ОБЩИНА СТРУМЯНИ
П Р О Т О К О Л №3

Днес, 20.09.2018 г., комисия назначена със Заповед № З-112/21.05.2018 г. на кмета
на Община Струмяни, издадена на основание чл. 103, ал.1 от ЗОП и във връзка с
процедура – публично заседание, открита с Решение № ОП-3(3)/04.04.2018 г. за откриване
на обществена поръчка с предмет: „Изработване на Общ устройствен план на Община
Струмяни, област Благоевград“, с административен адрес: с.Струмяни, пл. „ 7 – ми
Април“ № 1, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Константин Христов;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Анна Бистричка – юрист;
2. Мария Ангелова – специалист в дирекция ОССИД в община
Струмяни;
3. Вера Боянска – гл. специалист в дирекция ОССИД в община
Струмяни;
4. Василка Панкова – ст.експ. в дирекция ОССИД в община Струмяни;
Резервни членове:
1. Димитър Сарадинов – специалист в дирекция ОССИД в община
Струмяни;
2. Петя Тасева – зам. кмет по стопанските дейности в община
Струмяни,
се събра в 11:00 часа в залата на общински съвет, в сградата на общинска
администрация, за да продължи своята работа по отваряне и оповестяване на Ценовите
предложения на допуснатите участници в настоящата процедура за възлагане на обществена
поръчка с горецитирания предмет, както и да направи окончателна оценка и класиране на
офертите.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и
представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по показател П1„Организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено
изпълнението на поръчка” и П2 - „Измерител на качество“, както следва:
1. Консорциум „ОУПО Струмяни“, гр. София, п.к. 1407, район Лозенец, бул. „Никола
Вапцаров“ № 35, бизнес сграда „Лозенец“, ет.5, офис 5 В, оферта с вх. № 66ф65/25.04.2018 г., подадена в 12:31 ч.
П1 е показател „Организация и професионална компетентност на персонала, на
който е възложено изпълнението на поръчка“ – 50 точки.
П2 е показател „Измерител на качеството“ – 100 точки.
2. „Груп Арнайз Консултинг“ ООД, гр. София 1303, ул.“Средна гора“ № 73, ет.2, ап.5,
оферта с вх. № 66ф-70/14.05.2018г., подадена в 15:07 ч.
П1 е показател „Организация и професионална компетентност на персонала, на
който е възложено изпълнението на поръчка“ – 20 точки.
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П2 е показател „Измерител на качеството“ – 100 точки.
3. „ЦЕИС“ ЕООД, гр.Враца, общ.Враца, обл.Враца, ул. „Стефанка“ № 5, оферта с вх. №
66ф-72/18.05.2018г., подадена в 15:16 ч.
П1 е показател „Организация и професионална компетентност на персонала, на
който е възложено изпълнението на поръчка“ – 100 точки.
П2 е показател „Измерител на качеството“ – 100 точки.
След горните действия комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани
ценови параметри” на допуснатите участници и оповестяване на предлаганите цени, както
следва:
► Консорциум „ОУПО Струмяни“
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение –
Приложение № 5, като участникът предлага обща стойност на разходите по договора в
размер на 99 000 лева без ДДС или 118 800 лева с ДДС.
► „Груп Арнайз Консултинг“ ООД
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение –
Приложение № 5, като участникът предлага обща стойност на разходите по договора в
размер на 95 200 лева без ДДС или 114 240 лева с ДДС.
► „ЦЕИС“ ЕООД
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” съдържа Ценово предложение –
Приложение №5, като участникът предлага обща стойност на разходите по договора в
размер на 126 000 лева без ДДС или 151 200 лева с ДДС.
С оглед на гореописаното и извършените действия, приключи публичната част от
заседанието на комисията, и същата продължи своята работа на закрито заседание по
обстойно разглеждане на ценовите предложения на участниците и пристъпи към определяне
на комплексната оценка, в съответствие с утвърдената методика и класиране.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. МЕТОДИКА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА
Настоящата обществените поръчка се възлага въз основа на критерий „икономически найизгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта по процедурата се определя въз
основа на следния критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се
оценява въз основа на цената, както и на показатели, качествени аспекти, свързани с
предмета на обществената поръчка. Качествените аспекти съдържат измерител на
качеството и организация и професионална компетентност на персонала.
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на
офертата.
Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки.
Оценките по цената и отделните показатели, включващи измерител на качеството и
организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено
изготвянето на ОУПО Струмяни се представят в числово изражение с точност до втория
знак след десетичната запетая.
Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:
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КО = 0,2 х П1 + 0,6 х П2 + 0,2 х П3,
където:
П1 е показател „Организация и професионална компетентност на персонала,
на който е възложено изпълнението на поръчка“
П2 е показател „Измерител на качеството“
П3 е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“
Начин за определяне на оценката по показател П3 – „Ценово предложение за
изпълнение на поръчката“
Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се
установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на
документацията за участие в процедурата.
Точките относно ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната формула:
Предложена цена – П3 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) на
участника се изчислява по следната формула(мерната единица е български лева):

