
ПРОТОКОЛ №1 
 

 Днес, 27.10.2017 г., в 14.00 часа, комисия назначена със Заповед №РД-04-601 от 

27.10.2017 г. на Кмета на Община Костенец, се събра в Заседателната зала на Общински 

съвет-Костенец - гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2, за провеждане на открита процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на технологична линия за производство на пелети с капацитет 1 

т/час”, открита с Решение №РД-04-513/19.09.2017 г. на Кмета на Община Костенец, в 

следния състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

 1. Инж.Петър Братанов Братанов – външен експерт с квалификация в съответствие 

с предмета на поръчката;  

 2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител”.  

 

Запечатаните пликове с офертите за участие в откритата процедура бяха предадени 

на комисията в 13:50 часа.  

Председателят на комисията откри заседанието в 14:00 часа, като запозна 

присъстващите членове на комисията със съдържанието на Заповед №РД-04-601 от 

27.10.2017 г. на Кмета на Община Костенец и със съдържанието на входящ регистър на 

офертите, неделима част от същата Заповед, с цел запознаване със списъка с участниците, 

подали оферти за участие в процедурата.  

След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно – с името на 

участника в процедурата, всеки един от членовете на комисията подписа декларация за 

липса на конфликт с участниците, в съответствие с изискванията на чл. 103, ал. 2 от 

Закона за обществените поръчки. 

 Съгласно съставеният от отдел „Деловодство” на Община Костенец, на основание 

чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Протокол от 

27.10.2017 г., в определения срок е постъпила една оферта за участие в обществената 

поръчка. 

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. В залата присъства:  

Минко Николов Ноев – управител на Сдружение „Костенец пелет – 2017“. 

 

 Комисията направи съобразно изготвените регистри за подадени оферти следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

1. Регистрирани оферти по обществената поръчка – 1 /един/ бр., както следва: 
 

 

№ 

Наименование на 

участника 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. 
Сдружение „Костенец 

пелет – 2017“ 
92-С-152 26.10.2017 г. 15.51 ч. 

 

2. Подадената оферта е постъпила в срока, определен в обявлението за 

обществената поръчка. 

3. Представения плик е с ненарушена цялост. 

 След като установи редовността на постъпването на офертата, комисията пристъпи 

към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в предложението на 

участника.  



 Офертата се отвори, като последователно се изпълниха следващите действия. 

1. Комисията провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри" и установи наличието на такъв при участника. 

2. Трима членове на комисията положиха подписите си на плика с надпис 

"Предлагани ценови параметри", след което същия бе прибран на съхранение.  

3. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на 

участника, в изпълнение разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки. 

4. Комисията оповести документите съдържащи се в плика на участника. 

 

С извършването на описаните по-горе действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията.  

 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите 

по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя и констатира следното: 

За участието в обществена поръчка с предмет: ”Доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на технологична линия за производство на пелети с капацитет 1 

т/час”, в постъпилата оферта от участника се установи следното:  

 СДРУЖЕНИЕ „КОСТЕНЕЦ ПЕЛЕТ – 2017“, с ЕИК 177219538, със седалище и 

адрес на управление: Област София (столица), община Столична, гр.София, район 

Триадица, п.к.1000, ул.Хан Аспарух“ №12, ап.3, тел.: 02/8710498, моб.тел.: 0897/730593, 

електронна поща: info@first-bulgaria.com, представлявано от Минко Николов Ноев – 

Управител. 

  Не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор.  

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

І. Допуска до разглеждане и оценка на техническото предложение в офертата 

на участник, който отговаря на изискванията за подбор, както следва: 

СДРУЖЕНИЕ „КОСТЕНЕЦ ПЕЛЕТ – 2017“, с ЕИК 177219538. 

 

ІІ. Разглеждане и оценка на техническото предложение в офертата на 

допуснатия участник. 

 

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническата оферта на 

участника, комисията провери дали същата е подготвена и представена в съответствие с 

изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации.  

