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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 

 

 
                                                                                                  Утвърдил: /П*/ 
                                                                                                                          Емил Илиев 
                                                                                                  Кмет на община Струмяни 
                                                                                                  Дата на утвърждаване:14.11.2018г.     

  
 

П Р О Т О К О Л 
 

Днес: 31.10.2018г. комисия назначена със Заповед № З-285/31.10.2018г. 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. Петя Милева - Голева – Директор  в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“  в община Струмяни; 

2. Димитър Сарадинов – специалист в дирекция  „МПОСООСФСТРЗО“, отдел ТСУ в община 

Струмяни; 

3. Стоица Котева – младши експерт в дирекция  „МПОСООСФСТРЗО“, отдел  „Хуманитарни 

дейности“ в община Струмяни; 

4. Василка  Панкова – старши експерт в дирекция „МПОСООСФСТРЗО“ в община Струмяни; 

се събра в 13.00 часа в залата на общински съвет, в сградата на община Струмяни за разглеждане и оценка 

на подадените оферти в обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по управление на проект 

„Изграждане на детски площадки и спортни съоръжения и ремонт на Детска градина „Патиланци“ “, 

открита с обява № ОП-13(1)/17.10.2018г. на кмета на община Струмяни. 

Председателят на комисията откри заседанието в 13.00 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 както и на средствата за масово осведомяване. 
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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 е подадена само 

една оферта, както следва:    

              1. „Адориа Консулт“ ЕООД, гр.София, район Лозенец, ул. Елин Пелин №30, ет.2, оферта вх.№ 66ф-

174/26.10.2018г., получена в 11:56 часа;  

Председателят на комисията информира, че първоначално обявеният краен срок за обявата е бил на 

26.10.2018. В рамките на първоначално обявения срок е получена една оферта, поради което срокът за 

получаване на оферти по обявата е удължен в съответствие с чл. 188, ал. 2 от ЗОП до 30.10.2018г. Нови 

оферти след удължаването на срока не са полуени.  

След като председателя на комисията прочете списъка с участниците, подали оферти за участие, 

всички членове на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и във връзка с чл. 51, ал. 8 от 

ППЗОП. 

Комисията констатира, че подадената оферта е представена в указания от Възложителя срок и 

съобразно изискванията на ЗОП и ППЗОП. Представена е в запечатана, непрозрачна опаковка с 

ненарушена цялост. Върху опаковката участникът е посочил необходимата информация, изисквана от 

Възложителя. 

На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на офертата и оповестяване 

на ценовото предложение. 

1. Оферта с вх.№ 66ф-174/26.10.2018г., е получена в 11:56 часа от „Адориа Консулт“ ЕООД, гр.София, 

район Лозенец, ул. Елин Пелин №30, ет.2, с ЕИК 175357483. 

Трима членове от комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника. 

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 единодушно реши да допусне 

офертата на Адориа Консулт“ ЕООД, гр.София, район Лозенец, ул. Елин Пелин №30, ет.2, с ЕИК 175357483 до 

по-нататъшно участие в процедурата. 

Комисията пристъпи към оповестяване на ценовото  предложение на участника: 

„Адориа Консулт“ ЕООД: Предлагана цена  8 200 /осем хиляди и двеста/ лева без ДДС.  

Комисията направи проверка дали офертата на участника отговаря на критериите за подбор. 

Комисията констатира, че участникът покрива минимално изискуемите от Възложителя изисквания за 

икономическо и финансово състояние, посочени в обявата.  
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Комисията пристъпи към преглед на техническата оферта и констатира, че същата съответстве на 

минимално изискуемото съдържание. Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на допуснатата 

оферта, 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“, определен съобразно следните показатели: 

 

Показател 
Максимален брой 

точки 

Относителна 

тежест 

Техническа оценка на офертата (ТО) 100 50% 

Финансова оценка на офертата (ФО) 100 50% 

 Таблица 1 

 

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника. Същият е 

предложил експерт „Консултант проект“ (Е1), за който е представил доказателства за професионалната 

компетентност на персонала.  

Оценката по под-показател ТО се изчислява по следната формула: 

ТОN = ПОN 

където: 

ПОN е оценката за наличието на професионални умения, усвоени в процеса на упражняване на 

определена длъжност или позиция (професионален опит), определена съобразно методиката, описани в  

Таблица 3. 

