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УТВЪРДИЛ:
ИНЖ.ДИМИТЪР РУСКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА“

П Р О Т О К О Л №3
за разглеждане и оценка на офертите за участие в открита процедура по реда на чл. 68 и сл.
от Закона за обществените поръчки (ЗОП), за възлагане на обществена поръчка, с предмет:
"Извършване на еко и био проучвания и изготвяне на технически проекти за
възстановителни дейности в местообитания и извършване на възстановителни дейности в
местообитанията по изготвения технически проект "

Днес, 30.06.2014 г., в 13:00 часа в заседателната зала, в сградата на Дирекция
„Национален парк Рила“ гр.Благоевград, ул.“Бистрица“№12В, в изпълнение на Заповед №
РД-УУНПР-52/26.05.2014г. на Директора на Д „НПРила“, в качеството му на Възложител, и
във връзка с Решение № РД УУНПР -33/26.03.2014г. за откриване на процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет – избор на изпълнител на горепосочения обект,
се проведе закрито заседание на комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
1. Албина Анева-Томова – правоспособен юрист
Членове:
2. Надя Митова – финансист .
3 . Калин Рангелов – външен експерт „Инженер“ с рег.№ВЕ-645
4. Николина Георгиева – гл.експерт „Флора“ и „Фауна“ при ДНПРила
5. инж.Владимир Чапкънски – началник отдел „КО-Север“
Резервни членове на комисията :
1. Мила Горова – юрист
2. Лена Зимбилева – финасист
3. Георги Николов- гл.инспектор „КО“, магистър „Географ“
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Поради отсъствието на редовния член на комисията инж.Владимир Чапкънски –
началник отдел „КО-Север“ по уважителни причини, в комисията влезе резервния член Мила
Горова – юрист.
На заседанието на комисията присъстваше външен представител на ЕТ „Иван КировМираж 99“ Румен Златковски, който удостовери присъствието си с пълномощно и
документ за самоличност.
Председателят на комисията съобщи на присъстващите лица резултатите от
оценяването на офертите по другите показатели в изпълнение на чл.69а ал.4 от ЗОП, както
следва: ДЗЗД „ЕКО НЖЕНЕРИНГ“с вх.№УУНПР-92-00-113/10.06.2014г. Т=68 т.,
изчеслени по формулата Т=(Т1+Т2+T3)*0,8, където:
Т е оценката на техническото предложение за изпълнение на поръчката
Т1 е оценката по подпоказател „въведение и встъпителен анализ“ – 17т.
Т2 е оценката по подпоказател „стратегия за изпълнение на поръчката“ – 35 т.
Т3 е оценката по подпоказател „управление на риска“- 16 т.
ЕТ „Иван Киров-Мираж 99“ с вх.№УУНПР-92-00-115/10.06.2014 г. Т=78 т.
изчеслени по формулата Т=(Т1+Т2+T3)*0,8, където:
Т е оценката на техническото предложение за изпълнение на поръчката
Т1 е оценката по подпоказател „въведение и встъпителен анализ“ – 18т.
Т2 е оценката по подпоказател „стратегия за изпълнение на поръчката“ – 50 т.
Т3 е оценката по подпоказател „управление на риска“- 10 т.
След това се отвори Плик №3 „Предлагана цена“ по реда на представянето на офертите.
И при двата участника пликът бе с ненарушена цялост и подписан от членовете на
комисията на първото заседание.
След отварянето на плик №3 „Предлагана цена“ комисията, подписа на всяка
страница ценовите оферти и обложката на приложения диск.
Комисията установи следното:
ДЗЗД „ЕКО НЖЕНЕРИНГ“с вх.№УУНПР-92-00-113/10.06.2014г. е предложил цена за
изпълнение на поръчката в размер на 199 000 лв. без ДДС /стодеветдесет и девет хиляди лева
без ДДС / или 238 800 лева с ДДС /двеста тридесет и осем хиляди и осемстотин лева с
вкл.ДДС/.
ЕТ „Иван Киров-Мираж 99“ с вх.№УУНПР-92-00-115/10.06.2014 г. е предложил цена за
изпълнение на поръчката в размер на 216 000 лева без ДДС /двеста и шестнадесет хиляди
лева без вкл. ДДС/ или 259 200 с ДДС/двеста петдесет и девет хиляди и двеста лева с
вкл.ДДС/
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Ценовите предложения са представени в съответствие с изискванията на документацията за
участие в процедурата.
II. Оценка на ценовото предложение
Финансовите точки на ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната формула:
Предложена цена – Ф (финансова оценка) - с тежест в комплексната оценка – 20 %.
Финансова оценка (Ф) на участника се изчислява по следната формула:
Предложена минимална цена
Ф=
*20
Предложена цена от участника

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на
финансовото предложение е 20 точки.
ДЗЗД „ЕКО НЖЕНЕРИНГ“ - Ф=20т.

Ф=

199 000
199 000

х 20

ЕТ „Иван Киров-Мираж 99“- Ф= 18,425т.

Ф=

199 000
216 000

х 20

Предложените оферти не съдържат предложение с числово изражение, което подлежи
на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на остналите участници по същия показател за оценка.

III. Обща оценка на предложението и крайно класиране на кандидатите
Комплексната оценка (К) на всеки участник се изчислява като сума на оценките на следните
показатели: качество на техническото предложение с тежест 80 % и ценово предложение с
тежест 20 % по следната формула:
НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013

Проектът се финансира от Европейския фонд
за регионално развитие и от държавния бюджет
на Република България чрез Оперативна програма
„Околна среда 2007 – 2013 г.”

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А
“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Решения за
ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

Европейски фонд за
регионално развитие

ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА”
2700 Благоевград, ул. Бистрица № 12 В, П.К. 56, тел.: 073/880 537
факс: 073/881 023, e-mail: office@rilanationalpark.bg, www.rilanationalpark.bg

ПРОЦЕДУРА BG161PO005/11/3/3.2/05/26
ПРОЕКТ № DIR 5113325-18-116 „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА І-ВА ФАЗА”

К=Т+Ф
Където:
Т е общата оценка за техническото предложение;
Ф е оценката получена съобразно предложената от него цена.
Максималната комплексна оценка, която може да получи всеки участник е 100 (сто)
точки.
ДЗЗД „ЕКО НЖЕНЕРИНГ“с вх.№УУНПР-92-00-113/10.06.2014г.
Т= 68т.
Ф=20 т.
К = Т + Ф=68+20
К= 88 т.
ЕТ „Иван Киров-Мираж 99“ с вх.№УУНПР-92-00-115/10.06.2014 г.
Т= 78т.
Ф=18,425 т.
К = Т + Ф=78+18,425
К=96,425т.
Класиране на кандидатите
I-во място
ЕТ „Иван Киров-Мираж 99“ с К=96,425т.
II-ро място
ДЗЗД „ЕКО НЖЕНЕРИНГ“ с К= 88 т.
IV. Решение на комисията
На база класирането комисията взе единодушно решение и предлага да бъде сключен
договор с класиралия се на първо място участник ЕТ „Иван Киров-Мираж 99“ с
К=96,425т.

Настоящия протокол се състави на основание чл.72 от ЗОП, в едно с цялата документация се
предава на възложителя за утвърждаване.
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Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията на 30.06.2014 г.

Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
2. Албина Анева-Томова – правоспособен юрист
Членове:
2. Надя Митова – финансист .
3 . Калин Рангелов – външен експерт „Инженер“ с рег.№ВЕ-645
4. Николина Георгиева – гл.експерт „Флора“ и „Фауна“ при ДНПРила
5. Мила Горова – юрист
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