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П Р О Т О К О Л 

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 1754 /25.11.2014г., за 
разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за възлагане на обществена 
поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП с предмет „ Консултации по проект на Община 
Харманли във връзка с изпълнение на договор № 45/3/3221036 от 04.08.2014 г. за 
отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 от ПРСР 2007 - 2013 г." 

Състав на комисията: 

Председател : Мирослава Стоянова - Началник на отдел СУП в община Харманли 

Членове: 

1. Добромира Иванова - главен юрисконсулт в отдел ПНД в Община Харманли; 

2. Петя Бонева - ст.експерт в отдел СУП в Община Харманли 

Комисията проведе публично заседание по реда, определен в чл.101г, ал. 3 от ЗОП и в 
съответствие с разпоредбите на Заповед № 1754 /25.11.2014 г. на кмета на Община Харманли 
на 05.12.2014 г. от 10.30 часа в сградата на Община Харманли. Бяха направени следните 
констатации: 

1. Подадени оферти за участие - 1 бр., както следва: 

„ Ниони" ООД - оферта с вх.№ 102 /04.12.2014 г., подадена в 15.40 часа. Участникът се 
представлява от Крум Миланов. 

2. Офертата е подадена в определения от възложителя срок. 

3 Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. 

Комисията започна своята работа, след като й беше представен списъкът с постъпилите 
оферти от участниците в посочената обществена поръчка, като съгласно изискванията на 
Закона всички нейни членове попълниха декларации по чл.35, ал.З от ЗОП за отсъствие на 
обстоятелства по ал.1 и спазване изискванията на ал.2 от същия член.Председателят на 
комисията отвори офертата по реда на нейното постъпване и оповести ценовото 
предложение на участника. 

Комисията разгледа представените от участника документи и установи, че предложението 
отговаря на изискванията на възложителя относно форма и съдържание, подробно описани в 
публичната покана за набиране на предложения за възлагане на поръчката. 
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Комисията пристъпи към оценка на предложението на участника в съответствие с 
одобрената от възложителя методика, според която: 

Класирането на офертите се извършва по критерий „икономически най-изгодна оферта ". 

1. Комплексна оценка за „икономически най-изгодна оферта". 
Комплексната оценка се изчислява по следната формула: 
Комплексна оценка (КО) = ОТ + ОЦ, 
Където „ОТ" е оценката по показател „Техническо предложение" 
„ОЦ" е оценката по показател „Предлагана цена" 

На първо място се класира участникът, получил най-много точки. 

Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100 т. 

Относителна тежест на показателите за оценяване: 
ОТ = 50 точки, максимална стойност 
ОЦ = 50 точки, максимална стойност 

2. Броят на точките за показатели „Техническо предложение" („ОТ") и „Предлагана 
цена" („ОЦ") се изчисляват по следната методика: 

Показател - „Техническо предложение" („ОТ") 

Оценката по показател „Техническото предложение" на всяко едно от предложенията 
се изчислява по следната формула: 

TN 
ОТ = х 50 

TjVmax 

където: 
TN - резултата от оценката на членовете на комисията за оценяваната оферта 

TNmax - максимално възможната стойност на показател „Техническо предложение", която 
се формира като сбор от максималните точки на всички подпоказатели (в случая - 30 точки). 

Техническото предложение съдържа следните задължителни компонента и се оценява 
както следва (максимален брой точки - 30 т.): 

Показател - ..Предлагана цена" (ОП) 

Показател „Предлагана цена" - с максимален брой 50 точки. 
Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени 

в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При различия 

М Е С Т Н А 
И Н И Ц И А Т И В Н А 
Г Р У П А 
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между сумите, изразени c цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на 
сумата. 

Оценката по показател „Предлагана цена" на всяко едно от предложенията се 
изчислява по следната формула: 

ОЦ = Цтш / Цп х 50 
където: 
Цгшп - минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти 
Цп - цената предложена в оценяваната оферта 
ОЦ се изчислява до втория знак след десетичната запетая. 

Резултатите на всеки участник по ОЦ ще се бъдат закръглени до втория знак след 
десетичната запетая. 

Комисията оцени следните показатели както следва за качество на изпълнение: 

TN 
ОТ = х 50 

TNmax 
ОТ = 30/30x50 
ОТ = 50 

Предложената от участника цена за изпълнение е 3,500 лв. без ДДС. 
Оценка по показател „ Предлагана цена" е: 
ОЦ = Цгшп / Цп х 50 
ОЦ = 3,500/3,500 х50 
ОЦ= 50 

Комплексна оценка (КО) = ОТ + ОЦ, 
КО= 50+50 
КО=ЮО 

В съответствие с изискванията на нормативната уредба и изискванията на възложителя, 
комисията определи следното класиране на постъпилата оферта за определяне на изпълнител 
на обществена поръчка с предмет: „Консултации по проект на Община Харманли във 
връзка с изпълнение на договор № 45/3/3221036 от 04.08.2014 г. за отпускане на 
финансова помощ по мярка 4.1 от ПРСР 2007 - 2013": 

Първо място: се класира „Ниони" ООД с максимална стойност от 100 точки. 

Комисията предлага на възложителя да сключи договор за възлагане на обществената 
поръчка с класирания на първо място участник - „Ниони" ООД гр. София 
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Настоящият протокол, бе съставен на 05.12.2014 година, заедно с цялата документация и 
постъпилата оферта се предават на възложителя за утвърждаване и предприемане на 
необходимите действия, в съответствие с разпоредбите на нормативната уредба. 
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