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              О Б Щ И Н А   С Т Р У М Я Н И  
П.к. 2825, с. Струмяни, пл. "7-ми Април" №1, тел 07434/31 08  

                     факс: 07434/31 05, e-mail: strumyani_oba@yahoo.com 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 

Днес: 25.10.2017г. комисия назначена със Заповед № З-409/25.10.2017г. на кмета на община 

Струмяни, за провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, чрез събиране на 

оферти с обява, в състав: 

Председател: Анна Бистричка – юрист  
Членове: 

1. Фиданка Котева – зам. кмет по Хуманитарните дейности 
2. Василка Илиева Панкова – старши експерт в дирекция ОССИД в община Струмяни 
3. Димитрина Танурска – старши счетоводител в дирекция АПИФО в община Струмяни 
4. Миглена Котева – Димитрова – специалист в община Струмяни 
 

 

се събра в 11.00 часа в залата на общински съвет, в сградата на община Струмяни за разглеждане и оценка 

на подадените оферти в обществена поръчка с предмет: : „Публичност, визуализация и изпълнение на 

дейности заложени в проект Активен живот“ по обособени позиции: 

ОП №1 „Изработване и доставка на брошури и диплянки“ запазена за хора с увреждания; 

ОП №2 „Изработка и доставка на тениски и шапки“ на стойност запазена за хора с увреждания; 

ОП №3 „Изпълнение на дейности, свързани с популяризиране на възможностите на хората с увреждания 

и приноса им към живота на общността“, открита с обява № ОП-8/28.09.2017г. на кмета на община 

Струмяни. 

 
Председателят на комисията откри заседанието в 11.00 часа, провери присъствието на членовете на 

комисията и определи за секретар Василка Панкова. Комисията се убеди, че са налице всички условия за 

протичане на заседанието.  

При започване работата на комисията в заседателната зала на община Струмяни нямаше 

представители на участниците в обществената поръчка и други лица. 

Председателя на комисията представи на комисията приемо – предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 от 

ППЗОП и подадените оферти, видно от който в определения в обявлението срок са подадени оферти, 

както следва:    

 
              1. „Транслингва плюс“ ЕООД, гр.София, ул. „Гогол“ №21, ет.1, ап.3, оферта вх.№ 66ф-209/06.10.2017г., 

получена в 13:52 часа, участваща за обособени позиции ОП №1 „Изработване и доставка на брошури и 
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диплянки“ запазена за хора с увреждания; ОП №2 „Изработка и доставка на тениски и шапки“ на 

стойност запазена за хора с увреждания; 

            2. „НИБ – А Консулт“ ЕООД, гр.София, ул. „Света Екатерина“, бл.77, ап.12, оферта вх.№ 66ф-
212/10.10.2017г., получена в 15:45 часа, участваща за обособена позиция ОП №3 „Изпълнение на дейности, 
свързани с популяризиране на възможностите на хората с увреждания и приноса им към живота на 
общността“. 

3. Военно инвалидна кооперация „Корона“, гр.София, ул. „Топли дол“ №4, вх.А, ет.3, ап.6, оферта вх.№ 66ф-
217/23.10.2017г., получена в 08:54 часа, участваща за обособена позиция ОП №1 „Изработване и доставка на 
брошури и диплянки“ запазена за хора с увреждания; 

4. „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр.София 1360, ул. „Маслиново клонче“ №2, оферта вх.№ 66ф-
218/23.10.2017г., получена в 11:53 часа, участваща за обособени позиции ОП №1 „Изработване и доставка 
на брошури и диплянки“ запазена за хора с увреждания; ОП №2 „Изработка и доставка на тениски и 
шапки“ на стойност запазена за хора с увреждания; ОП №3 „Изпълнение на дейности, свързани с 
популяризиране на възможностите на хората с увреждания и приноса им към живота на общността“. 
 

След като председателя прочете списъка с участниците подали оферти за участие, всички членове 
на комисията подписаха декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Комисията констатира, че  подадените оферти  са представени в указания от Възложителя срок и 

съобразно изискванията на ЗОП и ППЗОП. Представени са в запечатани, непрозрачени опаковки с 

ненарушена цялост. Върху опаковките участниците са посочили необходимата информация, изисквана от 

Възложителя. 

