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УТВЪРЖДАВАМ:  
                                    Славчо Топалов – Председател на УС 

                                                                 заличено на основание чл.4 от ЗЗЛД 

                                                               11.09.2018 г. 
                / Име и фамилия на представляващия бенефициента/   

                                                             / дата /            

  

П Р О Т О К О Л 
за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти при избор на изпълнител 

чрез процедура  с „Публична покана” № 1 от дата  21.08.2018 г. 
с предмет “Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на 

оборудване и материали, предназначени за дейността на социално предприятие по 
проект BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град 

Златоград“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, 
по 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Доставка, монтаж, 
инсталация и въвеждане в експлоатация на професионално перално оборудване и 

материали; Обособена позиция № 2: „Доставка на оборудване и материали за 
благоустрояване, озеленяване и почистване на зелени площи” 

                                                                   (наименование на предмета, дадено от бенефициента) 

 
Днес, 04.09.2018 г. в 13.00 ч. в заседателната зала на Сдружение „Център за развитие и 
подкрепа на бизнеса“, находяща се на адрес: ул.”Христо Смирненски” № 4 в гр. 
Златоград на основание Заповед № 1/31.08.2018 г. на  председателя на Управителния 
съвет на Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса“  се събраха оценители 
в състав: 
1.Ганка Андонова заличено на основание чл.4 от ЗЗЛД  с висше юридическо образование, професионална 
квалификация – юрист; 
2. инж. Мая Борисова заличено на основание чл.4 от ЗЗЛД с висше техническо образование, 
професионална квалификация инженер; 
3. Виолета Добрева заличено на основание чл.4 от ЗЗЛД  с висше икономическо образование, 
професионална квалификация  икономист. 
с цел разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по процедура с предмет: 
“Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и 
материали, предназначени за дейността на социално предприятие по проект 
BG05M9OP001-2.010-0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град 
Златоград“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, 
по 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Доставка, монтаж, 
инсталация и въвеждане в експлоатация на професионално перално оборудване и 
материали; Обособена позиция № 2: „Доставка на оборудване и материали за 
благоустрояване, озеленяване и почистване на зелени площи”. 
                                                         (наименование на предмета, дадено от бенефициента) 
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След като научиха имената на кандидатите всички оценители подписаха Декларация за 
безпристрастност и поверителност по чл.7, ал. 5 от Постановление №160 на 
Министерския съвет от 01.07.2016 г.  
Оценителите пристъпиха към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване в 
ИСУН 2020: 

 
1. Оферта № 1 от дата 31.08.2018 г. - 16:59 ч., подадена в ИСУН от „ДЕНЕКС 

СЕРВИЗ“ ООД за Обособена позиция №2: „Доставка на оборудване и материали за 
благоустрояване, озеленяване и почистване на зелени площи“ 
 

2. Оферта № 2 от дата 02.09.2018 г. - 21:06 ч., подадена в ИСУН от „ДЕНЕКС 
СЕРВИЗ“ ООД за Обособена позиция № 1: „Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане 
в експлоатация на професионално перално оборудване и материали“ 
 
 
След отваряне на офертите се извърши проверка на съответствието на всяка една от тях 
с предварително обявените от бенефициента условия. 

 
1. Оферта № 1 от дата 31.08.2018г. – 16.59 ч., подадена „ДЕНЕКС СЕРВИЗ“ ООД 

за Обособена позиция №2: „Доставка на оборудване и материали за 
благоустрояване, озеленяване и почистване на зелени площи“:  

След детайлното разглеждане на офертата на участника оценителната 
комисията констатира, че същият е представил всички необходими документи и 
офертата му е в пълно съответствие с изискванията на Публичната покана за обособена 
позиция №2, поради което  

ОЦЕНИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 
Допуска до по -  нататъшно  участие   „ДЕНЕКС СЕРВИЗ“ ООД за Обособена 

позиция №2: „Доставка на оборудване и материали за благоустрояване, озеленяване и 
почистване на зелени площи“. 
  
