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                                                          УТВЪРДИЛ:  П.П. /02.03.2017г./ 

                                              НЕБИ РЕДЖЕП БОЗОВ 

                                                             КМЕТ НА ОБЩИНА СЪРНИЦА 

 

П Р О Т О К О Л 
             №007/02.03.2017г. 

Днес 28.02.2017г. в 11:00 часа в заседателната зала на община Сърница се събра 

комисия в състав: 

Председател: Халил Мехмед Байрактар – зам.кмет  

Членове: 

1.юрист – Айсел Кемал Ислям – гл.специалист ОП 

2.Исмаил Църенски – главен счетоводител  

Съгласно Заповед № 156/28.02.2017г. на кмета на община Сърница със задача: да 

разгледа и оцени получените оферти в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.2 

от ЗОП с предмет: Закупуване на товарен автомобил за нуждите на община Сърница.  

 

От деловодството на община Сърница бе представен на комисията регистър на 

подадените оферти ведно с постъпилите 3 броя оферти. 

 

На заседанието на комисията присъства представител на участник, представил оферта 

за участие в обществената поръчка – Мариана Попчева – упълномощен представител на 

„Кънтри ауто“ ООД.  

 

Членовете на комисията на основание чл.97, ал.2 от ППЗОП попълниха декларации за 

обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и ал.13 от ППЗОП. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, както 

следва: 

1. „Екомашини” ЕООД гр.Пловдив – офертата е постъпила с вх.№388/22.02.2017г. 

в 15:40 часа. 

Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото 

предложение на участника – участникът предлага цена за изпълнение на поръчката в 

размер на 31 000 лв. без ДДС. 

 

2. „Кънтри ауто” ООД гр.Ракитово – офертата е постъпила с вх.№389/22.02.2017г. 

в 16:57 часа. 

Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото 

предложение на участника – участникът предлага цена за изпълнение на поръчката в 

размер на 28 499 лв. без ДДС. 
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3. „АПОМ” ЕООД гр.Ракитово – офертата е постъпила с вх.№421/27.02.2017г. в 

11:30 часа. 

Председателят на комисията отвори офертата на участника и обяви ценовото 

предложение на участника – участникът предлага цена за изпълнение на поръчката в 

размер на 30 250 лв. без ДДС. 

 

С това публичната част от заседанието на комисията в 11:20 часа приключи. 

 

На закрито заседание комисията продължи работата си и пристъпи към разглеждане 

на постъпилите оферти. 

1. „Екомашини” ЕООД гр.Пловдив  

Участникът представил следните документи: 

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно Образец към 

документацията. 

2. Административни сведения – попълнен Образец №2. 

3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП 

/Образец №3/. 

4.Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП 

/Образец №4/. 

5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения /Образец №5/ - от 

представената декларация се установява, че участника няма да ползва подизпълнители. 

6. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /Образец 

№8/. 

7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №9/. 

8.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец №10/. 

9. Техническо предложение /Образец №11/. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

Възложителя.  

Предлага срок за изпълнение на доставката на товарен автомобил франко град 

Сърница – 0,5 календарни дни след сключване на договор.  

Предлаганият от участника товарен автомобил е в техническа изправност и 

комплектност съгласно действащото законодателство и е с параметри, които отговарят на 

поставените от възложителя минимални изисквания. 

10. Ценово предложение/ Образец № 12/. 

Комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка офертата на 

участника „Екомашини” ЕООД гр.Пловдив. 

 

2. „Кънтри ауто” ООД гр.Ракитово  
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Участникът представил следните документи: 

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно Образец към 

документацията. 

2. Административни сведения – попълнен Образец №2. 

3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП 

/Образец №3/. 

4.Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП 

/Образец №4/. 

5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения /Образец №5/ - от 

представената декларация се установява, че участника няма да ползва подизпълнители. 

6. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /Образец 

№8/. 

7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №9/. 

8.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец №10/. 

9. Техническо предложение /Образец №11/. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

Възложителя.  

Предлага срок за изпълнение на доставката на товарен автомобил франко град 

Сърница – 1 календарен ден след сключване на договор.  

Предлаганият от участника товарен автомобил е в техническа изправност и 

комплектност съгласно действащото законодателство и е с параметри, които отговарят на 

поставените от възложителя минимални изисквания. 

10. Ценово предложение/ Образец № 12/. 

Комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка офертата на 

участника „Кънтри ауто” ООД гр.Ракитово. 

 

3.„АПОМ” ЕООД гр.Ракитово  

Участникът представил следните документи: 

1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, съгласно Образец към 

документацията. 

2. Административни сведения – попълнен Образец №2. 

3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП 

/Образец №3/. 

4.Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП 

/Образец №4/. 

5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения /Образец №5/ - от 

представената декларация се установява, че участника няма да ползва подизпълнители. 
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6. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /Образец 

№8/. 

7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №9/. 

8.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец №10/. 

9. Техническо предложение /Образец №11/. 

Участникът предлага да организира и изпълни поръчката съгласно изискванията на 

Възложителя.  

Предлага срок за изпълнение на доставката на товарен автомобил франко град 

Сърница – 1 календарен ден след сключване на договор.  

Предлаганият от участника товарен автомобил е в техническа изправност и 

комплектност съгласно действащото законодателство и е с параметри, които отговарят на 

поставените от възложителя минимални изисквания. 

