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ПРОТОКОЛ № 5 
 

      
за отваряне на ценовите предложения, разглеждане и проверка на ценовите 

предложения за съответствие с изискванията на възложителя, оценка на офертите и 

класиране на участниците в процедура по възлагане на обществена поръчка за 

доставка по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: 

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА 

ОБЩИНА СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с Решение на 

възложителя № 14 от 23.08.2019 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в 

Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под 

уникален идентификационен номер 00092-2019-0009 и публикувано заедно с 

одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет 

сайта на възложителя – профил на купувача: 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2793  

 

Открито заседание 

 

На 24.01.2020 г., в 08:30 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-24/16.09.2019г. на кмета на община 

Смолян се събра комисия в следния състав: 

Председател:  

Любомир Равелов – директор на дирекция „ПНО“ в община Смолян 

Членове: 

Боряна Чавдарова – гл. експерт в дирекция „АИО и ОМП“ в община Смолян 

Десислава Сюрджиева – гл. експерт в дирекция „АИО и ОМП“ в община Смолян, 

 

Комисията проведе открито заседание по осъществяване правомощията си съгласно 

чл.103, ал.3 и 5 и чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл. 57 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ 
1
. 

                                                           
1
 Съгласно разпоредбата на §131, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 83 от 

2019 г., в сила от 1.11.2019 г.) за настоящата обществена поръчка се прилага редът 

за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г.. При позоваването на разпоредби от 

Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки следва да се имат предвид редакциите им, които са в сила до 

1.11.2019 г.. 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2793
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1. Комисията установи, че са налице предпоставките за отваряне на ценовите 

предложения от офертите на допуснатите участници, като съображенията за това са, 

както следва: 

Комисията е извършила проверка на съответствието на участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор; Комисията е разгледала 

техническите предложения на участниците, за които е установено, че отговарят на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор; Комисията е разгледала 

допуснатите оферти и проверила за тяхното съответствие с предварително обявените 

условия; тъй като част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото 

предложение, комисията преди отваряне на ценовите предложения е извършила 

оценяване на офертите по другия показател; В изпълнение разпоредбата на чл.57, ал.3 

от ППЗОП на 21.01.2020 г., т.е. не по-късно от два работни дни преди датата на 

отваряне на ценовите предложения, комисията е обявила чрез  съобщение в профила на 

купувача 
2
, датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения. 

  

 2. При отварянето на ценовите оферти не присъстваха представители на 

участниците, техни упълномощени представители или представители на средства за 

масово осведомяване, което обстоятелство се удостовери в Списък на участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средства за масово осведомяване, присъстващи при отварянето на ценовите оферти. 

 

3. Отварянето на ценовите предложения от офертите на участниците протече 

при следния ред: След обявяване на резултатите от оценяването на офертите по 

показателя – Срок за извършване на всяка от заявените от възложителя доставки 

на пелети (О2), комисията провери целостта на пликовете с ценовите оферти и 

констатира, че същите са запечатани, с ненарушена цялост, подписани от трима 

членове на комисията; След описаните действия комисията пристъпи към отваряне на 

пликовете „Предлагани ценови параметри“, съдържащи ценовите оферти на 

участниците; При отваряне на ценовите предложения, съдържанието им и ценовите 

оферти бяха съобщени, както следва: 

 

3.1. "ВИЗЬОР" ООД 

Съдържание на ценовото предложение от оферата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съобразно Образец 1. 

Оферта по същество:  

268 730.00 лева /словом двеста шестдесет и осем хиляди седемстотин и тридесет лева/ без 

ДДС, която цена е формирана на база на общо количество пелети от 770 /словом: 

седемстотин и седемдесет/ тона, уговорени в полза на възложителя, и оферирана единична 

цена за доставка на 1 /словом: един/ тон пелети в размер на 349,00 лева /словом триста 

четиридесет и девет лева/ без ДДС. 

                                                           
2 Съобщение за отваряне на ценовите предложения, изведено от деловодната система на 

община Смолян с изх.№ ДЛ000644 от 21.01.2020 г.  и публикувано на същата дата в профила 

на купувача - https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2793 

 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2793
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3.2."ПИ ЕС ПИ" ЕООД 

Съдържание на ценовото предложение от оферата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съобразно Образец 1. 

Оферта по същество:  

279 510.00 лева /словом двеста седемдесет и девет хиляди петстотин и десет лева/ без 

ДДС, която цена е формирана на база на общо количество пелети от 770 /словом: 

седемстотин и седемдесет/ тона, уговорени в полза на възложителя, и оферирана единична 

цена за доставка на 1 /словом: един/ тон пелети в размер на 363,00 лева /словом триста 

шестдесет и три лева/ без ДДС. 

 

3.3."ХАЙТЕК" ООД 

Съдържание на ценовото предложение от оферата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съобразно Образец 1. 

