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Д О К Л А Д 
 

по чл.103, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП 

 

 

за резултатите от работата на комисията в процедура по възлагане на обществена 

поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет: 

„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА“, 

която обществена поръчка е открита с Решение на кмета на община Смолян № 17 от 

16.11.2017 г., вписано заедно с обявлението за поръчка и последващо Решение на кмета на 

община Смолян № 18 от 21.12.2017г. за одобряване на обявление за изменение или 

допълнителна информация в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 

обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2017-0011 и публикувано 

заедно с одобрените с него обявление за поръчка и документация и впоследствие 

издаденото решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 

информация на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2116. 

 

 

Част I: Състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на 

комисията. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и 

заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й. 

 

1. За извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите със 

заповед на кмета на община Смолян № ОП-64/29.12.2017г. е назначена комисия (наричана 

по-долу за краткост „Комисия/Комисията“) в следния състав: 

Председател:  

Милена Милкова Хаджиева – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян. 

Членове: 

Румен Федев Романов – главен експерт в дирекция „ИРТМПП“ в община Смолян. 

инж. Цвятко Момчилов Каменов – главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 

Кичка Николова Искилиева - главен експерт в дирекция „АИОиОМП“ в община Смолян. 

Стилиян Филипов Узунски - главен експерт в дирекция „АИОиОМП“ в община Смолян. 

  

2. В хода на работа на Комисията не са правени промени в състава й. 

  

3. От възложителя не е/са издавана/и заповед/и, с която/които се изменят сроковете, 

задачите и съставът на Комисията. 

 

 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=815392&newver=2
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Част II: Участници в процедурата. 

 

В срока за подаване на оферти са регистрирани 2 /две/ оферти, както следва: 

 

№ 

 

Наименование на участника 

Регистрационен 

номер на 

офертата 

Дата и час на 

получаване на 

офертата 

 

1. 
„КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД,  

ЕИК: 120557552, 

адрес: гр. Смолян 4700, ул.Славееви гори № 24 ;  

електронна поща: kontrax.sm@gmail.com 

 

ДЛ001515 

 

22.12.2017 г.; 

16:20 ч. 

 

2. 
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД, 

ЕИК: 121814067, 

адрес: гр. София 1517, район Подуяне, ул. Бесарабия № 24; 

факс: 02 / 945 59 59 ; електронна поща: sbs@sbs.bg 

 

ДЛ001515 

 

28.12.2017 г.; 

10:58 ч. 

 

 

Част III: Кратко описание на работния процес. Действия, свързани с отваряне, 

разглеждане и оценяване на всяка от офертите. Класиране на участниците, когато е 

приложимо. Предложение за отстраняване на участници, когато е приложимо. Мотиви 

за допускане или отстраняване на всеки участник. Предложение за сключване на 

договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата 

със съответното правно основание, когато е приложимо. Описание на представените 

мостри и/или снимки, когато е приложимо. 

 

Съгласно предварително изготвен от председателя на Комисията и одобрен от 

членовете й график се  проведоха заседания от работата на Комисията, резултатите от които 

са обективирани, както следва: 

  

Първо заседание. 

 

 На 29.12.2017 г., в 08:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5 

от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и  чл.54, ал.1-6 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи отварянето, констатирането на 

наличието и редовността на офертите и оповестяване на тяхното съдържание, при което бяха 

извършени следните действия: 

 

 1. Получените оферти се предадоха на председателя на Комисията, за което се състави 

протокол, съдържащ по отношение на всяка оферта данни за: подател; номер, дата и час на 

получаване; причините за връщане, когато е приложимо. Протоколът се подписа от 

предаващото лице и от председателя на Комисията. 

  

mailto:kontrax.sm@gmail.com
mailto:sbs@sbs.bg
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 2. Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола 

по предходния пункт. 

 

 3. На база на съставения протокол по т.1, съдържащ списък на участниците в 

процедурата, и представените оферти всеки от членовете на Комисията представи 

декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.  

 

4. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените 

оферти следните констатации: 

4.1. Регистрирани предложения – 2 /две/ оферти, описани в Част II „Участници в 

процедурата“ от настоящия доклад. 

4.2. Подадените оферти са постъпили в определения от възложителя срок съобразно 

изискванията на чл.47, ал.1 и 2 от ППЗОП. 

 

5. При отварянето на офертите не присъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване и на единия от участниците „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ 

АД, но присъстваше представител на другия участник - Димитър Иванов Станчев, управител 

на „КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД.  

 

6. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в 

предложенията на участниците. Офертите се отваряха по реда на постъпването им в 

деловодството на общината, като за всяка от тях се изпълниха следващите действия: 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и 

провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, като такъв се установи в офертата; най-малко трима от членовете на Комисията 

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“; 

Комисията предложи на присъстващия представител на другия участник да подпише 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, което право не 

беше използвано. 