         Председателят на комисията припомни, че възложителят в изготвянето на документацията е заложил 

правилото: При възлагане на обществената поръчка по обособена позиция № 1 и обособена позиция 

№2, които са запазени от възложителя, могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от 

списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. Лицата по чл. 12, ал. 

1, т. 1 от ЗОП трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания най-малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на 

обществена поръчка (чл. 12, ал. 5 от ЗОП). Специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания могат да участват в обществената поръчка, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на 

сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на 

условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако 

подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания (чл. 12, ал. 6 от ЗОП). При определянето на ресурса по чл. 12, ал. 6 ЗОП в обема на 

собствения ресурс се включват необходимите разходи за суровини и материали, енергия, горива, 

водоснабдяване, лицензи и други подобни, независимо че доставчиците им не са специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания. Не е налице изпълнение на дейности със собствено 

производство или ресурс, когато специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания 

предоставят на възложителя без съществена допълнителна преработка стоки, доставени от други лица (чл. 

80, ал. 3 и 4 от ППЗОП). 



 3 

Забележка: При подаване на оферта за участие, обстоятелствата по т. 1.1.1 се посочват от участника чрез попълване на 

част II, буква „А. Информация за икономическия оператор” от ЕЕДОП. 

В процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други  заинтересовани лица, но 

офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата по чл. 12, ал. 1 от ЗОП. Когато в 

процедура за възлагане на запазена поръчка са подадени оферти както от лица, за които поръчката е 

запазена, така и от други лица, първо се разглеждат офертите на лицата, за които поръчката е запазена. 

Офертите на останалите лица се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, за които поръчката 

е запазена. 

На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на 

тяхното постъпване и оповестяване на ценовите предложения. 

 

1. За обособена позиция ОП №1 „Изработване и доставка на брошури и диплянки“ запазена за 

хора с увреждания; 

 

Оферта с вх. 66ф-209/06.10.2017г.  от „Транслингва плюс“ ЕООД, гр.София, ул. „Гогол“ №21, ет.1, ап.3,, 

с ЕИК 130503706 е регистринана в АХУ под № 454/08.12.2015г., същата не отговаря на условието да е 

регистрирана най-малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на 

обществена поръчка (чл. 12, ал. 5 от ЗОП).  

В този случай комисията констатира, че участника „Транслингва плюс“ ЕООД участва в 

обществената поръчка  като неспециализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания.  

 

Оферта с вх. 217/23.10.2017г.  от Военно инвалидна кооперация „Корона“, гр.София, ул. „Топли дол“ №4, 

вх.А, ет.3, ап.6,, с ЕИК 123568073, е регистринана в АХУ под № 150/27.11.2008г., същата  отговаря на 

условието да е регистрирана най-малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура 

за възлагане на обществена поръчка (чл. 12, ал. 5 от ЗОП).  

В този случай комисията констатира, че участника Военно инвалидна кооперация „Корона“ 

участва в обществената поръчка  като специализирано предприятие или кооперация на хора с 

увреждания.  

Оферта с вх. 66ф-218/23.10.2017г.  от „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр.София 1360, ул. „Маслиново 

клонче“ №2, с ЕИК 201557566 е регистринана в АХУ, но участикът е посочил в ЕЕДОП, че не участва 

като лице по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП. 

 В този случай комисията констатира, че участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД участва в 

обществената поръчка  като неспециализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания.  
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Спрямо изискванията в документацията на възложителя, на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, 

комисията допуска до разглеждане на офертата на участника Военно инвалидна кооперация „Корона“ 

участващ в обществената поръчка  като специализирано предприятие или кооперация на хора с 

увреждания.  

С оглед на гореизложеното на основание чл.12, ал.7 от ЗОП – в процедурата за възлагане на 

запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако 

няма допуснати оферти на лицата по ал.1. Комисията не разглежда офертите подадени от „Транслингва 

плюс“ ЕООД и „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД и разглежда офертата подадена от Военно инвалидна 

кооперация „Корона“. 

