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УТВЪРЖДАВАМ:       Изх. № 13349/22.10.2015 г. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА  АГЕНЦИЯ  

”ВОЕННИ КЛУБОВЕ И  

ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО” 
                       /п/ 

   ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

I. На 14.10.2015 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед 

№ 1010/12.10.2015 г. на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД”, в състав: 

 

Председател: Иванка Петкова - началник на отдел „Техническо осигуряване 

и транспорт”; 

Членове: 1. Надя Петрова – главен експерт в отдел “Обществени поръчки и 

контрол”; 

2. Добри Вълев – главен експерт в отдел “Обществени поръчки и 

контрол”, 

се събра със задача да получи, разгледа и оцени оферти, събрани чрез 

публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на ИА 

„Военни клубове и военно – почивно дело”. 

Съгласно чл. 101б, ал. 2 от ЗОП на 02.10.2015 г. под ІD № 9046432 на 

Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана публична покана 

изх. № 11806/02.10.2015 г. за събиране на оферти за възлагане на горепосочената 

обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:30 часа на 13.10.2015 

година.  

Едновременно с това, поканата е публикувана и в профила на купувача на 

интернет страницата на възложителя. 

На основание чл. 101б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, съобщение с 

изх. № 11807/02.10.2015 г. за обявената публична покана е изпратено до средствата 

за масово осведомяване. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.  
 

СПИСЪК на представените на комисията оферти по реда на тяхното 

постъпване 

№ Вх. №/дата Име на участника 

1. 
Вх. № 9197/13.10.2015 г. 

в 15:47 ч. 
„РОЕЛ -98” ООД 

 

Офертата е представена в запечатан и непрозрачн плик. 
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След като се запознаха със списъка на представените оферти, председателят и 

всички членове на комисията попълниха декларации съгласно чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

При условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, на заседанието присъства 

упълномощен представител на участника „РОЕЛ -98” ООД - Йордан Пламенов 

Новков. Председателят на комисията запозна г-н Йордан Пламенов Новков със 

състава на комисията, възложените й задачи и определения срок за работа. 

В присъствието на г-н Йордан Пламенов Новков, комисията отвори офертата 

и обяви ценовото предложение на участник. 

Приложение № 2 – “Предлагана цена” и Приложение № 3 – “Техническо 

предложение за изпълнение на поръчката” на „РОЕЛ-98” ООД, бяха подписани 

единствено от членовете на комисията. 

След извършването на горните действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията.  

 

ІІ. На свое закрито заседание, проведено на 15.10.2015 г., определената със 

Заповед 1010/12.10.2015 г. комисия се събра да разгледа и оцени офертите за 

участие в обществената поръчка по реда на тяхното подаване. 

Комисията установи следното: 

1. Участникът „РОЕЛ-98” ООД е представил оферта с вх. 

№ 9197/13.10.2015 г. При разглеждане на офертата, комисията констатира, че 

същата отговаря на изискванията на Възложителя. 

 

ІІІ. Въз основа на гореизложеното комисията пристъпи към оценка и 

класиране на офертите по реда на тяхното подаване, които отговарят на 

изискванията на Възложителя по критерия „икономически най-изгодна 

оферта”: 

Методика за оценка на офертите: 

Комисията пристъпи към оценка на офертите, които отговарят на 

изискванията на Възложителя по показателя “Предложена обща сума по артикули, 

съгласно техническото задание в лева без ДДС”, както следва: 
 

1. Участникът „РОЕЛ - 98” ООД е предложил обща цена за доставка на 

артикулите, съгласно техническото задание в лева без ДДС по позиции, както 

следва: 

1.1. За позиция № 1 в размер на 110,34 лв. 

1.2. За позиция № 2 в размер на 153,72 лв. 

1.3. За позиция № 3 в размер на 31,34 лв. 

1.4. За позиция № 4 в размер на 9,39 лв. 

1.5. За позиция № 5 в размер на 4,36 лв. 

1.6. За позиция № 6 в размер на 5,95 лв. 