 

7. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на Комисията. Не бяха направени възражения и Комисията продължи работата 

си в закрито заседание.  

 

Второ заседание. 

 

 На 29.12.2017 г., в 13:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5, 

чл.104, ал.1, 4 и 6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.7-11 от Правилника 

за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи разглеждане на 

документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, при което бяха извършени 

следните действия: 
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 1. Комисията пристъпи към разглеждане на офертите на участниците за съответствие 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, включително установяване 

на наличието на липси, непълноти или несъответствия на информацията, както и 

нередовности или фактически грешки, при което направи следните констатации: 

 

 

 

 

1.1. 

 

„КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние 

на участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи, 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) с приложени 

доказателства за извършените доставки в съответствие с изискванията на закона и 

условията на възложителя и същите са редовни, като поради неприложимостта им 

не са представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и 

копие от документ за създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/: 

 Е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към 

участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани раздели 

на Част III от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата 

за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство и документацията за обществената 

поръчка, а именно, че: за него не са налице обстоятелствата за 

отстраняване по Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.7 от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка 

на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него 

не се прилагат специфичните национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в 

документацията за обществената поръчка, включащи  липса на 

свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 
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тях лица и техните действителни собственици; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздел 

III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални 

изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е предоставил изискуемите данни в Част 

ІV, раздел В, т. 1б от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) за извършените през референтния период 

основни доставки, с което е удостоверил, че през последните 3 

/три/ години от датата на подаване на офертата е изпълнил 

дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката, а именно: доставки на 332 единици компютърно 

оборудване /преносими и/или настолни компютри, таблети, 

монитори, принтери, мултифункционални устройства, 

мултимедийни проектори, копирни машини, сървъри, сториджи 

и/или други подобни/ за възложителите – община Смолян (174 

единици компютърно оборудване), „Арексим инженеринг“ ЕАД 

(83 единици компютърно оборудване), Окръжен съд – Смолян ( 37 

единици компютърно оборудване) и Областна дирекция 

„Земеделие“ – Смолян (38 единици компютърно оборудване). 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП Комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията 

към личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и 

редовни, в съответствие с предварително обявените условия на възложителя, 

поради което не са налице предпоставките за представяне от участника на 

Комисията на нов единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. 

 

 

 

 

1.2. 

 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние 

на участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи, 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) с приложени 

доказателства за извършените доставки и сертификати за внедрени системи за 

управление на качеството и околната среда в съответствие с изискванията на закона 

и условията на възложителя и същите са редовни, като поради неприложимостта им 

не са представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и 

копие от документ за създаване на обединение. 
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 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени 

поръчки /ЕЕДОП/: 

 Е удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на 

участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към 

участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани раздели 

на Част III от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата 

за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство и документацията за обществената 

поръчка, а именно, че: за него не са налице обстоятелствата за 

отстраняване по Раздел VI.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.7 от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка 

на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него 

не се прилагат специфичните национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в 

документацията за обществената поръчка, включащи  липса на 

свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 

тях лица и техните действителни собственици; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в раздел 

III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел III 

„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални 

изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е предоставил изискуемите данни в Част 

ІV, раздел В, т. 1б от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) за извършените през референтния период 

основни доставки, с което е удостоверил, че през последните 3 

/три/ години от датата на подаване на офертата е изпълнил 

дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката, а именно: доставки на над 350 единици компютърно 

оборудване /преносими и/или настолни компютри, таблети, 

монитори, принтери, мултифункционални устройства, 
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мултимедийни проектори, копирни машини, сървъри, сториджи 

и/или други подобни/ за възложителите – „Северозападно 

държавно предприятие“ – Враца, община Добрич, Институт по 

механика – БАН, Институт по океанология – БАН, Министерство 

на отбраната, УАСГ, Държавна агенция „Технически операции“, 

„БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, ОД на МВР – Благоевград, 

Комисия за регулиране на съобщенията, ТП „Държавно горско 

стопанство Елена“ – гр. Елена, МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ 

АД – гр. Велико Търново, община Ситово, МБАЛ „Д-р Братан 

Шукеров“ АД, община Каварна, Държавна агенция „Електронно 

управление“. 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП Комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията 

към личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и 

редовни, в съответствие с предварително обявените условия на възложителя, 

поради което не са налице предпоставките за представяне от участника на 

Комисията на нов единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. 

 

 2. При извършването на предварителния подбор Комисията не установи необходимост 

от искане на разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените 

данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

 

 3. С това работата на Комисията по първоначално разглеждане на документите за 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертите на 

участниците в процедурата за избор на изпълнител приключи. 