 

Критерият за оценка в настоящата поръчка е „оптимално съотношение  

качество/цена“ в съответствие с разпоредбата на чл. 70, ал. 2, т. 3 от Закона за 

обществените поръчки. 

Методика за комплексна оценка. 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка” (КО), като сума от индивидуалните оценки по 

предварително определените показатели. В оценяването на офертите ще се вземат в 

предвид определените по-долу показатели, съответната им относителна тежест в 

комплексната оценка и максималният им брой точки както следва: 



Показател - П 
(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно обозначение 
( точките по показателя) 

1  2  3  4  

1. Предложена цена – П 1  30 % (0,30) 10 Т ц 

2.Срок на гаранционна 

поддръжка  – П 2  
35 % (0,35) 10 Т с.г.п. 

3.Условия на гаранционна 

поддръжка – П 3  
35 % (0,35) 10 Т у.г.п. 

Комплексна оценка = П1 

+ П2 + П3  
100 % 10  

  Указания за определяне на оценката по всеки показател :  
Показател 1 - “Предложена цена” – не се оценява към момента.  

 

Показател 2 – “Срок на гаранционна поддръжка”, с максимален брой точки – 10 и 

относително тегло - 0,35.  

Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени най-добри 

условия по отношение на гаранционния сервиз. Точките по показателя за всяка оферта се 

изчисляват, като сума от точките посочени в таблица № 2. 

Таблица № 2 за показател П 2 

Срок на гаранционна 

поддръжка 

Параметри Точки 

1 2 3 

1. Срок на гаранционна 

поддръжка.  
От 11-12 месеца включително  10 точки (цифров израз)  

 От 8 до 10 месеца включително 6 точки (цифров израз)  

От 4 до 7 месеца включително 2 точки (цифров израз)  

Под 3 месеца 0 точки (цифров израз)  

Максимално възможни точки по показател  

“Срок на гаранционна поддръжка” – Т с.г.п.  
10 точки 

 

Показател 3 – “Условия на следгаранционна поддръжка”, с максимален брой 

точки – 10 и относително тегло - 0,35.  

Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките 

посочени в таблица № 3. 

Таблица № 3 за показател П 3 

Условия на гаранционна 

поддръжка 
Параметри Точки 

1 2 3 

1. Време за реакция - 

отстраняване на проблем 

на място при възложителя  
 

Под 7 работни дни  5 точки (цифров израз)  

От 7 до 14 работни дни  3 точки (цифров израз)  

От 15 до 30 работни дни  1 точки (цифров израз)  

Над 30 работни дни 0 точки (цифров израз) 

2. Време за отстраняване 

на повреда - подмяна на 

повреден компонент  
 

Под 7 работни дни  5 точки (цифров израз)  

От 7 до 14 работни дни 3 точки (цифров израз) 

От 15 до 30 работни дни  1 точки (цифров израз)  

Над 30 работни дни 0 точки (цифров израз)  

Максимално възможни точки по показател  

“Условия на гаранционна поддръжка” – Т у.г.п.  
10 точки  

 

КО = П 1 + П 2 + П 3  



УЧАСТНИКА:  СДРУЖЕНИЕ „КОСТЕНЕЦ ПЕЛЕТ – 2017“, с ЕИК 177219538  

 

Представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ - Образец  

№ 1 е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя. 

1. Срок на гаранционна поддръжка от въвеждане в експлоатация на технологичната 

линия.  

 Участникът предлага срок на гаранционна поддръжка от въвеждане в експлоатация 

на технологичната линия – 12 (дванадесет) месеца. 

 

2. Време за реакция - отстраняване на проблем на място при възложителя. 

Участникът предлага време за реакция - отстраняване на проблем на място при 

възложителя – 5 (пет) работни дни. 

 

3. Време за отстраняване на повреда - подмяна на повреден компонент. 

Участникът предлага време за отстраняване на повреда - подмяна на повреден 

компонент – 6 (шест) работни дни. 

 

Предлаганият срок на доставка е 90 (деветдесет) календарни дни от датата на 

сключване на договора. 