Комисията пристъпи към опвестяване на ценовото предложение на участника Военно инвалидна 

кооперация „Корона“: Предлагана цена  1 660,00 /хиляда шестстотин и шестдесет / лева без ДДС.  

 

2. За обособена позиция ОП №2 „Изработка и доставка на тениски и шапки“ на стойност 
запазена за хора с увреждания; 

 

Оферта с вх. 66ф-209/06.10.2017г.  от „Транслингва плюс“ ЕООД, гр.София, ул. „Гогол“ №21, ет.1, ап.3,, 

с ЕИК 130503706 е регистринана в АХУ под № 454/08.12.2015г., същата не отговаря на условието да е 

регистрирана най-малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на 

обществена поръчка (чл. 12, ал. 5 от ЗОП).  

В този случай комисията констатира, че участника „Транслингва плюс“ ЕООД участва в 

обществената поръчка  като неспециализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания.  

 

Оферта с вх. 66ф-218/23.10.2017г.  от „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр.София 1360, ул. „Маслиново 

клонче“ №2, с ЕИК 201557566 е регистринана в АХУ, но участикът е посочил в ЕЕДОП, че не участва 

като лице по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП. 

 В този случай комисията констатира, че участника „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД участва в 

обществената поръчка  като неспециализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания.  

 

Спрямо изискванията в документацията на възложителя, на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, 

комисията допуска до разглеждане на офертата на участниците  „Транслингва плюс“ ЕООД и „Ди Ем Ай 

Дивелопмънт“ ЕООД, участващи в обществената поръчка  като неспециализирани предприятия или 

кооперация на хора с увреждания, поради липса на участници на основание  чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП. 

 

Комисията пристъпи към опвестяване на ценовите предложениа на участниците: 

„Транслингва плюс“ ЕООД: Предлагана цена  1 050,00 /хиляда и петдесет / лева без ДДС.  
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„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД: Предлагана цена  1 070,00 /хиляда и седемдесет / лева без 

ДДС. 

 

3.  За обособена позиция ОП №3 „Изпълнение на дейности, свързани с популяризиране на 
възможностите на хората с увреждания и приноса им към живота на общността“, позицията 
не е запазена за хора  с увреждания 

 

Оферта с вх. 66ф-212/10.10.2017г.  от „НИБ – А Консулт“ ЕООД, гр.София, ул. „Света Екатерина“, 

бл.77, ап.12, с ЕИК 121199649: Предлагана цена  9 270,00 /девет хиляди двеста и седемдесет/ лева без 

ДДС. 

 

Оферта с вх. 66ф-218/23.10.2017г.  от „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр.София 1360, ул. „Маслиново 

клонче“ №2, с ЕИК 201557566: Предлагана цена  5 450,00/пет хиляди четиристотин и петдесет/ лева 

без ДДС.   

Комисията разгледа офертите и провери за съответствието им с предварително обявените условия, 

като констатира следното: 

1. За обособена позиция ОП №1 „Изработване и доставка на брошури и диплянки“ запазена 

за хора с увреждания; 

 

Оферта с вх. 217/23.10.2017г.  от Военно инвалидна кооперация „Корона“, гр.София, ул. „Топли дол“ №4, 

вх.А, ет.3, ап.6,, с ЕИК 123568073: 

Всички изискуеми от Закона за обществени поръчки, Правилника за прилагане на закона за 

обществените поръчки и от Възложителя документи са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. Комисията допуска офертата на Оферта с 

вх. 217/23.10.2017г.  от Военно инвалидна кооперация „Корона“, гр.София, ул. „Топли дол“ №4, вх.А, 

ет.3, ап.6,, с ЕИК 123568073 до  по-нататъшно участие в процедурата. 

