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УТВЪРЖДАВАМ: ………………………… 
РЕКТОР – ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА 

       /подпис – заличен/ 
 

       Дата: 25.02.2020г. 
 

ПРОТОКОЛ  
 

по чл. 192 от ЗОП и чл. 97,  ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП 
  

от работата на комисия за разглеждане и оценка на получените оферти свързани с                   
Обява №001-21.01.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за 

представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка  по чл. 20, ал. 3, т. 2 от 
Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет:  

 

„Проучване и оценка на състоянието на основните социални, икономически и 

екологични проблеми на аграрния сектор в граничещите с Република Гърция области 

и ролята на младите хора за тяхното решаване“  

 
 

Обявата е публикувана на дата 21.01.2020г. в Регистъра към АОП.  
 
 

Раздел I. Резултати от работата на комисията 
 
Днес, 07.02.2020г., в 10 часа се събра назначената със Заповед на Ректора   на Аграрен 
университет – Пловдив №РД-16-104/07.02.2020г. комисия за разглеждане и оценка на 
получените оферти в процедура с предмет:  
 

„Проучване и оценка на състоянието на основните социални, икономически и 

екологични проблеми на аграрния сектор в граничещите с Република Гърция области 

и ролята на младите хора за тяхното решаване“  

 
Комисията е в състав: 
Председател: 

1. адв. Иво Кемалов - юрист; 
и членове: 
2. проф. д-р Иван Манолов – ръководител на проект; 
3. Росица Христева – главен счетоводител. 
 
Датата и мястото определени за публично отваряне на офертите е 07.02.2020г., 10:00 ч.  в 
административната сграда „Ректорат“ на Аграрен университет – Пловдив, бул. „Менделеев“ 
№12, заседателна зала, която дата е определена след удължаване срока за подаване на 
оферти на основание чл.188, ал.2 от ЗОП. 
 
В указания ден и час на отваряне на офертите присъства представител на участника – Елица 
Дякова, представител на участника ДЗЗД „Чартройз“. 
 
Председателят на комисията обяви, че до крайният ден и час за подаване на оферти  са 
постъпили два броя оферти: 
 

1. Вх. №ТГ-22/06.02.2020г., 09:28 ч. – ДЗЗД „Чартройз“; 
2. Вх. №ТГ-23/06.02.2020г., 09:30 ч. – Аберон ООД. 

 
След запознаване с регистъра на подадените оферти и  имената на участниците подали 
оферти, членовете на комисията попълниха декларация съобразно изискванията на чл.103, 
ал.2 от ЗОП. 
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Председателят на комисията откри заседанието в 10:00 ч. 
Започна същинското отваряне на офертите, което се проведе при спазване на разпоредбите на 
Глава 26 от ЗОП и ППЗОП.  
 
Офертите се отвориха по реда на входирането им в деловодството на Аграрен университет - 
Пловдив, както следва: 
 
1. Участник  1 – ДЗЗД „Чартройз“ – участникът е представил оферта  в добре запечатан, 
непрозрачен плик. Върху плика участникът е посочил предмета на поръчката, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и email за  кореспонденция.  След отваряне на плика с 
офертата се намериха документи, съобразно изискванията на документацията за участие, с 
челна страница „Списък на документите“, след което са приложени  останалите документи,  
свързани с изискванията на обявата и на  одобрената документация.  Комисията установи, че 
от участника е представено „Техническо предложение“ за изпълнение на поръчката. 
Приложено е и  Ценово предложение /по образец от документацията за участие/. Съобразно 
изискванията на ЗОП ценовото предложение на участника  се обяви от председателя на 
комисията. Участникът е предложил: 
- обща цена за изпълнение на поръчката – 16780 лева без ДДС; 
  
2. Участник  2 – „Аберон“ ООД – участникът е представил оферта  в добре запечатан, 
непрозрачен плик. Върху плика участникът е посочил предмета на поръчката, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс и email за  кореспонденция.  След отваряне на плика с 
офертата се намериха документи, съобразно изискванията на документацията за участие, с 
челна страница „Списък на документите“, след което са приложени  останалите документи,  
свързани с изискванията на обявата и на  одобрената документация.  Комисията установи, че 
от участника е представено „Техническо предложение“ за изпълнение на поръчката. 
Приложено е и  Ценово предложение /по образец от документацията за участие/. Съобразно 
изискванията на ЗОП ценовото предложение на участника  се обяви от председателя на 
комисията. Участникът е предложил: 
- обща цена за изпълнение на поръчката – 24200 лева без ДДС; 
Ценовото предложение и техническото предложение на участника се подписаха от комисията и 
от присъстващия представител на другия участник. 
  