 2. Оферта № 2 от дата 02.09.2018 г. - 21:06 ч., подадена от „ДЕНЕКС СЕРВИЗ“ 
ООД за Обособена позиция № 1: „Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в 
експлоатация на професионално перално оборудване и материали“: 

След детайлното разглеждане на офертата на участника оценителната 
комисията констатира, че същият е представил всички необходими документи и 
офертата му е в пълно съответствие с изискванията на Публичната покана за обособена 
позиция №1, поради което  

ОЦЕНИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 
 Допуска до по -  нататъшно  участие  „ДЕНЕКС СЕРВИЗ“ ООД за Обособена 
позиция № 1: „Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на 
професионално перално оборудване и материали“. 
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Пристъпи се към оценяване по същество на офертите на допуснатите кандидати в 
съответствие с предварително избрания критерий „икономически най – изгодна оферта“, 
при „оптимално съотношение качество-цена“,  посочен в Поканата. 
При оценяването на офертите се приложиха показателите и методиката за определяне на 
оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на всяка една 
оферта, посочени в  Поканата. 
 

1. „ДЕНЕКС СЕРВИЗ“ ООД  със седалище и адрес на управление: гр. София, 
ул. „Луи Айер“ №2, ЕИК 827211507, представлявано от Милко Стайков заличено на основание чл.4 от 

ЗЗЛД, в качеството му на Управител с подадена оферта №1/31.08.2018 г. за  Обособена 
позиция №2: „Доставка на оборудване и материали за благоустрояване, 
озеленяване и почистване на зелени площи“ по процедура с предмет: „Доставка, 
монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и материали, 
предназначени за дейността на социално предприятие по проект BG05M9OP001-2.010-
0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд, по 2 обособени позиции, както следва:  

Обособена позиция №1: „Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в 
експлоатация на професионално перално оборудване и материали;  

Обособена позиция № 2:  „Доставка на оборудване и материали за 
благоустрояване, озеленяване и почистване на зелени площи“. 

 
В офертата си кандидатът е направил следните предложения:  
Участникът предлага да достави, по отношение на Обособена позиция №2, следното: 
1. Моторна косачка Husqvarna LC 356 AWD – 1 брой 
Двигател: Honda OHC 
Обем на цилиндъра: 160 куб. см 
Обем на резервоара за гориво: 0.9 литри 
Параметри на косене: 
Ширина на косене  - 56 cm 
Максимална височина на косене  - 108 mm  
Минимална височина на косене  - 38 mm  
Задвижващи колела: всички колела 
Максимална скорост - 4,8 km/h 
Обем на коша:  68 литри 
Вид ръкохватка – ергономична, сгъваема  
Регулиране височината на ръкохватката 
 
2. Аератор за трева NEGRI S60HGC5MO – 1 брой 
Двигател: Honda GP 160, Четиритактов, OHC 
Мощност: 5.5 к.с. / 4 kW 
Работен обем на двигателя: 163 куб.см 
Скорост: 3 600 об/мин 
Вместимост на резервоара за гориво: 3.1 л 
Работна ширина: 600 мм 
Обем на коша за събиране: 100 л 
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3. Ръчна количка – 2 броя 
Обем: 65 л. течност, 90л. пясък; 
Тип колело: Усилено; 
Товароносимост: 100 кг 
 
4. Метли – 10 броя  
Дълга дървена дръжка 
 
5. Лопата – 10 броя  
Дълга дървена дръжка; крива № 4 
 
6. Гребло – 10 броя  
дървена дръжка 12 зъба 
 
7. Копач – 10 броя  
дървена дръжка  
 
8. Кирка – 5 броя 
Дървена дръжка, кована 
 
9. Лопата за смет – 5 броя 
с дръжка 
 

 
 
Приложени са следните документи  като доказателство, че техническите и функционални 
характеристики на описаното по-горе оборудване (моторна косачка и аератор за трева) 
са в пълно съответствие с изискванията от техническата спецификация на Възложителя: 

1. Разпечатка от техническа спецификация на Моторна косачка Husqvarna LC 
356 AWD 

2. Разпечатка от техническа спецификация на Аератор за трева NEGRI 
S60HGC5MO  

 
Участникът предлага да достави оборудването по обособената позиция при 

следните цени: 
 

№ Описание на доставките 
Количество 

Бр. 

Единична 
цена в лева 

без ДДС 

Общо цена 
в лева без 

ДДС 
1 Моторна косачка 1  1292.00 
2 Аератор за трева 1  2625.00 
3 Ръчна количка  2  108.00 
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4 Метли  10  42.00 
5 Лопата  10  58.00 
6 Гребло  10  58.00 
7 Копач  10  117.00 
8 Кирка  5  54.00 
9 Лопата за смет 5  12.00 
 Обща стойност 4366.00 

Участникът предлага срок за  изпълнение на предмета на процедурата – 15 
календарни дни и гаранционен срок 12 месеца.  
 

