона за обществените поръчки /ЗОП/,  чл.57 и чл.58 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки /ППЗОП/ за отваряне и разглеждане на плика с ценовото предложение, 
проверка за съответствие с изискванията на възложителя, оценка и класиране на офертите на 
допуснатите участници. 
 
1. Комисията направи следните констатации: 
 
1.1. В изпълнение разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП не по-късно от 2 /два/ работни дни 
преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията е обявила чрез съобщение с изх. 
ДЛ 002668/20.03.2017г. в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето им.  
 
1.2. Присъстващи лица: 
 
1.2.1. При отварянето на ценовите предложения не присъстваха участниците в процедурата или 
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване. 
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 2. Преди да пристъпи към отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник, 
комисията обяви резултатите от оценяването на офертата по показателите - Срок за изпълнение 
на заявена доставка (О2) и Управление на риска (О3). 
 

3. Комисията пристъпи към отварянето на плика с ценовото предложение на допуснатия 
участник и го оповести. Членовете на комисията положиха подписите си върху ценовото 
предложение, след което комисията продължи работата си в закрито заседание.  

ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
• Предлагана цена: 
- 237 300 . 00 лева /словом двеста тридесет и седем хиляди и триста лева/ без ДДС,  

която цена е формирана на база на общо количество пелети от 700 /словом седемстотин/ тона, 
уговорени в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и оферирана единична цена за доставка на 1 /един/ тон 
пелети в размер на 339,00 лева /словом триста тридесет и девет лева/ без ДДС. 

 
Комисията провери служебно пълнотата на представеното ценово предложение и 

верността и точността на извършените калкулации, при което направи следните констатации 
относно валидността и съответствието на представената оферта с изискванията както на ЗОП, 
така и на тези, определени от възложителя: 

• В ценовото предложение на участника „Визьор“ООД, не са налице несъответствия с 
изискванията на възложителя. 

Участника е представил Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1, същото е 
надлежно изготвено в съответствие с изискванията на възложителя съгласно  т.6.6 на раздел V 
„Указания за подготовка на офертата” от Указания за подготовка на офертата и ред за 
провеждане на процедурата, неразделна част от документацията за обществената поръчка. При 
изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към обявените от възложителя 
условия.  
Ценовото предложение на участника, е съобразено с определения от възложителя финансов 
ресурс. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения.  Ценовото му 
предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, така и на 
тези, определени от възложителя. 

 
4. След като беше определено съответствието на представената оферта с изискванията на 

възложителя, комисията пристъпи към оценка по показателя -Цена за изпълнение на 
поръчката (О1)  съгласно утвърдената от възложителя методика за определяне на комплексна 
оценка на офертите и извършване на класиране. 
 
 5. Указания за оценка на офертите и класиране. 

-  Цена за изпълнение на поръчката (О1). 
Общата цена за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовото предложение на участника, 
изготвено съгласно Образец № 1. 
 Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката (О1) 
е 60 % /шестдесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки 
по посочения показател е 60 /шестдесет/ точки. 
Оценката по показателя се определя по формулата: 
 
О1 = О1 мин.  x  60  , където 

       О1 у 
• О1 е оценката на цената за изпълнение на поръчкатa на оценявания участник 
• О1 мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от участниците 
• О1 у  е предложената цена за изпълнение на поръчката от оценявания участник 
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Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 
десетичната запетая. 

 
- Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при следната 

формула: 
 КО = О1 + О2 + О3 
 Максималната Обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки. 

6. ОЦЕНКИ НА ОФЕРТАТА НА ДОПУСНАТИЯ УЧАСТНИК „ВИЗЬОР“ООД: 
 
Резултатите от прилагането на формулата за оценка по показателя Цена за 

изпълнение на поръчката (О1) и така извършеното крайно оценяване на участника 
„ВИЗЬОР“ООД, са закрепени таблично, както следва: 

 
 

Оценяван участник 
 

 
1. 
 

 
„ВИЗЬОР“ООД 

 

ОЦЕНКА ПО 
ПОКАЗАТЕЛ: 

 

 

Цена за изпълнение на поръчката (О1) 

 
60 точки 

 
Мотиви:  
Посочената оценка е получена като резултат от прилагането на формулата за оценка по 
посочения показател и предложение на участника, описано в настоящия протокол. 
 
 
 
Общата комплексна 
оценка на оценявания  
участник: 
 

 
Оценка по показател 

 
 
Цена за 
изпълнение 
на поръчката 
(О1) 

Срок за 
изпълнение на 
заявена 
доставка (О2) 

 
Управление на 
риска (О3) 

Обща 
комплексна 
оценка(КО) 

 
„ВИЗЬОР“ООД 

 
60 

точки 

 
20 

точки 

 
20 

точки 

 
100 
точки 

 
 

Мотиви:  
Посочените оценки са получени като резултат от прилагането на изискванията и формулите 
за оценка по посочените показатели и предложения на оценявания участник, описани в 
настоящия и предходния протокол от работата на комисията. 
 
Не е налице особено мнение на членове от комисията. 
Въз основа на подадените оферти и извършените анализи и констатации, комисията 
единодушно  
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Р Е Ш И: 
1. На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП класира участниците в процедура по възлагане 

на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез 
публично състезание, с предмет: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ 
ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“ , както следва: 

Първо място: „ВИЗЬОР“ООД, 
с получена максимална обща комплeксна оценка КО = 100 точки. 
2. Предлага на възложителя за изпълнител в процедура по възлагане на обществена 

поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично 
състезание, с предмет: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА 
НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“ класирания на първо място участник, както следва: 

 
„ВИЗЬОР“ООД, 
като предлага на възложителя договорът за изпълнение да се сключи при следните 

съществени условия, обективирани от участника в предложението му: 
- Цена за изпълнение на поръчката: 
- 237 300 . 00 лева /словом двеста тридесет и седем хиляди и триста лева/ без ДДС,  

която цена е формирана на база на общо количество пелети от 700 /словом седемстотин/ тона, 
уговорени в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и оферирана единична цена за доставка на 1 /един/ тон 
пелети в размер на 339,00 лева /словом триста тридесет и девет лева/ без ДДС. 

- Срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки: 
- до 2 /словом два/ часа, считани от датата и часа на получаването на направената заявка за 

доставка.  
 
Комисията приключи работа на 24.04.2017 г., като предаде протоколите от своята 

работа и цялата документация, изготвена в хода на работа на комисията на възложителя 
на 24.04.2017 г.. 

 
Комисия в състав: 

 
 

положен подпис 
Милена Хаджиева 

 
 

положен подпис 
Мария Каварджикова 

 
 

положен подпис 
Васил Василев 

 
 

 
 
Дата 28.04.2017  Утвърдил: положен подпис и печат 
гр. Смолян  Николай Тодоров Мелемов 

Кмет на Община Смолян 
 

 
Налице са положени подписи и печат, като същите са заличени на основание чл. 42, ал.5 от 
Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл.2 и 23 от Закона за защита на личните 
данни (ЗЗЛД)/. 

 


