
 

 

 

 

 1 

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ 
6450 ,Харманли  

 пл. Възраждане 1 

 тел. 0373 82727; факс: 0373 82525,  

 е-mail: obshtina@harmanli.bg 

HARMANLI MUNICIPALITY 
6450 ,Harmanli  
1 Vazrazhdane sq. 

tel: + 359 373 82727; fax: +359 373 82525,  
www.harmanli.bg 

ПРОТОКОЛ  № 3 

от дейността на комисията, назначена със заповед № 330/ 28.04.2015 г. 

на Кмета на Община Харманли за разглеждане, оценка и класиране на подадените 

оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“ДОСТАВКА НА ПЛЪТНА АСФАЛТОВА СМЕС ЗА  ИЗНОСВАЩ ПЛАСТ АС8 ИЗН. 

В50/70 , БИТУМНА ЕМУЛСИЯ И НАТРОШЕН КАМЪК /ФРАКЦИЯ/0-32ММ. ЗА 

ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ПРЕЗ 2015Г.” 

              На 08.05.2015г. в 14:00 часа в Конферентната зала на Община Харманли, ет.4, се 

проведе заседание на комисия в състав: 

Председател:  Сезгин Мустафа  - Началник на отдел „ПБС“  

  и членове :  

1. Исмет Кязим – гл.инж. в отдел „ПБС“;   

2. Цвета Черкезова – юрисконсулт в отдел „ПНД”  при Община Харманли ; 

3. Георги Китов –  юрисконсулт  в отдел „ПНД“ при Община Харманли; 

4. Живка Плачкова – счетоводител  в отдел „ФСД” при Община Харманли 

            Живка Плачкова – счетоводител  в отдел „ФСД” при Община Харманли отсъства 

поради ползване на платен годишен отпуск и се замества от Румянка Стоянова –  

счетоводител  в отдел „ФСД” при Община Харманли и  

            На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, предварително бяха обявени и уведомени  

участниците за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, съдържащи се в плик 

№ 3 с надпис "Предлагана цена". 

На заседанието не присъстваха представители на участниците и представители на 

средствата за масово осведомяване. 

           Заседанието беше открито от председателя на комисията и се пристъпи към 

разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници за съответствие с 

предварително обявените условия: 

         1.  Участник № 1 „Пътинженеринг“ ЕООД - гр.Пловдив: 

        Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е представено по образец 

- Приложение № 2 по обособена позиция №1 и е със следните стойности: 
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        1 тон плътна асфалтова смес – 112.73 лв.без ДДС; 

        1 тон битумна емулсия – 1120 лв.без ДДС; 

        Обща стойност – 49572 лв.без ДДС. 

        След извършеното сравняване на ценовото предложение с максимално допустимата 

прогнозна стойност, обявена от възложителя в документацията за участие в процедурата, 

комисията установи, че ценовото предложение на участника съответства на изискванията на 

възложителя. 

        С оглед констатираното, комисията допуска участник № 1 „Пътинженеринг“ ЕООД - 

гр.Пловдив до оценка на ценовото предложение, съгласно утвърдената с документацията  

методика за  оценка. 

  2.  Участник № 2 - „АБ” АД - гр. Хасково: 

        Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е представено по образец 

- Приложение № 2 по обособена позиция №1 и е със следните стойности : 

        1 тон плътна асфалтова смес – 116.00 лв.без ДДС; 

        1 тон битумна емулсия – 870 лв.без ДДС; 

        Обща стойност – 49880 лв.без ДДС. 

        След извършеното сравняване на ценовото предложение с максимално допустимата 

прогнозна стойност, обявена от възложителя в документацията за участие в процедурата, 

комисията установи, че ценовото предложение на участника съответства на изискванията на 

възложителя. 

С оглед констатираното, комисията допуска участник № 2 „АБ” АД - гр. Хасково до 

оценка на ценовото предложение, съгласно утвърдената с документацията  методика за  

оценка. 

       Председателят обяви, че с това приключва публичната част от заседанието и комисията,  

продължи своята дейност в закрито заседание. 

       Комисията премина към оценяване на представените, от допуснатите участници, оферти, 

съобразно предварително обявеният критерий: ’’най-ниска цена’’, определен с комплексна 
оценка – Ккомпл. = К1 + К2, където Ккомпл. е комплексната оценка на предложението, К1, К2 – 

критерий за оценка на предложенията: К1 = 0.99  Х  предложена цена за един тон плътна 

асфалтова смес, К2 = 0.01  Х  предложена цена за един тон битумна емулсия. На първо място 

се класира предложението, получило най-ниска стойност на  Ккомпл. и същото получава 

пълният брой точки, който е 100 т., а всяко следващо предложение получава  с 10 т. по-малко.   
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        От представените ценови предложения, относно  комплексната оценка – Ккомпл. = К1 + К2   

участниците се  оценяват по следния начин: 

      1.Участник № 1 „Пътинженеринг“ ЕООД - гр.Пловдив: 

       К1 = 0.99  Х  112.73 = 111.60; 

       К2 = 0.01  Х  1120 = 11.20; 

       Ккомпл.  = 122.80. 

 

2.  Участник № 2 - „АБ” АД - гр. Хасково: 

       К1 = 0.99  Х  116.00 = 114.84; 

       К2 = 0.01  Х  870 = 8.70; 

       Ккомпл.  = 123.54. 

      Предвид предварително оповестената методика за определяне на най – ниска цена, 

съгласно формулата: К компл. = К1 + К2, както и с оглед получените от участниците оценки 

по двата показателя, комисията класира участниците в низходящ ред, съобразно получената 

комплексна оценка, удостоверяваща степента на съответствие на офертата с предварително 

обявените от възложителя условия, като на първо място се класира предложението, получило 

най-ниска К компл., както следва: 

За  обособена позиция І: плътна асфалтова смес – 400 тона и битумна емулсия – 4 тона: 

На първо място се класира участникът „Пътинженеринг“ ЕООД - гр.Пловдив със 100 

точки. 

На второ място се класира участникът „АБ” АД - гр. Хасково с  90 точки. 

       С оглед извършеното класиране, комисията предлага на възложителя да издаде 

мотивирано решение, с което да обяви класирането на участниците и участника, определен 

за изпълнител за съответната обособена позиция. 

       Настоящият протокол е съставен и подписан на основание чл.72, ал.1 от ЗОП на 

08.05.2015 год. в един екземпляр, като неразделна част от него са Протокол № 1, приключен 

на 28.04.2015 год., Протокол № 2, приключен на 04.05.2015 год. и заедно с цялата 
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документация по процедурата, се предава на възложителя за приемане и вземане на решение 

по чл.73, ал.1 от ЗОП. 

 

   Комисия:  

   Председател:………/П/…….. 

                          /С. Мустафа/ 

 

   Членове:    ………/П/……… 

                         /И.Кязим/ 

 

                    ………/П/…………. 

                     /Ц. Черкезова/ 

 

                    …………/П/………. 

                          /Г.Китов/ 

 

                    ………/П/………… 

                        /Р.Стоянова/                 

  

 

        Приех протокола от работата на комисията и цялата документация по провеждане на 

процедурата. 

 

 

 

 

 

 

        Дата: 11.05.2015г.                                       ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...................../П/........................ 

 

                                                                                                              / Кмет Михаил Лисков / 