 
С това действие приключи публичната част от заседанието на Комисията. 
 
Комисията се събра на 13.02.2020г. за продължаване на действията по преглед на 
офертите, постъпили  в настоящата процедура.  
 
Комисията пристъпи към преглед на офертите на допуснатите участници за съответствие с 
критериите за подбор и с  изискванията на Възложителя  заложени в одобрената документация.  
 

1. Участник  1 – ДЗЗД „Чартройз“ – участникът е представил всички необходими 
документи за участие в процедурата.  
Комисията констатира, че офертата на участника не отговаря на изискванията на 
Възложителя по отношение на критериите за подбор, а именно: 
В одобрената от Възложителя документация по процедурата, в Раздел V „Минимални 
изисквания към участниците. Критерии за подбор на участниците“, т. 3. „Изисквания 
относно техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената 
поръчка“, подточка 3.2.2 е въведено изискването, участникът  да разполага с експерт за 
изпълнение на поръчката: 
„Експерт – еколог или агроном  
Квалификация и умения - висше образование, степен „бакалавър“ или „магистър” или 
еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина. 
Област на висше образование по специалност от област професионално 
направление „Екология“ (еквивалентна специалност) или „Агрономство“ 
(еквивалентна специалност).  
Професионален опит по специалността - минимум 3 години.“ 
В конкретния случай, предложеният от участника по т.3.2.2. от документацията експерт 
няма изискуемото висше образование от професионално направление „Екология“ или 
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„Агрономство“, видно от приложената автобиография. Участникът е предложил по тази 
позиция експерта – г-жа Елица Дякова, която е завършила висше образование със 
специалност „Машинен инженер“, степен „магистър“ и второ висше образование със  
специалност „География“, степен „магистър“.  
Предложеният експерт не отговаря на въведеното от възложителя изискване за 
висше образование по специалност от област професионално направление 
„Екология“ (еквивалентна специалност) или „Агрономство“ (еквивалентна 
специалност).  Въведеното изискване от Възложителя не е самоцелно, а 
кореспондира пряко с предмета на поръчката, който  е свързан и с проучване  на 
екологични проблеми на аграрния сектор в граничещите с Република Гърция 
области.  
Във връзка с гореописаното офертата на участника не отговаря на въведените 
изисквания от Възложителя относно техническите възможности и/или квалификация за 
изпълнение на обществената поръчка, като комисията предлага на Възложителя този 
участник да бъде отстранен и да не се допуска до оценяване на офертата.    

 
2. Участник  2 – „Аберон“ ООД – участникът е представил всички необходими документи 

за участие в процедурата.  
Комисията констатира, че офертата на участника  отговаря на изискванията на 
Възложителя, в това число и по отношение на критериите за подбор: 
- Участникът е представил списък-декларация по образец №12 от одобрената 

документация, в която е посочил участието си в изпълнението на два сходни 
договора с предмета на настоящата поръчка; 

- Участникът е представил списък – декларация по образец №13 от одобрената 
документация, в която е посочел изискуемите експерти, които отговарят на 
изискванията на възложителя за образование и професионален опит. 
Предложението на участника свързано с техническите изисквания към изпълнението 
на предмета на договора отговаря на заложените  технически характеристики от 
възложителя в одобрената документация.  
Комисията допуска този участник до оценка на неговата оферта. 
 

С това действие приключи тази част от заседанието на Комисията. 
 