2. За обособена позиция ОП №2 „Изработка и доставка на тениски и шапки“ на стойност 

запазена за хора с увреждания; 

Оферта с вх. 66ф-209/06.10.2017г.  от „Транслингва плюс“ ЕООД, гр.София, ул. „Гогол“ №21, ет.1, ап.3,, 

с ЕИК 130503706: 

Всички изискуеми от Закона за обществени поръчки, Правилника за прилагане на закона за 

обществените поръчки и от Възложителя документи са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. Комисията допуска офертата на Оферта с 

вх. 217/23.10.2017г.  от „Транслингва плюс“ ЕООД, гр.София, ул. „Гогол“ №21, ет.1, ап.3,, с ЕИК 

130503706 до  по-нататъшно участие в процедурата. 
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Оферта с вх. 66ф-218/23.10.2017г.  от „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр.София 1360, ул. „Маслиново 

клонче“ №2, с ЕИК 201557566: 

Всички изискуеми от Закона за обществени поръчки, Правилника за прилагане на закона за 

обществените поръчки и от Възложителя документи са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. Комисията допуска офертата на Оферта с 

вх. 217/23.10.2017г.  от „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр.София 1360, ул. „Маслиново клонче“ №2, с 

ЕИК 201557566 до  по-нататъшно участие в процедурата. 

3. За обособена позиция ОП №3 „Изпълнение на дейности, свързани с популяризиране на 
възможностите на хората с увреждания и приноса им към живота на общността“ 

 
Оферта с вх. 66ф-212/10.10.2017г.  от „НИБ – А Консулт“ ЕООД, гр.София, ул. „Света Екатерина“, 

бл.77, ап.12, с ЕИК 121199649: 

Всички изискуеми от Закона за обществени поръчки, Правилника за прилагане на закона за 

обществените поръчки и от Възложителя документи са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. Комисията допуска офертата на Оферта с 

вх. 217/23.10.2017г.  от „НИБ – А Консулт“ ЕООД, гр.София, ул. „Света Екатерина“, бл.77, ап.12, с ЕИК 

121199649 до  по-нататъшно участие в процедурата. 

Оферта с вх. 66ф-218/23.10.2017г.  от „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр.София 1360, ул. „Маслиново 

клонче“ №2, с ЕИК 201557566: 

Всички изискуеми от Закона за обществени поръчки, Правилника за прилагане на закона за 

обществените поръчки и от Възложителя документи са представени от участника и съответстват напълно 

на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. Комисията допуска офертата на Оферта с 

вх. 217/23.10.2017г.  от „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр.София 1360, ул. „Маслиново клонче“ №2, с 

ЕИК 201557566 до  по-нататъшно участие в процедурата 

 

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на допуснатите оферти, съгласно предварително 

одобрените от Възложителя показатели, относителна тежест и методика за оценка.  

Председателят на комисията припомни на членовете на комисията, че настоящата обществена 

поръчка се възлага въз основа на икономически най- изгодната оферта, определена чрез критерият за 

възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

Възложителят прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да я 

променя. 

Офертите се класират по низходящ ред на получената комплексна оценка, изчислена на база на 

определените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка. 



 7 

Комплексната оценка на офертите 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по 

следните два показателя: 

1. Показател „Техническо предложение” (ТП) с максимален брой точки 100 и относителна 

тежест в комплексната оценка - 60 % (0,60). 

2. Показател „Ценово предложение” (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна 

тежест в комплексната оценка - 40 % (0,40). 

Комплексната оценка (КО) на офертите се формира по следната формула: 

КО = 0,6 х ТП + 0,4 х ЦП, където: 

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

ТП е оценката по показателя „Техническо предложение” на участника; 

0,6 е относителната тежест на показателя ТП в крайната оценка; 

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника; 

0,4 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка. 

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак 

след десетичната запетая. 

Показателят „Техническо предложение” (ТП) представлява оценка на техническото 

предложение на участника за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, 

заложени в Техническата спецификация. 

Максималният брой точки на показателя ТП е 100 точки. 

Конкретният брой точки се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана 

от комисията на Организацията за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. 

По този показател се оценява качеството на техническото предложение: описание; предложената 

организация за изпълнението на всички поддейности от обособената позиция за която се подава оферта; 

организацията на работа на екипа; разпределението на функциите и отговорностите на отделните членове 

на екипа и на различните икономически оператори (в случай на участници-обединения и/или при 

използване на подизпълнители и/или трети лица); времево разпределение (индикативен план-график) на 

изпълнението на всяка дейност; предложените комуникационни процедури (начин на взаимодействие с 
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възложителя, участници в информационните събития, печатни и електронни медии и другите 

заинтересовани страни, свързани с изпълнението на всяка една от поддейностите на отделните обособени 

позиции); наличие на допълнително предложени методи, за които са посочени приложимостта и 

полезността им при изпълнението на съответната/те дейност/и от предмета на поръчката. 