Оферта по същество:  

276 430.00 лева /словом двеста седемдесет и шест хиляди четиристотин и тридесет лева / 

без ДДС, която цена е формирана на база на общо количество пелети от 770 /словом: 

седемстотин и седемдесет/ тона, уговорени в полза на възложителя, и оферирана 

единична цена за доставка на 1 /словом: един/ тон пелети в размер на 359,00 лева 

/словом триста петдесет и девет лева/ без ДДС. 
 

 

 4. С извършването на горепосочените действия приключи публичната 

част от заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията 

продължи работата си в закрито заседание.  

Закрито заседание. 

 

1. Комисията провери служебно пълнотата на представените ценови оферти и 

коректността, верността и точността на извършените калкулации, при което направи 

следните констатации относно валидността и съответствието на представените оферти 

с предварително обявените условия на поръчката: 

1.1. "ВИЗЬОР" ООД 

Констатация на комисията: 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.12.6 

от Раздел V „Указания за подготовка на офертата“ от Указания за подготовка на офертата 

и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, и същите са редовни. При изготвяне на офертата 

участникът се е придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: 

извършил е изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му 

предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс 

при спазване на изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на 

доставката. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово 

предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по финансовия показател Цена за изпълнение на поръчката 
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(О1) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 

 

1.2."ПИ ЕС ПИ" ЕООД 

Констатация на комисията: 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.12.6 

от Раздел V „Указания за подготовка на офертата“ от Указания за подготовка на офертата 

и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, и същите са редовни. При изготвяне на офертата 

участникът се е придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: 

извършил е изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му 

предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс 

при спазване на изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на 

доставката. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово 

предложение. 

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по финансовия показател Цена за изпълнение на поръчката 

(О1) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 

 

1.3."ХАЙТЕК" ООД 

Констатация на комисията: 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.12.6 

от Раздел V „Указания за подготовка на офертата“ от Указания за подготовка на офертата 

и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, и същите са редовни. При изготвяне на офертата 

участникът се е придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: 

извършил е изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му 

предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс 

при спазване на изискванията за максимална прогнозна стойност за изпълнение на 

доставката. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово 

предложение. 

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъде допуснат до оценка по финансовия показател Цена за изпълнение на поръчката 

(О1) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 

 
 

 

2. Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по показателя Цена 

за изпълнение на поръчката (О1) и класиране съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка на офертите. 

2.1. Резултатите от прилагане на формулата за оценка на допуснатите оферти на 

участниците по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1) са закрепени 

таблично, както следва: 
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Оценяван участник: 

Предложена цена за 

изпълнение на 

поръчката в лева без 

ДДС 

Оценка по показателя 

Цена за изпълнение на поръчката 

(О1) 

"ВИЗЬОР" ООД 268 730.00 лева 80 точки 

"ПИ ЕС ПИ" ЕООД 279 510.00 лева 76,91 точки 

"ХАЙТЕК" ООД 276 430.00 лева 77,77 точки 

Мотиви: 

Посочените оценки са получени в резултат на прилагане на формулата за оценка по 

посочения показател и ценови предложения на участниците, описани в настоящия 

протокол от работата на комисията. 

 

 2.2. Резултатите от прилагане на формулата за определяне на общата комплексна 

оценка на допуснатите оферти на участниците са закрепени таблично, както следва: 

 

 

Оценяван участник: 

Оценка по показателя 

Срок за извършване на 

всяка от заявените 

от възложителя 

доставки на пелети 

(О2) 

Оценка по 

показателя 

Цена за изпълнение 

на поръчката 

(О1) 

Обща 

комплексна 

оценка 

"ВИЗЬОР" ООД 10 точки 80 точки 90 точки 

"ПИ ЕС ПИ" ЕООД 20 точки 76,91 точки 96,91 точки 

"ХАЙТЕК" ООД 10 точки 77,77 точки 87,77 точки 

Мотиви: 

Посочените общи комплексни оценки са получени в резултат от прилагане на 

формулата за определянето ѝ и получени оценки от участниците по показателите за 

оценка, описани в настоящия и предходен протокол от работата на комисията - 

Протокол № 4 от 21.01.2020г.. 

 

 Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изложените в настоящия протокол 

мотиви комисията единодушно  
 

Р Е Ш И: 
 

 

I. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП класира участниците, както следва:  

 

Класиране 

 

Участник 

Обща 

комплексна 

оценка 

Първо място "ПИ ЕС ПИ" ЕООД 96,91 точки 

Второ място "ВИЗЬОР" ООД 90 точки 

Трето място "ХАЙТЕК" ООД 87,77 точки 
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II. Предлага на възложителя сключване на договор с класирания на първо място 

участник, при съществените обективирани условия съгласно подадените оферти, 

описани в протоколите от работа на комисията. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 24.01.2020 г. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

Любомир Равелов  (положен подпис) 

 

 

Членове 

                           (положен подпис) 

Боряна Чавдарова  

                      (положен подпис)           

Десислава Сюрджиева 

 

 

 

 

 (положени подпис и печат) 

Дата: 24.01.2020 г.   Утвърдил: 

гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

   Кмет на община Смолян  

 

 

 

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и 

печат от възложителя, като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 

 