Комисията се събра на 24.02.2020г. за продължаване на действията по оценка на 
офертите, допуснати до този етап на процедурата.  
 
Критерият, по който ще се извърши оценяването на офертите е „икономически най-
изгодна оферта - Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: Цена и качествени 
показатели. Методиката за оценка на офертите е посочена подробно в документацията за 
участие. 
 
Комисията оцени единствената допусната оферта на участника „Аберон“ ООД, със 
следните точки по отделните показатели: 
 
2.1. Предлагана цена – ПЦ – участникът получава 50 точки. 
Показател „Предлагана цена“ е с максимален брой точки 50. Максималният брой точки по 
този показател получава офертата с предлагана най-ниска обща цена. Точките на 
останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по 
следната формула: 
 
ПЦ=(〖ПЦ〗 min)/〖ПЦ〗^n )х 50=.(24200/24200)х50= 50 точки 
Където: 
ПЦmin е минималната обща предложена цена; 
ПЦ n е общата цена предложена от n-тия участник; 
 
2.2. Техническо предложение – ТП – участникът получава 50 точки. 
Комисията счита, че: Участникът е предложил организация на работата на екипа от 
експерти, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, 
методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване 
на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 
срочно изпълнение на възложената поръчка. Участникът е представил пълно описание на 
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начина на изпълнение на поръчката.За всяка от дейностите е показано разпределението по 
експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача.За всяка дейност са дефинирани 
необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за 
изпълнението ѝ експерти. Комисията  описа  в табличен основните елементи от 
техническото задание и предложенията на участника в неговата оферта по тези 
елементи: 
 

Елементи от заданието Аберон ООД 
Срок на изпълнение 122 дни 

Организация и използвани база 
данни за дейност 1 

Достатъчен брой надеждни източници (Министерство на 
икономиката, НСИ, Регионални стопански камари, Институт по 
пазарна икономика и други) 

Организация и използвани база 
данни за дейност 2 

Достатъчен брой надеждни източници 

Организация и използвани база 
данни за дейност 3 

Правилно разбиране на проблема, но недостатъчен обем на 
предвидените в заданието дейности. 

Организация и използвани база 
данни за дейност 4 

Планира се проучване на минимум 60 млади предприемачи в 
земеделието 

Организация и използвани база 
данни за дейност 5 

Предлага се едностранен подход към проблема  (кабинетно 
проучване) 

Организация и използвани база 
данни за дейност 6 

Търси се представителност на подбраните МСП при ясни 
критерии адаптирани към условията 

Ресурсно осигуряване Ясно и конкретно за всяка дейност 

Управление на качеството Ясна и действена система за управление на качеството 

Работен екип 5 членен – ръководител, аграрикономист, еколог, социолог, 
счетоводител 

Професионален опит на 
участника 

Проекти в областта на земеделието и екологията 

Разпределение на задачи и 
отговорности 

Ясни и конкретни по експерти и дейности при планирано 
взаимодействие с възможност за контрол 

 
 

Комплексната оценка /КО/ на участника представлява сбор от получените точки по 

отделните показатели: 

Комплексната оценка КО = ПЦ + ТП = 50 + 50 = 100 точки. 
 
 
Комисията пристъпи към класиране на офертите на допуснатите участници по утвърдения 
критерий за възлагане Оптимално съотношение качество/цена. 
 

Първо място Участник – Аберон ООД, с комплексна оценка от 100 точки; 
 
На основание горният резултат  и констатираното в настоящия протокол,  комисията предлага 
за утвърждаване от Ректора на Аграрен университет - Пловдив настоящия протокол и 
сключване на договор с посочения  по-горе участник  класиран на първо място. 
 
Комисията приключи своята работа и предаде протоколите от своята работа на Възложителя за 
утвърждаване на дата 24.02.2020 г. 
 
КОМИСИЯ 
 
Председател: Иво Кемалов – ……………/п/…………….…….. 
 
Членове: 
 

- Проф. Иван Манолов – …………/п/……………………  
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- Росица Христева – ………/п/..…..……….…….. 
 

/Подписите в този документ са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.4, 
т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни)/ 