Показателят ТП се формира по следната формула: 

ТП 

ТП = --------------  х 100, където 

ТПмах 

ТП - оценка на техническото предложение на съответния участник 

ТП ТП - точките, получени от съответния участник; 

ТПМах - максималният брой точки, получени от участник, допуснат до оценка на техническото 

предложение; 

100 - максималния брой точки на показателя ТП. 

Показател „Ценово предложение” (ЦП) с максимален брой точки 100. 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена. Точките на 

останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната 

формула: 

Цmin 

ЦП = ----------- х 100, където: 

Цii 

ЦП - финансова оценка на ценовото предложение на съответния участник; 

Цmin - най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до оценка на ценовото предложение; 

Цii - предложената обща цена на съответния участник; 

100 - максималния брой точки на показателя. 

 

Резултати от оценяването на офертите: 
 

1. За обособена позиция ОП №1 „Изработване и доставка на брошури и диплянки“ запазена за хора с 
увреждания; 
Оферта с вх. 217/23.10.2017г.  от Военно инвалидна кооперация „Корона“, гр.София, ул. „Топли дол“ №4, вх.А, ет.3, 
ап.6,, с ЕИК 123568073, е регистринана в АХУ под № 150/27.11.2008г., 
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 Техническото предложение (ТП) е оценено от комисията със 100 точки  

ТП                          100 

ТП = --------------  х 100 = ------------х 100 = 100  

ТПмах                      100 

 

 Мотиви за оценката по показател Техническото предложение (ТП):  

 

◘ Комисията дава единодушно на участника 100 точки предвид факта, че техническото му 

предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и е налице всяко едно от следните 

обстоятелства: 

В техническото предложение на участника се съдържа описание; предложената организация за 

изпълнението на всички поддейности от обособената позиция за която се подава оферта; организацията 

на работа на екипа; разпределението на функциите и отговорностите на отделните членове на екипа и на 

различните икономически оператори (в случай на участници-обединения и/или при използване на 

подизпълнители и/или трети лица); времево разпределение (индикативен план-график) на изпълнението 

на всяка дейност; предложените комуникационни процедури (начин на взаимодействие с възложителя, 

участници в информационните събития, печатни и електронни медии и другите заинтересовани страни, 

свързани с изпълнението на всяка една от поддейностите на дадената обособена позиция); наличие на 

допълнително предложени методи, за които са посочени приложимостта и полезността им при 

изпълнението на съответната/те дейност/и от предмета на поръчката. 

      Много задълбочено и прецизно е описана организацията на работата по отделните пера.  

Всички работи и дейности, предмет на обществената поръчка, са обезпечени с хора, машини и 

материали 

Дружеството е описало подборбно последователността на видовете работи и дейности, свързани с 

изпълнение на обществената поръчка. В техническото предложение се съдържа детайлно описание на 

процеса на изпълнение на всяка от дейностите. Разписани са правила за приемане на изпълненото и. 

Описан е процеса на управление за гарантиране на качеството, като е предвидено за качественото 

изпълнение на обекта на поръчката да отговаря специалист по контрол на качеството.  

Цена за изпълнение на поръчката  /ЦП/–  1 660  лева без ДДС. 
 
 

1 660 

ЦП = -----------     х 100 = 100 точки  
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1 660 

 

 Формиране на комплексна оценка (КО) на офертата:  

 КО = 0,6 х ТП + 0,4 х ЦП 
 

 Комплексната оценка на участника е: 0,6 х 100 /ТП/ + 0,4 х 100 /ЦП/, което е 60+40 = 100 
точки 

  
Въз основа на изчислените комплексни оценки на офертите на участниците в процедурата, 

комисията класира участниците, както следва:  

 
На първо място:  Военно инвалидна кооперация „Корона“, гр.София с общ брой точки - 100 

 
 

2. За обособена позиция ОП №2 „Изработка и доставка на тениски и шапки“ на стойност 