Получени оценки от кандидата по всеки показател: 
 
а/ Показател  „Предложена цена” с  оценка 30 точки, при следната обосновка:  

Участникът беше оценен за позицията, за която участва, съгласно утвърдената 
Методика за оценка на офертите, по следния начин: 
Показател 1 (П1)-  “Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително 
тегло в комплексната оценка – 0,30. 

Точките на участника се определиха в съотношение към най-ниската предложена цена 
по следната формула: 

                        С min 
Т ц  = 100 х -----------------, където : 
 
                         C n  
 “100” е максималните точки по показателя ; 
 “Cmin” е най-ниската предложена цена ; 
 “Cn ”е цената на n-я участник. 
 
или 
                          4366.00     
Т ц  = 100 х ----------------- = 100 т. 
                         4366.00 
 

Точките по първия показател на участника се получават по следната формула: 

П 1=  Т ц   х   0,30, където: 

 

 “0,30” е относителното тегло на показателя 
 
или 
 
П 1=  Т ц   х   0,30 = 30 точки 
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б/ Показател „Гаранционен срок на доставеното оборудване в календарни месеци ” 
с  оценка 40 точки, при следната обосновка:  

Участникът беше оценен за позицията, за която участва, съгласно утвърдената 
Методика за оценка на офертите, по следния начин: 

Показател 2(П2) -  „Гаранционен срок на доставеното оборудване в календарни 
месеци ”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 
0,40. 

Точките на участника се определиха в съотношение към най-дългият предложен 
гаранционен срок в календарни месеци по следната формула: 
                            Cn 
Т г.  = 100 х -----------------, където: 
                             Cмax 

„100” е максималните точки по показателя ; 
 „Cmax” е най-дългият гаранционен срок; 
 „Cn ”е гаранционен срок на n-я участник. 
 
или 
                          12     
Т г  = 100 х ----------------- = 100 т. 
                         12 
 

Точките по втория показател на участника се получават по следната формула: 

П 2=  Т г   х   040, където: 

 

 “0,40” е относителното тегло на показателя 
 
или 
 
П 2=  Т г   х   0,40 = 40 точки 

 
 
 
в/ Показател „Срок за изпълнение в календарни дни» , с  оценка 30 точки, при 
следната обосновка:  

Участникът беше оценен за позицията, за която участва, съгласно утвърдената 
Методика за оценка на офертите, по следния начин: 

Показател 3 (П 3 ) – Срок за изпълнение в календарни дни, с максимален брой 
точки – 100, относителнотеглов комплексната оценка – 0,30. 

Точките на участника се определят в съотношение към най-краткия срок за 
изпълнение в календарни дни по следната формула: 

Срок min 
Тср = 100 х --------------  

Срок n 
където:„100” е максималните точки по показателя; 
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- Срок n - е предложеният срок за изпълнение на n-ия участник,  
- Срок min е най – краткият предложен срок за изпълнение. 

Или 
 

15 
Тср= 100 х --------------  = 100 точки 

15 
 

Точките по третия показател на участника се получават по следната формула: 

П3= Тср х 0.30 

където „0,30” е относителното тегло на показателя 

или 

П3= 100 х 0.30 = 30 точки 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА, беше изчислена по формулата:  

КО = П 1 + П 2 + П 3  
или 
 
КО = 30 + 40 + 30 =  100 точки  
 
 
 

2. „ДЕНЕКС СЕРВИЗ“ ООД  със седалище и адрес на управление: гр. София, 
ул. „Луи Айер“ №2, ЕИК 827211507, представлявано от Милко Стайков заличено на основание чл.4 от 

ЗЗЛД, в качеството му на Управител с подадена оферта №2/02.09.2018 г. за  Обособена 
позиция №1: „Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на 
професионално перално оборудване и материали“ по процедура с предмет: 
„Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на оборудване и материали, 
предназначени за дейността на социално предприятие по проект BG05M9OP001-2.010-
0674-C01 „Създаване на социално предприятие в град Златоград“, финансиран от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд, по 2 обособени позиции, както следва:  

Обособена позиция №1: „Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в 
експлоатация на професионално перално оборудване и материали;  

Обособена позиция № 2:  „Доставка на оборудване и материали за 
благоустрояване, озеленяване и почистване на зелени площи“. 

