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         ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

П Р О Т О К О Л № 4 
по чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 

 

На 07.07.2015 г. от 10.30 часа в залата на партерния етаж в сградата на Община Гоце Делчев, 

ул. “Царица Йоанна” 2 се проведе заседание на комисията по провеждане на открита процедура по 

чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет 

“Проектантски  услуги за проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност (финансиран от НДЕФ, 

съгласно Национална схема за зелени инвестиции) за сградите на ОДЗ "Пролет" в село Мусомище, 

ОУ "Иван Вазов" в село Буково и  ЦДГ № 6 "Слънце" в град Гоце Делчев”, открита с решение 

№384/23.04.2015 г. на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен номер на поръчката 

ГД/2015/ОПОП/У/6, номер от Регистъра на обществените поръчки: 00098-2015-0006, дата на 

публикуване на обявлението в РОП – 23.04.2015 г, назначена със заповед № 449 от 25.05.2015 

година, издадена от кмета на община Гоце Делчев  

Основният състав на комисията, определена от кмета със заповед № 449 от 25.05.2015 година 

е: Председател: инж. Петър Мутафчиев – директор на дирекция „Устройство на територията“; 

Членове: 1. инж. Атанас Каракиев – гл. специалист „Благоустрояване“; 2. Киприяна Гулева – юрист, 

гл. специалист АПИО и резервни членове: 1. инж. Ани Мирчева – гл.спец. „секретар на Общински 

експертен съвет по устройство на територията”; 2. Илияна Георгиева – юрист, юрисконсулт в 

дирекция „Общинска собственост”. 

Присъстват всички членове от основния състав на комисията и председателят обяви 

заседанието за редовно. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Отваряне на плик №3  и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници. 

2. Икономическа оценка на допуснатите оферти по Показател „Цена на дейности по 

проектиране“ /P3/ и Показател „Предложена часова ставка за авторски надзор в лв/час /P4/. 

3. Прилагане на Методика за определяне на комплексната оценка на офертите и класиране на 

участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 

По точка първа от дневния ред  

 

На заседанието не присъства представител на участника или други лица. 

Киприяна Гулева обяви, че съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, в „Профила на купувача“ е 

публикувано съобщение за отваряне на ценовото предложение, като в също са посочени и точките на 

участника по показателите показател Р1 – Концепция, подход и виждания на участника по 

изпълнение на дейностите по проектиране, гарантираща качественото и в оферирания срок 

изпълнение и  показател Р2 – Срок за изпълнение на дейностите по проектиране .  

Комисията пристъпи към отваряне на Плик №3 и оповестяване на ценовото предложение на 

участника по реда на постъпването им: 

І. Участник с пореден №1 АРЕН ЕООД, гр. София е представил ценово предложение, както 

следва: 

1. Цена на дейностите по проектиране без ДДС – 42 000 лева. 

2. Цена за упражняване на авторски надзор без ДДС – 10 лв./час. 

  

След отварянето на Плик №3 и оповестяване на ценовото предложение на участника 

приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 

По точка втора от дневния ред 
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1. Комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта по Показател „Цена на дейности по 

проектиране“ /P3/. Оценката по показателя се изчислява по следната формула, посочена в одобрената 

методика към документацията за участие: 

        

P3 =   P3 мин   * 100 * 0,50 

                       P3 n 

Съгласно методиката за оценка комисията определи точките на офертите на допуснатите 

участници по показателя „Цена на дейности по проектиране“ (P3): 

УЧАСТНИК 

 

Предложена от участника 

цена на дейностите по 

проектиране в лв. без 

ДДС 

Оценка по показател P3 – „Цена на дейности по 

проектиране“ 

P3 = P3 мин * 100 * 0,50 

                     P3 n 
точки 

№1 АРЕН ЕООД, гр. 

София 42,000 лева 
P3 = 42,000   * 100 * 0,50 

                  42,000 
50 

 

2. Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по Показател „Предложена часова 

ставка за авторски надзор в лв/час“ /P4/. Оценката по показателя се изчислява по следната формула, 

посочена в одобрената методика към документацията за участие: 

 

P4 =  P4 мин  * 100 * 0,50 

           P4 n 

 

Съгласно методиката за оценка комисията определи точките на офертите на допуснатите 

участници по показателя „Предложена часова ставка за авторски надзор в лв./час“ (P4):  

 

УЧАСТНИК 

 

Предложена от участника 

часова ставка за авторски 

надзор в лв./час без ДДС 

Оценка по показател P4 – „Предложена часова 

ставка за авторски надзор в лв./час “ 

P4 = P4 мин * 100 * 0,50 

                      P4 n 
точки 

№1 АРЕН ЕООД, гр. 

София 10 лв./час 
P4 = 10 * 100 * 0,50  

                       10 
50 

 

 3. Комисията определи Икономическа оценка /ИО/ на офертата на допуснатия участник 

съгласно одобрената методика в документацията за участие, която се извършва по формулата:  

ИО = P3 + P4 

 ИО = 50 + 50 = 100   

 Комисията определи Икономическа оценка на офертата на участник АРЕН ЕООД – 100 т. 

 

По точка трета от дневния ред 

Комисията пристъпи към прилагане на Методика за определяне на комплексната оценка на 

офертите. Комплексната оценка на офертата (КОФ) се изчисли по формулата:  

КОФ = 0,60 * ТО + 0,40 * ИО, където ТО е Техническа оценка на офертата, ИО е 

Икономическа оценка на офертата: 
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УЧАСТНИК 
Техническа 

оценка ТО 

Икономическа 

оферта ИО 
КОФ = 0,60 * ТО + 0,40 * ИО 

Комплексната оценка на 

офертата (КОФ) 

№1 АРЕН ЕООД, 

гр. София 100 100 КОФ = 0,60 *100 + 0,40 *100 100 

 

Предвид оценяването на офертите, допуснати до разглеждане и оценяване, получените 

комплексни оценки и на основание чл. 71, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, комисията 

единодушно прие 

 

РЕШЕНИЕ №5 

Класира на първо място участник с пореден №1 „АРЕН“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, с 

комплексна оценка от 100 точки в открита процедура по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП за избор на 

изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет “Проектантски  услуги за проект, 

прилагащ мерки за енергийна ефективност (финансиран от НДЕФ, съгласно Национална схема за 

зелени инвестиции) за сградите на ОДЗ "Пролет" в село Мусомище, ОУ "Иван Вазов" в село Буково 

и  ЦДГ № 6 "Слънце" в град Гоце Делчев”, открита с решение №384/23.04.2015 г. на кмета на 

община Гоце Делчев, идентификационен номер на поръчката ГД/2015/ОПОП/У/6, номер от 

Регистъра на обществените поръчки: 00098-2015-0006. 

Заседанието на комисията приключи в 17,00 часа.  

 

 

 

 

 

 
 

Председател: инж. Петър Мутафчиев  

Членове: 1. инж. Атанас Каракиев         

2. Киприяна Гулева    