П3n

=

Най-ниската предложена цена в лева
Предложена обща цена от n-тия участник в лева

* 100

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на ценовото
предложение е 100 точки.
Показател предложена цена П3 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) е с
тежест в комплексната оценка – 20 %.
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително
обявените от възложителя условия.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира
офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1, сравнени в
низходящ ред съобразно тяхната тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните
на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с
предходния текст.
Прилагайки формулата по методиката за оценка по показател П3 оценките на участниците
са както следва:
1. Консорциум „ОУПО Струмяни“ - П3= (95 200:99 000) х 100 = 96,16 точки.
2. „Груп Арнайз Консултинг“ ООД - П3= (95 200:95 200) х 100 = 100 точки.
3. „ЦЕИС“ ЕООД - П3= (95 200:126 000) х 100 = 75,56 точки.
№
1.

Участник
Консорциум „ОУПО
Струмяни“

Оценка
– П1
50

Оценка
– П2
100
3

Оценка
– П3
96,16

КО = 0,2 х П1 +
0,6 х П2 + 0,2 х П3
КО = 0,2 х 50 + 0,6
х 100 + 0,2 х

96,16=10+60+19,23
=89,23

№

2.

Участник

„Груп Арнайз
Консултинг“ ООД

№

Участник

3.

„ЦЕИС“ ЕООД

Оценка
– П1
100

Оценка
– П1

Оценка
– П2

Оценка
– П3

20

100

100

Оценка
– П2
100

Оценка
– П3
75,56

КО = 0,2 х П1
+ 0,6 х П2 + 0,2
х П3
КО = 0,2 х 20 +
0,6 х 100 + 0,2 х
100=4+60+20
=84

КО = 0,2 х П1 + 0,6 х П2
+ 0,2 х П3
КО = 0,2 х 100 + 0,6 х
100 + 0,2 х
75,56=20+60+15,11=95,11

Във връзка с получените резултатите от определяне на общата комплексна оценка,
комисията

І. Направи следното класиране:
На І-во място: „ЦЕИС“ ЕООД с комплексна оценка – 95,11т.
На І І -ро място: Консорциум „ОУПО Струмяни“ с комплексна оценка – 89,23 т.
На І І І -то място: „Груп Арнайз Консултинг“ ООД с комплексна оценка – 84 т.
ІІ. Предлага на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка, да бъде определен
участникът, класиран на първо място - „ЦЕИС“ ЕООД.
Настоящият протокол се състави на 20.09.2018г. в 15:30ч.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Константин Христов / П*/
ЧЛЕНОВЕ:
1. Анна Бистричка – юрист /П*/
2. Мария Ангелова – специалист в дирекция ОССИД в община
Струмяни /П*/
3. Вера Боянска – гл. специалист в дирекция ОССИД в община
Струмяни /П*/
4. Василка Панкова – ст.експ. в дирекция ОССИД в община Струмяни
/П*/
Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните
данни.
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