10. Ценово предложение/ Образец № 12/. 

Комисията единодушно реши, че допуска до участие и оценка офертата на 

участника „АПОМ” ЕООД гр.Ракитово. 

 

Комисията пристъпи към оценка и класиране на офертата, която е допусната до 

участие и оценка, с оглед на взетите по-горе решения. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия - 

„оптимално съотношение качество/цена”. 

 
Методика за определяне на комплексна оценка на офертите  

Оценка на офертите  

 

Показатели за оценяване: 

Фn – Цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без ДДС)  

Сn – Срок за изпълнение на доставката 

 

Относителна тежест на показателите за оценяване:                                             

Фn = 60 точки, максимална стойност 

Сn= 40 точки, максимална стойност 

 

1.Финансова оценка – Фn – максимален брой – 60 точки 

Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 

При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното 

изражение на сумата. 

 

Оценка на финансовото предложение. 

Фn – финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на 

поръчката, която за всеки участник се изчислява по формулата: 
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Фn = Цmin / Цn х 60, където: 

 

Цmin – минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти 

Цn – цената, предложена в n-тата оферта 

Фn се изчислява до втория знак след десетичната запетая.   

 

2.Оценка по показател Сn  

Сn е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение 

на доставката /в календарни дни/ -  тежест 40 точки,  

 За нуждите на настоящата методика максималната стойност на Сn е 40 точки;  

Максимален брой точки – 40, получава офертата с предложен най-кратък срок за 

изпълнение на доставката; 

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок 

за изпълнение на доставката по следната формула 

 

Сn= (Сmin / Сi) х 40, където 

 

Сmin – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение на 

доставката 

Сi – представлява срокът за изпълнение на доставката, предложен от i-тия  участник. 

Сn се изчислява до втория знак след десетичната запетая.   

 

3. Обща оценка – Оn – максимален брой – 100 точки 

 

Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка:

   

Оn = Фn + Сn, където 

Оn     – общата оценка на n-тата оферта, 

Фn    – финансовата оценка на n-тата оферта. 

Сn     – оценка по показател срок на n-тата оферта. 

  

Крайно класиране на Участниците 

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките,  получени за 

всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка. 

 

1. „Екомашини” ЕООД гр.Пловдив  

По показателите за оценяване получава оценка, както следва: 

Финансовото предложение се провери и комисията установи, че е подготвено и 

представено в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 

Не се установиха различия между сумите, изразени с цифри и думи. 

Оценка на финансовото предложение. 

Фn = Цmin / Цn х 60 = 28499 / 31000 х 60 = 55,16 точки получава участника 
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Оценка по показател Сn  

Сn= (Сmin / Сi) х 40 = (0,5 / 0,5) х 40 = 40 

 

Общата оценка на участника е сбор на стойностите на техническата оценка и 

финансовата оценка:   

Оn = Фn + Сn  = 55,16 + 40 = 95,16 

 

2.„Кънтри ауто” ООД гр.Ракитово  

По показателите за оценяване получава оценка, както следва: 

Финансовото предложение се провери и комисията установи, че е подготвено и 

представено в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 

Не се установиха различия между сумите, изразени с цифри и думи. 

Оценка на финансовото предложение. 

Фn = Цmin / Цn х 60 = 28499 / 28499 х 60 = 60 точки получава участника 

 

Оценка по показател Сn  

Сn= (Сmin / Сi) х 40 = (0,5 / 1) х 40 = 20 

 

Общата оценка на участника е сбор на стойностите на техническата оценка и 

финансовата оценка:   

Оn = Фn + Сn  = 60 + 20 = 80 

 

3.„АПОМ” ЕООД гр.Ракитово  

По показателите за оценяване получава оценка, както следва: 

Финансовото предложение се провери и комисията установи, че е подготвено и 

представено в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 

Не се установиха различия между сумите, изразени с цифри и думи. 

Оценка на финансовото предложение. 

Фn = Цmin / Цn х 60 = 28499 / 30250 х 60 = 56,53 точки получава участника 

 

Оценка по показател Сn  

Сn= (Сmin / Сi) х 40 = (0,5 / 1) х 40 = 20 

 

Общата оценка на участника е сбор на стойностите на техническата оценка и 

финансовата оценка:   

Оn = Фn + Сn  = 56,53 + 20 = 76,53 

 

 

Комисията единодушно класира участниците в обществената поръчка по чл.20, ал.3, 

т.2 от ЗОП с предмет: Закупуване на товарен автомобил за нуждите на община Сърница, 

както следва: 

На първо място: офертата на участника „Екомашини” ЕООД гр.Пловдив. 
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obshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66 

оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

 

На второ място: офертата на участника „Кънтри ауто” ООД гр.Ракитово. 

На трето място: офертата на участника „АПОМ” ЕООД гр.Ракитово. 

 

Комисията състави настоящия протокол днес 02.03.2017г. и на основание чл.97, ал.4 

от ЗОП се представя на възложителя – кмета на община Сърница, за утвърждаване. 

 

Комисията приключи работата си на 02.03.2017г. в 09:00 часа. 

 

 

Комисия: 

 

Председател: П. /Халил Байрактар/      

 

    Членове:  1.П. /Айсел Ислям/        

 

                      2.П. /Исмаил Църенски/ 
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