 

Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични регистри, в 

това число Търговския регистър при Агенция по вписванията - www.brra.bg, Комисията 

единодушно: 

 

Р Е Ш И: 

 

I. На основание чл.56, ал.1 от ППЗОП допуска до разглеждане на техническите 

предложения в подадените оферти участниците „КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД и 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД. 

 

II. На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП препис от протокола, съдържащ констатациите 

на Комисията относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, включително установяването на наличие на липси, непълноти или несъответствия 

на информацията, както и нередовности или фактически грешки, да бъде изпратен на 

участниците в деня на публикуването му в профила на купувача. 

http://www.brra.bg/
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Трето заседание. 

 

На 08.01.2018 г., в 08:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5 и 

чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.1 и 2 и чл.57, ал.1-3 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи 

разглеждане, проверка за съответствие с изискванията на възложителя и оценка на 

техническите предложения от офертите на участниците, при което бяха извършени следните 

действия: 

 

 1. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците, за които беше установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и 

на критериите за подбор, и извършване на оценяване съгласно одобрената от възложителя 

методика за определяне на комплексната оценка на офертата. 

  

 2. Преди да пристъпи към оценяване на техническите оферти на участниците на 

основание чл.56, ал.2 от ППЗОП Комисията провери дали същите са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията ЗОП, документацията за участие в процедурата и 

техническите спецификации: 
 

  

„КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, ведно с изискуемите 

приложения към него, включващи както документи от производителите на предлаганите 

компютърно оборудване и периферни устройства, съдържащи технически описания, 

представени под формата на детайлни технически спецификации, каталози, брошури, 

сертификати и декларации за съответствие, отчети за тестване и сертифициране, 

хипервръзки към официални сайтове на производители, така и документи, 

удостоверяващи, че участникът е оторизиран за изпълнение на дейностите, предмет на 

поръчката, представени под формата на Сертификат за оторизиране на участника за 

дистрибутор на Триумф Борд (Triumph Board) и оторизационни писма от Лексмарк 

Интернешънъл България (Lexmark International Bulgaria) и Ейсър Компютър (Acer 

Computer); Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; и Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена 

съгласно Образец № 4, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 
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Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката (доставката и съпътстващите я дейности по монтаж, 

инсталация, проверка, тестване, изпитване и въвеждане в експлоатация): 5 /словом пет/ 

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение.  

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 
Участникът предлага следното компютърно оборудване и периферни устройства по видове 

и количества, както следва: 

 

1. 

 

Професионално мултифункционално 

устройство – 1 брой 

Марка: Лексмарк (Lexmark) 

Модел: CX827de 

Гаранция: 4 години 

 

2. 

 

Мултифункционални устройства – 

черно-бели - 11 броя 

Марка: Лексмарк (Lexmark) 

Модел: MX517de 

Гаранция: 4 години 

 

3. 

Мултифункционално устройство - 

цветно –  печат, копиране, сканиране, 

факс  - 1 брой 

Марка: Лексмарк (Lexmark) 

Модел: CX417de 

Гаранция: 4 години 

 

4. 

 

Цветни принтери - 2 броя 

Марка: Лексмарк (Lexmark) 

Модел: CS517de 

Гаранция: 4 години 

 
 

5. 

 

Късофокусни мултимедийни 

проектори, всеки със стойка за монтаж 

на късофокусен проектор - 21 броя 

Марка: Ейсър (Acer) 

Модел: U5320W 
 

Гаранция: 
3 години на проектора;  

1 година на лампата 

 
 

6. 

 
 

Мултимедийни проектори - 10 броя 

Марка: Ейсър (Acer) 

Модел: X1126H 
 

Гаранция: 
3 години на проектора;  

1 година на лампата 

 

 

7. 

 

Късофокусни мултимедийни 

проектори, всеки със стойка за монтаж 

на късофокусен проектор - 32 броя 

Марка: Ейсър (Acer) 
 

Модел: 
S1283Hne; стойка Acer 

SWM02 
 

Гаранция: 
3 години на проектора;  

1 година на лампата 

 

 
 

8. 

 

 

Компютърни 

конфигурации, всяка 

включваща 

компютър, монитор, 

мишка и клавиатура 

- 146 броя 

 

Настолен 

компютър 

Марка: Ейсър (Acer) 

Модел: Veriton M4650G 

Гаранция: 3 години 

 

Монитор 

Марка: Ейсър (Acer) 

Модел: V226HQLbid 

Гаранция: 3 години 

 

9. 

 

Лаптопи за мобилна класна стая - 14 

броя 

Марка: Ейсър (Acer) 

Модел: Travelmate B118 

Гаранция: 1 годинa 

 

10. 