 

Оценка по показателя “Обща сума по артикули, съгласно техническото 

задание в лева без ДДС”: 
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ПОКАЗАТЕЛ 1 (K1): „Предложена обща сума по артикули, съгласно 

техническото задание в лева без ДДС” – максимална оценка – 55 точки, като за 

позиция № 1 - 15 т., за позиция № 2 - 5 т., позиция № 3 - 5 т., позиция № 4 - 10 т., 

позиция  № 5 – 5 т. позиция  № 6 -15 т.  

Числов израз на оценката по показател К1 са точките, които се изчисляват по 

следната формула К1 = А1min/А1* T1 + А2min/А2* T2 + А3min/А3* T3 + 

А4min/А4* T4 + А5min/А5* T5 + А6min/А6 * T6  

А1,2,3,4,5,6 min – най-ниската обща сума в лева без ДДС в офертите на 

участниците по съответните позиции, посочени в техническото задание; 

А1,2,3,4,5,6 – обща сума в лева без ДДС на оценяваната оферта по съответните 

позиции, посочени в техническото задание; 

Т1=15 – тегловен коефициент на показателя. 

Т2=5 – тегловен коефициент на показателя. 

Т3=5 – тегловен коефициент на показателя. 

Т4=10 – тегловен коефициент на показателя. 

Т5=5 – тегловен коефициент на показателя. 

Т6=15 – тегловен коефициент на показателя. 

 

А1 = А1min/А1* T1 = 110,34 /110,34 х 15 

А1 = 15 т. 

 

А2 = А2min/А2* T2 = 153,72 /153,72 х 5 

А2 = 5 т. 
 

А3 = А3min/А3* T3 = 31,34 /31,34 х 5 

А3 = 5 т. 
 

А4 = А4min/А4* T4 = 9,39 /9,39 х 10 

А4 = 10 т. 

 

А5 = А5min/А5* T5 = 4,36 /4,36 х 5 

А5 = 5 т. 

 

А6 = А6min/А6* T6 = 5,95 /5,95 х 15 

А6 = 15 т. 

 

Оценка по показателя “Обща сума по артикули, съгласно техническото 

задание в лева без ДДС”. 

К1 = А1min/А1* T1 + А2min/А2* T2 + А3min/А3* T3 + А4min/А4* T4 + 

А5min/А5* T5 + А6min/А6 * T6  

К1 = 15 + 5 + 5 + 10 + 5 + 15 = 55 т.  
 

Комисията пристъпи към оценка на офертите, които отговарят на 

изискванията на Възложителя по показателя  “Предложен процент отстъпка 

от каталог”, както следва: 
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1. Участникът „РОЕЛ -98” ООД е предложил процент отстъпка от каталог, 

както следва: 3 % 

 

ПОКАЗАТЕЛ 2 (K2): „Предложен процент отстъпка от каталог” – максимална 

оценка – 45 точки.  

Числов израз на оценката по показател К2 са точките, които се изчисляват по 

следната формула К2 = А2/Аmax* T7, където: 

А2 – процент отстъпка на оценяваната оферта; 

Аmax – най-високият процент отстъпка в офертите на участниците; 

Т7 = 45 – тегловен коефициент на показателя. 

 

Оценка по показателя “Предложен процент отстъпка от каталог”: 

К2 = 3 /3 х 45 

К2 = 45 т. 

 

Комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на 

участниците,  както следва: 

1. Комплексна оценка на участника „РОЕЛ -98” ООД: КО = 60 + 40  = 100 т. 

 

IV. Въз основа на горното комисията направи следното класиране на 

допуснатите оферти: І-во място: „РОЕЛ -98” ООД – 100 т.  

 

Комисията, определена със Заповед № 1010/12.10.2015 г. на изпълнителния 

директор на ИА „ВКВПД”, със задача да получи, разгледа и оцени оферти, събрани 

чрез публикуване на публична покана за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите 

на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело”, предлага на Възложителя за 

изпълнител на обществената поръчка да бъде избран класираният на първо място 

участник: „РОЕЛ -98” ООД – 100 точки. 

За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един) 

оригинален екземпляр. 

Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата 

документация по разглежданата процедура. 

 

Председател:   Иванка Петкова       /п/          

Членове:       1. Надя Петрова          /п/ 

    2. Добри Вълев          /п/      