запазена за хора с увреждания; 

 

Оферта с вх. 66ф-209/06.10.2017г.  от „Транслингва плюс“ ЕООД, гр.София, ул. „Гогол“ №21, ет.1, ап.3,, 

с ЕИК 130503706 

 Техническото предложение (ТП) е оценено от комисията със 75 точки  

ТП                          30 

ТП = --------------  х 100 = ------------х 100 = 75  

ТПмах                      40 

 

 Мотиви за оценката по показател Техническото предложение (ТП):  

 

◘ Комисията дава единодушно на участника 30 точки предвид факта, че техническото му 

предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и е налице всяко едно от следните 

обстоятелства: 

В техническото предложение на участника се съдържа описание; предложената организация за 

изпълнението на всички поддейности от обособената позиция за която се подава оферта; организацията 

на работа на екипа; разпределението на функциите и отговорностите на отделните членове на екипа и на 

различните икономически оператори (в случай на участници-обединения и/или при използване на 

подизпълнители и/или трети лица); времево разпределение (индикативен план-график) на изпълнението 

на всяка дейност; предложените комуникационни процедури (начин на взаимодействие с възложителя, 

участници в информационните събития, печатни и електронни медии и другите заинтересовани страни, 
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свързани с изпълнението на дадената обособена позиция). 

Цена за изпълнение на поръчката  /ЦП/–  1 050  лева без ДДС. 
 
 

1 050 

ЦП = -----------     х 100 = 100 точки  

1 050 

 

 Формиране на комплексна оценка (КО) на офертата:  

 КО = 0,6 х ТП + 0,4 х ЦП 
 

 Комплексната оценка на участника е: 0,6 х  75 /ТП/ + 0,4 х 100 /ЦП/, което е  45+40 = 85 
точки 
 

Оферта с вх. 66ф-218/23.10.2017г.  от „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр.София 1360, ул. „Маслиново 

клонче“ №2, с ЕИК 201557566 

 Техническото предложение (ТП) е оценено от комисията със 75 точки  

ТП                          40 

ТП = --------------  х 100 = ------------х 100 = 100  

ТПмах                      40 

 

 Мотиви за оценката по показател Техническото предложение (ТП):  

 

◘ Комисията дава единодушно на участника 40 точки предвид факта, че техническото му 

предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и е налице всяко едно от следните 

обстоятелства: 

В техническото предложение на участника се съдържа описание; предложената организация за 

изпълнението на всички поддейности от обособената позиция за която се подава оферта; организацията 

на работа на екипа; разпределението на функциите и отговорностите на отделните членове на екипа и на 

различните икономически оператори (в случай на участници-обединения и/или при използване на 

подизпълнители и/или трети лица); времево разпределение (индикативен план-график) на изпълнението 

на всяка дейност; предложените комуникационни процедури (начин на взаимодействие с възложителя, 

участници в информационните събития, печатни и електронни медии и другите заинтересовани страни, 

свързани с изпълнението на всяка една от поддейностите на отделните обособени позиции); наличие на 
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допълнително предложени методи, за които са посочени приложимостта и полезността им при 

изпълнението на съответната/те дейност/и от предмета на поръчката. 

Към техническото предложение е представено допълнително сертификат за качество, който 

гарантира, че всички процеси се изпълняват спрямо съществуващите изисквания и отговарят на 

стандартите за качество. Допълнително представено е информация за притежаването на собствена 

печатна база, която разполага със съвременни средства и машини за изработка на различни видове 

печатни материали.  

Всички работи и дейности, предмет на обществената поръчка, са обезпечени с хора, машини и 

материали.  

Описан е процеса на управление за гарантиране на качеството, като е предвидено за качественото 

изпълнение на обекта на поръчката да отговаря специалист по контрол на качеството.  

Цена за изпълнение на поръчката  /ЦП/–  1 070  лева без ДДС. 
 