 
В офертата си кандидатът е направил следните предложения:  
Участникът предлага да достави, по отношение на Обособена позиция №1, следното: 
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1. Професионални перални  машини тип PRIMUS FX135 – 2 броя 
Капацитет: 15 кг. сухо бельо за едно зареждане; 
Обем на барабана –135 дм³; 
Комплект с центрофуга - 1050 об/мин; 
Ниска консумация на: вода 6.9 л/кг пране и ел. енергия 0.175 kWh/кг пране; 
Интегрирана система за подаване на течни препарати, с тръбни и електрически изводи за 
връзка с дозатори за течни перилни препарати; 
Напрежение: 3PEN 380/415V,50 Hz; 
Ел. мощност: 13.1 kW. 
Възможност за свързване със студена твърда, студена мека и топла вода; 
Микропроцесорно управление с възможност за програмиране и препрограмиране X control 

 
2. Професионална перална машина тип PRIMUS FX80 – 1 брой 

Капацитет: 9 кг. сухо бельо за едно зареждане; 
Обем на барабана – 75 дм³; 
Комплект с центрофуга - 1165 об/мин; 
Ниска консумация на: вода 6.6 л/кг пране и ел енергия 0.18 kWh/кг пране. 
Интегрирана система за подаване на течни препарати, с тръбни и електрически изводи за връзка 
с дозатори за течни перилни препарати; 
Напрежение: 3PEN 380/220V,50 Hz.  
Ел. мощност: 6.7 kW; 
Възможност за свързване със студена твърда, студена мека и топла вода; 
Микропроцесорно управление с възможност за програмиране и препрограмиране X control 

 
3. Професионални сушилни машини тип PRIMUS T16 – 3 броя 

Капацитет: 16 кг. на едно зареждане; 
С инсталирана от производителя система за Ует клийнинг, в комплект с технологични 
програми за различни видиве текстил; 
Обем на барабана –345 дм³; 
Реверсивно движение на барабана. 
Люк диаметър - Ø 600мм  
Барабан от неръждаема стомана. 
Изходящ въздушен поток –600 м³/час 
Контрол на сушенето по влажност. 
Газов подгрев – природен газ 25 KW. 
Напрежение: 3 PEN 380/220V, 50Hz.  
Ел. мощност: 0.80 kW. 
Микропроцесорно управление с възможност за програмиране и препрограмиране Full control 
(FTC). 

 
4. Професионална перална машина тип PRIMUS FX135H със система за Уетклийнинг 

(химическо чистене) – комплект – 1 брой 
Комплектът включва: 
- 1 бр. професионална перална машина с инсталирана система за Ует клийнинг, в 
комплект с технологични програми за различни видове текстил; 
Капацитет: 15 кг. сухо бельо за едно зареждане; 
Обем на барабана –135 дм³; 
Комплект с центрофуга 1075 об/мин; 
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USB порт за връзка с PC; 
Интегрирана циркулационна помпа, работеща при режим Ует клийнинг; 
Ниска консумация на: вода 6.9 л/кг пране и ел. енергия 0.175 kWh/кг пране; 
Интегрирана система за подаване на течни препарати, с тръбни и електрически изводи за връзка 
с дозатори за течни перилни препарати; 
Електрическо загряване; 
Напрежение: 3PEN 380/415V,50 Hz; 
Ел. мощност: 13.1 kW; 
Възможност за свързване със студена твърда, студена мека и топла вода; 
Микропроцесорно управление с възможност за програмиране и препрограмиране X control plus. 
- 1 бр. проточен бойлер за Ует клийнинг CLAGE CEX 9 ELECTRONIC MPS ; 
Електрически подгрев; 
Напрежение: 230V/1/50-60Hz; 
Ел. мощност: 8.8  кW; 
- 1 бр. омекотителна система за Ует клийнинг; 
Една колона, съдържаща 50 л йонообменна смола 
В комплект със съд за сол и филтър за твърди частици 
- 1 бр. дозираща система за препаратите за Ует клийнинг Evo Clean  
Помпа 6 бр изходи 
Електронен микропроцесорен контрол 
Възможност за програмиране. 

