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П Р О Т О К О Л  № 3 

за разглеждане на ценовите предложения 

На 04.05.2018 г. в 08:30 часа  комисията назначена със Заповед № 233/18.04.2018 г. на Кмета на 

община Белоградчик за провеждане на открита процедура с предмет Доставка на техника и 

оборудване по проект, ,Joint initiatives and solutions in addressing emergency situations in the 

cross border area”, открита с Решение № 135 от 12.03. 2018 г. и обявена в регистъра на 

обществените поръчки на АОП под № 00287-2018-0003 в състав: 

Председател: Рени Христова Длъгнекова – юридически консултант 

Членове: 

1. Антон Иванов Трифонов – Заместник кмет Община Белоградчик 

2. Инж.Будьони Кирилов Тодоров – Директор дирекция „УС и ОГ” 

3. Анелия Емилова Кирилова – Началник отдел „Програми, проекти и обществени поръчки”; 

4. Ангелина Иванова Георгиева – Гл.експерт „Обществени поръчки и икономическо развитие”; 

Се събра за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура с 

предмет „Доставка на техника и оборудване по проект, ,Joint initiatives and solutions in 

addressing emergency situations in the cross border area”. Заседанието беше публично. Не 

присъстваха представители на участниците и средствата за масово осведомяване 

Комисията обяви  резултатите от оценяването на офертите по показателите за оценка, различни от 

цената: 

1. Междинната (техническа) оценка на офертата, представена от участника „ЕКОСОЛ 

БЪЛГАРИЯ” АД е 15 точки; 

2. Междинната (техническа) оценка на офертата, представена от участника „ЕКСЕЛОР 

ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД е 30 точки; 

Комисият пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” от 

офертата на участниците и обяви предложените от тях цени, както следва: 

1.Предложената от участника „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ”АД  цена е 506 249,00 ( петстотин и шест 

хиляди двеста четиредесет и девет) лева без ДДС; 

2.Предложената от участника ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД цена е 499 200,00 ( 

четиристотин деветдесет и девет хиляди и двеста) лева без ДДС. 

С това бе закрито публичното заседание и работата на комисията продължи в закрито заседание. 

Комисията извърши финансова оценка на ценовите предложения на участниците, съгласно 

утвърдената методика за оценка на офертите, както следва: 

1.Участник №1 „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ” АД: 

ФОn =  ( ФОmin  /  ФОp  )* 100 = (499 200,00/506 249,00) *100 = 0,98 * 100 = 98,60 

където: 

ФОN е финансовата оценка на предложението на участника n; 

ФОmin е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева, без ДДС); 



ФОp е предложената от участника n цена (в лева, без ДДС). 

ФОn = 0,70*ТОn = 0,70* 98,60 = 69,02 т. 

2.Участник № 2 „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД 

ФОn =  ( ФОmin  /  ФОp  )* 100 = (499 200,00/499 200) *100 = 1 * 100 = 100 

където: 

ФОN е финансовата оценка на предложението на участника n; 

ФОmin е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева, без ДДС); 

ФОp е предложената от участника n цена (в лева, без ДДС). 

ФОn = 0,70*ТОn = 0,70* 100 = 70,00 т. 

Комплексна оценка на допуснатите участници: 

1.Участник №1 „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ” АД: 

КОn = 15,00+69,02 =84,02 т. 

2.Участник № 2 „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД 

КОn = 30,00+70,00 =100,00 т. 

Въз основа на комплексната оценка на офертите комисията класира участниците в следния 

ред: 

Първо място:  

Участник № 2 „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП” ЕООД с комплексна оценка 100,00 точки 

Второ място:  

Участник № 1 „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ” АД с комплексна оценка 69,02 точки. 

Този протокол е съставен на 22.05.2018 г. 

 
Председател: …………(П)………….. 

                       (Рени Христова Длъгнекова) 

 

 

Членове: 1. …………(П)…………..                            2. …………(П)………….. 

                  (Антон Иванов Трифонов)                           (Инж.Будьони Кирилов Тодоров) 

 

               3…………(П)…………..                                   4. …………(П)………….. 

              (Анелия Емилова Кирилова)                                (Ангелина Иванова Георгиева) 

 

 

Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита 

на личните данни (ЗЗЛД) 

 

 