 

1 050 

ЦП = -----------     х 100 = 98,22 точки  

1 070 

 

 Формиране на комплексна оценка (КО) на офертата:  

 КО = 0,6 х ТП + 0,4 х ЦП 
 

 Комплексната оценка на участника е: 0,6 х 100 /ТП/ + 0,4 х 98,22 /ЦП/, което е 60+39,29 = 
99,29 точки 
 
Въз основа на изчислените комплексни оценки на офертите на участниците в процедурата, 

комисията класира участниците, както следва:  

 
На първо място:   „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр.София с общ брой точки – 98,22. 

 
На второ място: „Транслингва плюс“ ЕООД, гр.София с общ брой точки – 85 

 

 

3.За обособена позиция ОП №3 „Изпълнение на дейности, свързани с популяризиране на 

възможностите на хората с увреждания и приноса им към живота на общността“ 

Оферта с вх. 66ф-212/10.10.2017г.  от „НИБ – А Консулт“ ЕООД, гр.София, ул. „Света Екатерина“, 

бл.77, ап.12, с ЕИК 121199649 
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 Техническото предложение (ТП) е оценено от комисията със 70 точки  

ТП                          70 

ТП = --------------  х 100 = ------------х 100 = 100  

ТПмах                      70 

 

 Мотиви за оценката по показател Техническото предложение (ТП):  

 

◘ Комисията дава единодушно на участника 70 точки предвид факта, че техническото му 

предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и е налице всяко едно от следните 

обстоятелства: 

В техническото предложение на участника се съдържа описание; предложената организация за 

изпълнението на всички поддейности от обособената позиция за която се подава оферта; организацията 

на работа на екипа; разпределението на функциите и отговорностите на отделните членове на екипа и на 

различните икономически оператори (в случай на участници-обединения и/или при използване на 

подизпълнители и/или трети лица); времево разпределение (индикативен план-график) на изпълнението 

на всяка дейност; предложените комуникационни процедури (начин на взаимодействие с възложителя, 

участници в информационните събития, печатни и електронни медии и другите заинтересовани страни, 

свързани с изпълнението на дадената обособена позиция); наличие на допълнително предложени методи, 

за които са посочени приложимостта и полезността им при изпълнението на съответната/те дейност/и 

от предмета на поръчката. 

      Много задълбочено и прецизно е описана организацията на работата по отделните пера.  

Техническото предложение съдържа подробно описание на технологиите при изпълнение на 

дейностите от предмета на поръчката, като същите са съобразени с изискванията на Възложителя и 

нормативните такива. 

Всички работи и дейности, предмет на обществената поръчка, са обезпечени с хора, машини и 

материали. 

Дружеството е описало подборбно последователността на видовете работи и дейности, свързани с 

изпълнение на обществената поръчка. В техническото предложение се съдържа детайлно описание на 

процеса на изпълнение на всяка от дейностите. Разписани са правила за приемане на изпълненото и. 

Описан е процеса на управление за гарантиране на качеството, като е предвидено за качественото 

изпълнение на обекта на поръчката да отговаря специалист по контрол на качеството. Изчерпателно са 

идентифицирани  потенциалните рискове и са разписани мерки за тяхното преодоляване. Предлаганият 
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срок за изпълнение на поръчката е 25 /двадесет и пет/ календарни дни, което е по-благоприятно от 

посоченото изпълнение на другият участник в процедурата. 

Цена за изпълнение на поръчката  /ЦП/–  9 270  лева без ДДС. 
 
 

5 450 

ЦП = -----------     х 100 = 58,79 точки  

                9 270 

 

 Формиране на комплексна оценка (КО) на офертата:  

 КО = 0,6 х ТП + 0,4 х ЦП 
 

 Комплексната оценка на участника е: 0,6 х 100 /ТП/ + 0,4 х 58,79 /ЦП/, което е 60+23,52 = 
83,52 точки 
 
Оферта с вх. 66ф-218/23.10.2017г.  от „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр.София 1360, ул. „Маслиново 

клонче“ №2, с ЕИК 201557566 

 Техническото предложение (ТП) е оценено от комисията със 57,14 точки  

ТП                          40 

ТП = --------------  х 100 = ------------х 100 = 57,14  

ТПмах                      70 

 

 Мотиви за оценката по показател Техническото предложение (ТП):  

 

◘ Комисията дава единодушно на участника 40 точки предвид факта, че техническото му 

предложение отговаря на базовите изисквания на Възложителя и е налице всяко едно от следните 