 
5. Комбинирана гладачна машина тип Silc S/MSA-E COMBI – 1 брой 

Комбинирана машина за гладене, състояща се от: 
Гладачна маса с Ютия 
Подвижно рамо и форма за гладене на ръкави. Електропарна ютия с подсилена тефлонова 
обувка Универсален гладачен плот с ел. подгряване и вакуум. Подвижна ютия чрез релса и 
осветление. Собствен вентилатор. 
Преса за яка и маншети 
Ръчно управление. 
Гладачен манекен за ризи 
Автоматичен цикъл пара – топъл въздух; 
Двойно подаване на пара; 
Регулиране на притискащите лайсни по височина; 
Собствен вентилатор; 
Вграден парогенератор с автоматично пълнене мин. 14л; 
Напрежение: 3PEN 400/220V,50Hz; 
Ел.мощност: 7.5 kW 
Размери ВхШхД 2130х1500х3180 мм 
 

6. Професионален гладачен каландър тип Primus 133-160 – 1 брой 
Третиращ бельото при влажност 45%. 
Скорост на барабана: 1-6 м/мин. 
Работен вал с хромирано покритие 
Работна широчина на вала: 1 664 мм. 
Диаметър на вала: 320 мм 
Максимален капацитет: 58 кг/час 
Газов подгрев – природен газ 25.0 KW. 
Изходящ въздушен поток –600 м³/час 
Напрежение: 3PEN 400/220V,50Hz  
Ел. мощност: 0.5 kW. 
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Управление: микропроцесор 

 
7. Опаковъчна машина с термослепване за пликове тип Миспак 1000 – 1 брой 

Машина за термо слепване на плик, с постоянно нагрети челюсти; 
Дължина на слепване: мин.1000 мм; 
Ширина на залепения шеф: мин. 4 мм; 
Срязване на фолиото: механичен нож; 
Напрежение: 220-250V 50-60Hz; 
Ел.мощност: от 550 W 
Размери ВхШхД 210х350х1050 мм 

 
8. Вертикална опаковъчна машина за дрехи тип Omnisec N-IMV2 – 1 брой 

Вертикална, закрепване на самостоятелна стойка; 
Напрежение: 220-250V 50-60Hz; 
Ел.мощност: 50 W 
 
 

9. Платформена електронна везна тип B150M с конструкция – 1 брой 
Максимален товар до 150 kg; 
Везната да се състои от платформа с датчик и електронен блок (индикаторна кутия); 
За търговски нужди 
Цифрова индикация на измерваната маса (тегло); 
Платформа от неръждаем материал с размери ВхШхД 85х450х600 мм 
 

10. Дозиращи системи за перилни препарати Brightwell Bright Logic – 4 брой 
Дозаторни системи с шест дозиращи пересталтични помпи; 
Измивна система за промиване на шланга за доставка на препарат след използването на 
съответния детергент; 
В комплект с модул за избор на формула разположен дистанционно и свързан с кабел; 
Връзка чрез Wi–fi с компютър, за статистика и програмиране. 

 
11. Количка за мокро бельо тип PV40 – 1 брой 

Изработена от полиетилен и неръждаема стомана; 
Подвижно дъно и шланг за отточване; 
Товароносимост 70 кг.; 
Две въртящи колела на 180º 
Размери ВхШхД 730х600х800мм 
 

12. Количка за мръсно пране тип WST280 – 1 брой 
Метална, решетъчна, с полимерно покритие; 
Товароносимост –60кг, две подвижни колела 360º 
Размери ВхШхД: 880х600х800 мм 
 

13. Количка за чисто сгънато пране тип Coscoo M – 1 брой 
Метална, ролпалетна, решетъчна; 
с полимерно покритие; 
Товароносимост –100 кг; 
две подвижни колела 360º 
Размери ВхШхД: 1585х720х800 мм 
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14. Маса за сгъване и подреждане на пране тип SM – 2 броя 

Изработена от неръждаема стомана; 
Тип островна; 
В/Ш/Д: .900/500/1500мм 
 

15. Метален стелаж тип М27 – 6 броя 
Изработен от прахово боядисана стомана; 
Четири рафта; 
Товароносимост 300 кг; 
В/Ш/Д:.2000/600/1000мм 
 
 
 
Приложени са следните документи  като доказателство, че техническите и функционални 
характеристики на описаното по-горе оборудване са в пълно съответствие с 
изискванията от техническата спецификация на Възложителя: 

