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П Р О Т О К О Л
№2

За разглеждане на техническите предложения за възлагане на обществена поръчка за избор 
на изпълнител на услуга, чрез събиране на не по-малко от 3 (три) оферти с предмет: „Изготвяне 
на обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт,обследване 
за енергийна ефективност и подготовка на технически проекти на основно училище „Христо 
Ботев“ в е.Раковица,община Макреш, във връзка с кандидатстване по Мярка 7.2.“Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването или разрушаването на всички видове малка по 
мащаб инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 година“ по две обособени позиции: Обособена 
позиция №1 „ Подготовка на енергийно обследване и технически паспорт и доклад за 
кандидатстване по Мярка 7, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 
година. Обособена позиция №2“Подготовка на технически проекти за кандидатстване по 
Мярка 7, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 година

Днес 13.11.2017 година на основание Заповед № 264 от 27.10.2017 година на Кмета на 
Община Макреш за откриване на процедура за избор на изпълнител и определяне на длъжностни 
лица за разглеждането на техническите предложения за възлагане на малка обществена поръчка 
за избор на изпълнител, чрез събиране на не по-малко от 3 (три) оферти е предмет: „Изготвяне на 
обследвания за установяване на техническите характеристики, технически паспорт,обследване за 
енергийна ефективност и подготовка на технически проекти на основно училище „Христо Ботев“ 
в с. Раковица,общи на Макреш, във връзка с кандидатстване по Мярка 7.2.“Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването или разрушаването на всички видове малка по 
мащаб инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 година“ по две обособени позиции: Обособена 
позиция №1 „ Подготовка на енергийно обследване и технически паспорт и доклад за 
кандидатстване по Мярка 7, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 година. 
Обособена позиция №2“Г1одготовка на технически проекти за кандидатстване по Мярка 7, 
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 година, обявена в АОП №9069344 на 
17.10.2017 година.

Комисията беше в състав:
1. Рени Христова Длъгнекова -  правоспособен юрист;
2. Светла Вергилова Димитрова -  директор Д“АОФЮ“
3. Емил Александров Йонов -  директор Д“УТСД“

Всички членове на комисията присъстваха и комисията започна своята работа в 10:00 
часа на 13.11.2017 година.

Протокол № 1 е изпратен и получен от всички участници, като в срока, определен от 
Комисия та са постъпили допълнителни документи ог следните участници:
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разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 година са 
постъпили оферти от:

Участникът “КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Пловдив, не е представил в срока до 10.11.2017 
година образеца на списъка по чл.64, ал.1,т.2 от ЗОП , с посочена стойността на извършените услуги. Не е 
представил декларация за срока на валидност на офертата, която е задължителна. Не е представил към 
ценовото си предложение разбивка за формирането на цената, включително с индивидуалното по часово 
заплащане на експертите.

Комисията няма да разглежда и оценява техническото и ценовото предложение на участника, 
поради не представяне на посочените документи.

За обособена позиция №2 „Подготовка на технически проекти за кандидатстване по Мярка 7, 
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 година са постъпили документи от следните участници: 

Участникът „БОГОЕВ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. София, е представил допълнителни 
документи с вх.№1464 от 08.11.2017 година в13,50 часа. Участникът не е представил към ценовото 
си предложение разбивка за формирането на цената, включително с индивидуалното по часово заплащане 
на експертите.

Комисията няма да разглежда и оценява техническото и ценовото предложение на участника, 
поради не представяне на посоченият документ.

Комисията пристъпи към разглеждане и оценяване на техническите предложения на допуснатите 
участници, по реда на тяхното постъпване за всяка обособена позиция.
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:

Участник „ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ ЕООД, гр. София:
Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение.

КО = П1 + П2 
Технически показател П1
На основание оценъчните карти на членовете на комисията и обобщената оценъчна карта участника 
получава П1 -70 точки

Ценовото предложение на участника е 28 500 /двадесет и осем хиляди и петстотин/ без ДДС;
П2 = /Цшт/Ц1 X 30 = 17 700 /28 500 X 30 = 18,60 точки
112 = 18,60 точки
КО = 70 + 18,60 = 88,60 точки

Участник „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД, гр. София:

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение.

КО = П1 + П2 
Технически показател П1
На основание оценъчните карти на членовете на комисията и обобщената оценъчна карта участника 
получава П1 -40 точки

Ценовото предложение на участника е 17 700 /седемнадесет хиляди и седемстотин / без ДДС;
П2 = /Цггпп/Ц1 X 30 = 17 700 /17 700 X 30 = 30 точки
П2 = 30 точки
КО = 40 + 30 = 70 точки

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:

Участник “ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. София:
Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение.

КО = П1 + П2 
Технически показател П1
На основание оценъчните карти на членовете на комисията и обобщената оценъчна карта участника 
получава П1 -70 точки

Ценовото предложение на участника е 29 000 /двадесет и девет хиляди/ без ДДС;
П2 = /ЦтшЛД X 30 = 29 000 /29 000 X 30 = 30 точки
П2 = 30 точки
КО = 70 + 30 = 100 точки



Комисията предлага да бъде изпълнител ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:

Участник „ЕНЕРДЖИ ПРО ДМ“ ЕООД, гр. София с 88,60 точки;

Комисията предлага да бъде изпълнител ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: 

Участник “ПЛЕЯДЕС БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. София с 100 точки

Настоящият протокол е съставен на 13.11.2017 година в 13:00 часа. 
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