обстоятелства: 

В техническото предложение на участника се съдържа описание; предложената организация за 

изпълнението на всички поддейности от обособената позиция за която се подава оферта; организацията 

на работа на екипа; разпределението на функциите и отговорностите на отделните членове на екипа и на 

различните икономически оператори (в случай на участници-обединения и/или при използване на 

подизпълнители и/или трети лица); времево разпределение (индикативен план-график) на изпълнението 

на всяка дейност; предложените комуникационни процедури (начин на взаимодействие с възложителя, 

участници в информационните събития, печатни и електронни медии и другите заинтересовани страни, 

свързани с изпълнението на дадената обособена позиция); наличие на допълнително предложени методи, 

за които са посочени приложимостта и полезността им при изпълнението на съответната/те дейност/и 
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от предмета на поръчката. 

Към техническото предложение е представено допълнително сертификат за качество, който 

гарантира, че всички процеси се изпълняват спрямо съществуващите изисквания и отговарят на 

стандартите за качество. Допълнително представено е информация за притежаването на собствена 

печатна база, която разполага със съвременни средства и машини за изработка на различни видове 

печатни материали.  

Всички работи и дейности, предмет на обществената поръчка, са обезпечени с хора, машини и 

материали.  

Описан е процеса на управление за гарантиране на качеството, като е предвидено за качественото 

изпълнение на обекта на поръчката да отговаря специалист по контрол на качеството. Дружеството е дало 

срок за изпълнение на поръчката 25 /двадесет и пет/ работни дни, което е по-неблагоприятно от 

предложението на другият участник в процедурата. 

Цена за изпълнение на поръчката  /ЦП/–  5 450  лева без ДДС. 
 
 

5 450 

ЦП = -----------     х 100 = 100 точки  

                5 450 

 

 Формиране на комплексна оценка (КО) на офертата:  

 КО = 0,6 х ТП + 0,4 х ЦП 
 

 Комплексната оценка на участника е: 0,6 х 57,14 /ТП/ + 0,4 х 100 /ЦП/, което е 34,28 + 40 
= 74,28 точки 
 

Въз основа на изчислените комплексни оценки на офертите на участниците в процедурата, 

комисията класира участниците, както следва:  

 
На първо място:   „НИБ – А Консулт“ ЕООД, гр.София с общ брой точки – 83,52. 

 
На второ място: „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр.София с общ брой точки – 74,28. 

 

Комисията предлага на възложителя да сключи договор за обществена поръчка по 

обособени позиции, както следва: 
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За обособена позиция ОП №1 „Изработване и доставка на брошури и диплянки“ запазена за хора с 

увреждания, с класирания на първо място участник Военно инвалидна кооперация „Корона“, гр.София 

с общ брой точки – 100. 

За обособена позиция ОП №2 „Изработка и доставка на тениски и шапки“ на стойност запазена за хора с 

увреждания, с класирания на първо място участник „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД, гр.София с общ 

брой точки – 98,22. 

 За обособена позиция ОП №3 „Изпълнение на дейности, свързани с популяризиране на 

възможностите на хората с увреждания и приноса им към живота на общността“, с класирания на първо 

място участник „НИБ – А Консулт“ ЕООД, гр.София с общ брой точки – 83,52. 

 
  Настоящият протокол бе технически изготвен и се предава на  Възложителя заедно с цялата 

документация по провеждане на процедурата на 20.11.2017г. 

 

Утвърдил: /П*/ 
Емил Илиев 
Кмет на община Струмяни 
Дата на утвърждаване: 20.11.2017г.                                                                 
  

 

 

                                                                                КОМИСИЯ:     Председател: /П*/ 
                                                                             /Анна Бистричка/ 
                               
                                                                                                              Членове: 1. /П*/ 
                                                                                /Фиданка Котева / 
                                                                                     
                                                                                                                              2. /П*/ 
                                                                                                                                   /Василка Панкова/ 
 
                                                                                                                              3./П*/ 
                                                                                                                              /Димитрина Танурска/ 
 
                                                                                                                              4./П*/ 
                                                                                                                      /Миглена Котева – Димитрова/ 
 
 
Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните данни.  