1. Брошура за перални машини тип Primus FX80 и Primus FX135 
2. Брошура за сушилни машини тип PRIMUS T16 
3. Брошура за проточен бойлер тип  CLAGE CEX 9 ELECTRONIC MPS 
4. Брошура за Ует клийнинг с информация за: омекотителна система за Ует 

клийнинг в комплект със съд за сол и филтър за твърди частици и дозираща 
система Evo Clean 

5. Брошура за kомбинирана гладачна машина тип Silc S/MSA-E COMBI 
6. Брошура за  гладачен каландър тип Primus 133-160 
7. Брошура за  опаковъчна машина с термослепване за пликове тип Миспак 

1000 
8. Брошура за  опаковъчна машина за дрехи тип Omnisec N-IMV2 
9. Брошура за: а) Платформена електронна везна тип B150M с конструкция; 

б) Метален стелаж тип М27; в) Маса за сгъване и подреждане на пране 
тип SM; г) Количка за чисто сгънато пране тип Coscoo M; д) Количка за 
мръсно пране тип WST280; е) Количка за мокро бельо тип PV40 ; ж) 
Платформена електронна везна тип B150M с конструкция. 

10. Брошура за Дозиращи системи за перилни препарати Brightwell Bright 
Logic 
 

Оценителната комисията от експерти счита, че оферираните от Изпълнителя технически 
характеристики са еквивалентни на изискваните от Възложителя , поради което 
оценителната комисия счита, че офертата на участника е в пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя в тази си част. 
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Участникът предлага да достави оборудването по обособената позиция при 
следните цени: 

 

№ Описание на доставките  
Количество 

Бр. 

Единична 
цена в лева 

без ДДС 

Общо цена 
в лева без 

ДДС 
1. Професионални перални  машини тип 1 2 9900,00 19800,00 
2. Професионална перална машина тип 2 1 7650,00 7650,00 
3. Професионални сушилни машини 3 6150,00 18450,00 
4. Професионална перална машина тип 3  

със система за Уетклийнинг (химическо 
чистене) - комплект 

1 14090,00 14090,00 

5. Комбинирана гладачна машина 1 15900,00 15900,00 
6. Професионален гладачен каландър 1 16150,00 16150,00 
7. Опаковъчна машина с термослепване за 

пликове 
1 1650,00 1650,00 

8. Вертикална опаковъчна машина за дрехи 1 1400,00 1400,00 
9. Платформена електронна везна 1 600,00 600,00 
10. Дозиращи системи за перилни препарати 4 1600,00 6400,00 
11. Количка за мокро бельо 1 420,00 420,00 
12. Количка за мръсно пране 1 250,00 250,00 
13. Количка за чисто сгънато пране 1 340,00 340,00 
14. Маса за сгъване и подреждане на пране 2 410,00 820,00 
15. Метален стелаж 6 210,00 1260,00 
 Обща стойност 105180,00 

 
Участникът предлага срок за  изпълнение на предмета на процедурата – 15 

календарни дни и гаранционен срок 12 месеца.  
 

Получени оценки от кандидата по всеки показател: 
 
а/ Показател  „Предложена цена” с  оценка 30 точки, при следната обосновка:  

Участникът беше оценен за позицията, за която участва, съгласно утвърдената 
Методика за оценка на офертите, по следния начин: 
Показател 1 (П1)-  “Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително 
тегло в комплексната оценка – 0,30. 

Точките на участника се определиха в съотношение към най-ниската предложена цена 
по следната формула: 

                        С min 
Т ц  = 100 х -----------------, където : 
 
                         C n  
 “100” е максималните точки по показателя ; 
 “Cmin” е най-ниската предложена цена ; 
 “Cn ”е цената на n-я участник. 
 



 
 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 
 

 

 

13 
 

или 
                          105180.00     
Т ц  = 100 х ----------------- = 100 т. 
                         105180.00     
 

Точките по първия показател на участника се получават по следната формула: 

П 1=  Т ц   х   0,30, където: 

 

 “0,30” е относителното тегло на показателя 
 
или 
 
П 1=  Т ц   х   0,30 = 30 точки 
 
 
 
б/ Показател „Гаранционен срок на доставеното оборудване в календарни месеци ” 
с  оценка 40 точки, при следната обосновка:  

Участникът беше оценен за позицията, за която участва, съгласно утвърдената 
Методика за оценка на офертите, по следния начин: 

Показател 2(П2) -  „Гаранционен срок на доставеното оборудване в календарни 
месеци ”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 
0,40. 