Таблица 3 

Професионална компетентност на „Консултант 

проект“ (Е1)  

Макс

имален брой 

точки 

100 

1. Оценка за професионален опит /ПО/ 

Присъждат се по 7 т. за всяка година опит по проект, 

финансиран по национална и/или европейска и/или 

Макс

имален брой 

точки1 
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международна програма, в който ключовият експерт е участвал като 

ръководител на екип/проект за управление на проекта и/или 

консултант за управление на проект и/или друга ръководна 

длъжност. 

Присъждат се по 2 т. за всяка година опит по проект, 

финансиран по национална и/или европейска и/или 

международна програма, в който ключовият експерт е участвал като 

координатор и/или технически асистент и/или друга неръководна 

длъжност в екип за управление на проекта. 

100 

 

Съгласно техническото предложение и представените документални доказателства комисията 

констатира, че за предложения експерт следва да се присъдят следния брой точки по методиката за 

оценка:  

Период на заемане на длъжността Тип на заеманата длъжност 

08.09.2009 – 30.04.2011 Координатор (неръководна длъжност) 
1 г. 7м. 23 дни 

24.06.2010 – 30.04.2011г. Координатор (неръководна длъжност) 
Припокрива се с предишния период 

28.06.2011 – 21.03.2012г. Координатор (неръководна длъжност) 
8м. 23 дни 

20.09.2012 – 24.04.2013 Ръководител на екип 
7м. и 4 дни 

08.10.2012 – 09.12.2013 Асистент 
(неръководна длъжност) 

8 м. 15 дни, котио не се припокриват с горните 

28.01.2013 – 22.01.2014г. Координатор 
(неръководна длъжност) 

1м. и 15 дни 

05.08.2013 – 14.12.2014г. Координатор 
(неръководна длъжност) 

10м. и 23дни 

07.05.2015 – 30.04.2016 Технически Асистент 
(неръководна длъжност) 

11м. 23дни 

10.01.2018 до момента Ръководител проект  
8 месеца 

 

Опит на ръководна 
длъжност 

1 г. 3м. 4 дни 7  

Опит на неръководна 
длъжност 

5 г. 1м 2 дни 10  

Общ брой точки 17  
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ТО= 17 точки 

 

б) ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

1. Финансовата оценка за всеки отделен участник в процедурата се извършва съгласно следната 

формула: 

                ФОmin 

ФОN = –––––––––––– х 100, 

                    ФОN 

където: 

ФОN е финансовата оценка на предложението на участника N; 

ФОmin е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева, без ДДС); 

ФОN е предложената от участника N цена (в лева, без ДДС). 

2. Максималната стойност на ФОN е 100 точки и се дава на участника, предложил най-ниска 

цена.отстранявани от поръчката. 

Максимално възможна оценка по този показател е 100 точки! 

Финансовата оценка на участника „Адориа Консулт“ ЕООД е както следва: 

                Фоmin                            8 200 

ФОN = –––––––––––– х 100 = –––––––––––– х 100 = 100 точки 

                    ФОN                           8 200 

в)  КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

 Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник поотделно по следния начин: 

КОN = ТОN х 0,50 + ФОN х 0,50 

Максималната стойност на КОN е 100 точки. 

Комплексната оценка на „Адориа Консулт“ ЕООД е както следва: 

ТОN = 17 точки 

ФОN = 100 точки 
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КОN = ТОN х 0,50 + ФОN х 0,50 = 17 х 0,50 + 100 х 0,50 = 8,5 + 50 = 58,5 точки. 

 

Резултати от оценяването на офертите: 

На първо място:  „Адориа Консулт“ ЕООД с комплексна оценка от 58,5 /петдесет и осем и 

пет/ точки. 

 

Комисията предлага на възложителя да сключи договор за обществена поръчка с 

класирания на първо място участник „Адориа Консулт“ ЕООД с комплексна оценка от 58,5 /петдесет 

и осем и пет/ точки. 

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

документация по провеждане на процедурата на 05.11.2018г. 

                                                    

                                                                                КОМИСИЯ:     Председател: /П*/ 

                                                                             /Анна Бистричка/ 

                                                                                                              Членове: 1. /П*/ 

                                                                                / Петя Милева - Голева / 

                                                                                                                              2. /П*/ 

                                                                                                                                     / Димитър Сарадинов / 

                                                                                                                              3. /П*/ 

                                                                                                                              /  Стоица Котева / 

                                                                                                                              4. /П*./ 

                                                                                                                                / Василка Панкова / 

 

Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните данни 