 

Предлаганият срок за монтаж и въвеждане в експлоатация е 45 (четиридесет и пет) 

календарни дни от доставката на оборудването.  

 

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВЕНОТО ОТ 

УЧАСТНИКА:  СДРУЖЕНИЕ „КОСТЕНЕЦ ПЕЛЕТ – 2017“    

 

1. Срок на гаранционна поддръжка от въвеждане в експлоатация на технологичната 

линия. 

По този показател П2 - участника получава 10 точки. 

 

2. Време за реакция - отстраняване на проблем на място при възложителя   

По този показател П3.1 - участника получава 5 точки. 

 

3. Време за отстраняване на повреда - подмяна на повреден компонент. 

По този показател П3.2 - участника получава 5 точки. 

 

Окончателно решение и класиране на участника преди отваряне на ценовото 

предложение. 

 

За попълване на таблицата с оценките на участника преди отваряне на Ценовото му 

предложение /ПЛИК2/ е приложена формулата за определяне на Комплексна оценка както 

следва: 

Комплексна оценка (КО), КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) на всеки участник, се 

получава по формулата: 

КО = П1 + П2 + П3 

Където, 

П1 – Предлагана цена – максимум 10 точки; 

П2 – Срок на гаранционна поддръжка от въвеждане в експлоатация на 

технологичната линия – максимум 10 точки; 

П3 – Условия на гаранционна поддръжка – максимум 10 точки. 

 

НЕ СЕ ОЦЕНЯВА КЪМ МОМЕНТА 

П1 – Предлагана цена – максимум 10 точки. 



Определяне окончателната оценка на участника СДРУЖЕНИЕ „КОСТЕНЕЦ 

ПЕЛЕТ – 2017“    
Показател „ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ” 

a) Технически показатели  ТП = П2 + П3  

П2 – Срок на гаранционна поддръжка от въвеждане в експлоатация на 

технологичната линия – максимум 10 точки; 

П3 – Условия на гаранционна поддръжка – максимум 10 точки.   

 

Участник 

П2 – Срок на гаранционна 

поддръжка от въвеждане в 

експлоатация на технологичната 

линия  

П3 – Условия 

на гаранционна 

поддръжка   

Технически 

показатели 

/П2+П3/ 

СДРУЖЕНИЕ 

„КОСТЕНЕЦ ПЕЛЕТ 

– 2017“     

10 точки 10 точки 20 точки 

 

Комисията допуска до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” участника 

СДРУЖЕНИЕ „КОСТЕНЕЦ ПЕЛЕТ – 2017“   

 

След като комисията единодушно реши, че представеното „Техническо 

предложение” от допуснатия до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” 

участник отговаря на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие 

и присъди посочените оценки, същата на основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки определи място, дата и час за ново 

публично заседание, на което да бъде отворен плика с ценовото предложение на 

участника, а именно – 03.11.2017 г. от 09.00 часа, в Голяма заседателна зала на Общински 

съвет, на 4 етаж в административната сграда на община Костенец на адрес: гр.Костенец, 

община Костенец, ул.”Иван Вазов” №2. Така определените дата, час и място да бъдат 

доведени до знанието на участника в процедурата, като е препоръчително те да бъдат 

уведомени чрез писмо с обратна разписка, удостоверяваща приемането на съобщението.  

 

С това заседанието на комисията на комисията за разглеждане на подадената 

оферта в открита процедура по чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: 

”Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична линия за 

производство на пелети с капацитет 1 т/час”, открита с Решение №РД-04-513 от 

19.09.2017 г. на Кмета на Община Костенец, приключи на 27.10.2017 г. в 16.45 часа. 

  

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации 

и решения не са заявени особени мнения.  

 

За така свършената своя работа, комисията състави настоящия протокол. 

   

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: 

 Георги Трайков Янакиев  .................../П/................ 

       

и членове:  
 инж.Петър Братанов Братанов  ............../П/......................  

 

 

   Виолетка Петрова Нейчева           ................/П/..................... 