Точките на участника се определиха в съотношение към най-дългият предложен 
гаранционен срок в календарни месеци по следната формула: 
                            Cn 
Т г.  = 100 х -----------------, където: 
                             Cмax 

„100” е максималните точки по показателя ; 
 „Cmax” е най-дългият гаранционен срок; 
 „Cn ”е гаранционен срок на n-я участник. 

 
или 
                          12     
Т г  = 100 х ----------------- = 100 т. 
                         12 
 

Точките по втория показател на участника се получават по следната формула: 

П 2=  Т г   х   040, където: 

 “0,40” е относителното тегло на показателя 
или 
 
П 2=  Т г   х   0,40 = 40 точки 
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в/ Показател „Срок за изпълнение в календарни дни» , с  оценка 30 точки, при 
следната обосновка:  

Участникът беше оценен за позицията, за която участва, съгласно утвърдената 
Методика за оценка на офертите, по следния начин: 

Показател 3 (П 3 ) – Срок за изпълнение в календарни дни, с максимален брой 
точки – 100, относителнотеглов комплексната оценка – 0,30. 

Точките на участника се определят в съотношение към най-краткия срок за 
изпълнение в календарни дни по следната формула: 

Срок min 
Тср= 100 х --------------  

Срок n 
където:„100” е максималните точки по показателя; 

- Срок n - е предложеният срок за изпълнение на n-ия участник,  
- Срок min е най – краткият предложен срок за изпълнение. 

Или 
15 

Тср= 100 х --------------  = 100точки 
15 
 

Точките по третия показател на участника се получават по следната формула: 

П3= Тср х 0.30 

където „0,30” е относителното тегло на показателя 

или 

П3= 100 х 0.30 = 30 точки 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА, беше изчислена по формулата:  

КО = П 1 + П 2 + П 3  
или 
 
КО = 30 + 40 + 30 =  100 точки  
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Получените резултати са отразени в таблицата по-долу както следва: 
 
За Обособена позиция №1: „Доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в 
експлоатация на професионално перално оборудване и материали 
 

Номер на 
офертата 

от 
регистъра 

Наименование на кандидата 
Стойност на 
офертата в 

лв. без ДДС 

Комплексна 
оценка получена 

на база 
приложената 

методика 

Място в 
класирането 

2 ДЕНЕКС СЕРВИЗ ООД 105180,00 100 т. 1 
 
 
За Обособена позиция № 2: „Доставка на оборудване и материали за 
благоустрояване, озеленяване и почистване на зелени площи” 
 

Номер на 
офертата 

от 
регистъра 

Наименование на кандидата 
Стойност на 
офертата в 

лв. без ДДС 

Комплексна 
оценка получена 

на база 
приложената 

методика 

Място в 
класирането 

1 ДЕНЕКС СЕРВИЗ ООД 4366,00 100 т. 1 
 

Оценителите предлагат  договорът за Обособена позиция №1: „Доставка, монтаж, 
инсталация и въвеждане в експлоатация на професионално перално оборудване и 
материали“ да бъде възложен на кандидат ДЕНЕКС СЕРВИЗ ООД на стойност 
105180,00 лв. без ДДС подал в ИСУН оферта номер 2 от 02.09.2018, 21:06 ч., отговаряща 
на всички изисквания на бенефициента, с получена най-висока комплексна оценка след 
прилагане на одобрената методика и класирана на първо място. 
 
Оценителите предлагат  договорът за Обособена позиция № 2: „Доставка на оборудване 
и материали за благоустрояване, озеленяване и почистване на зелени площи” да бъде 
възложен на кандидат ДЕНЕКС СЕРВИЗ ООД на стойност 4366,00 лв. без ДДС подал в 
ИСУН оферта номер 1 от 31.08.2018, 16:59 ч., отговаряща на всички изисквания на 
бенефициента, с получена най-висока комплексна оценка след прилагане на одобрената 
методика и класирана на първо място. 
 

 

Дата: 04.09.2018 г. 

Място: гр. Златоград 

 

1. оценител 1: /Име фамилия и подпис/ Ганка заличено на основание чл.4 от ЗЗЛД   

2. оценител 2: /Име фамилия и подпис/ Мая заличено на основание чл.4 от ЗЗЛД  

3. оценител 3: /Име фамилия и подпис/ Виолета заличено на основание чл.4 от ЗЗЛД  