 

Лаптопи - 97 броя 

Марка: Ейсър (Acer) 

Модел: Travelmate P238 

Гаранция: 1 годинa 
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11. 

 

Таблети - 7 броя 

Марка: Ейсър (Acer) 

Модел: Iconia B1-790 

Гаранция: 2 години 

 
 

12. 

 
 

Интерактивни дъски - 43 броя 

 

Марка: 
Триумф Борд (Triumph 

Boаrd) 

Модел: 78MULTI-USB-10 

Гаранция: 3 години 

Констатации на Комисията:  

Техническото предложение на участника съответства на предварително обявените от 

възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия и 

изисквания за изготвянето му, а именно: За всеки предложен вид компютърно оборудване 

и периферни устройства участникът е представил всички изискуеми данни за марка, модел, 

производител, работни характеристики и функционални изисквания. При преглед на 

предложението на участника Комисията констатира, че работните характеристики и 

функционални изисквания на предложените видове компютърно оборудване и периферни 

устройства съответстват на минималните изисквания на възложителя съгласно 

Техническите спецификации, представляващи Книга I, неразделна част от документацията 

за обществена поръчка. Посочените технически и функционални параметри се 

потвърждават напълно от представените от участника документи от производителите на 

предлаганите компютърно оборудване и периферни устройства под формата на детайлни 

технически спецификации, каталози, брошури, сертификати и декларации за съответствие, 

отчети за тестване и сертифициране, хипервръзки към официални сайтове на 

производители. Наред с това участникът надлежно е удостоверил, че е оторизиран за 

изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. С техническата си оферта участникът е 

предложил доставка на компютърно оборудване и периферни устройства, произведени от 

Лексмарк (Lexmark), Ейсър (Acer) и Триумф Борд (Triumph Boаrd), като под формата на 

Сертификат за оторизиране на участника за дистрибутор на Триумф Борд (Triumph Boаrd) 

и оторизационни писма от Лексмарк Интернешънъл България (Lexmark International 

Bulgaria) и Ейсър Компютър (Acer Computer) всяко от посочените лица е издало съответен 

документ за оторизиране на участника за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. 

Заключение на Комисията:  

Членовете на Комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 
 

 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 
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Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, ведно с изискуемите 

приложения към него, включващи както документи от производителите на предлаганите 

компютърно оборудване и периферни устройства, съдържащи технически описания, 

представени под формата на детайлни технически спецификации, каталози, брошури, 

декларации, сертификати, хипервръзки към сайтове на производители, така и документи, 

удостоверяващи, че участникът е оторизиран за изпълнение на дейностите, предмет на 

поръчката, представени под формата на Уверение за упълномощаване на дилър за 

продажба на продукти с търговска марка Хюлет Пакард (Hewlett Packard), оторизационнo 

писмo от Лексмарк Интернешънъл България (Lexmark International Bulgaria), Уверение за 

упълномощаване на дилър за продажба на продукти с търговска марка Ейсър (Acer), 

Писмo за оторизиране на дилър за продажба на продукти с търговска марка Ейсъс (Asus) 

и Писмo за оторизиране на дилър за продажба и поддръжка на продукти с търговска 

марка IQBOARD; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, 

изготвена съгласно Образец № 3; и Декларация за срока на валидност на офертата, 

изготвена съгласно Образец № 4, като поради неприложимостта му не е представен 

документ за упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката (доставката и съпътстващите я дейности по монтаж, 

инсталация, проверка, тестване, изпитване и въвеждане в експлоатация): 5 /словом пет/ 

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение.  

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 
Участникът предлага следното компютърно оборудване и периферни устройства по 

видове и количества, както следва: 

 

1. 

 

Професионално мултифункционално 

устройство – 1 брой 

Марка: Хюлет Пакард (HP) 

Модел: M681z 

Гаранция: 3 години 

 

2. 

 

Мултифункционални устройства – 

черно-бели - 11 броя 

Марка: Лексмарк (Lexmark) 

Модел: MX517de 

Гаранция: 3 години 

 

3. 

Мултифункционално устройство - 

цветно –  печат, копиране, сканиране, 

факс  - 1 брой 

Марка: Лексмарк (Lexmark) 

Модел: CX417de 

Гаранция: 3 години 

 

4. 

 

Цветни принтери - 2 броя 

Марка: Лексмарк (Lexmark) 

Модел: CS517de 

Гаранция: 3 години 

 
 

5. 

 

Късофокусни мултимедийни 

проектори, всеки със стойка за монтаж 

на късофокусен проектор - 21 броя 

Марка: Ейсър (Acer) 

Модел: U5320W 
 

Гаранция: 
3 години на проектора;  

1 година на лампата 

 
 

6. 

 
 

Мултимедийни проектори - 10 броя 

Марка: Ейсър (Acer) 

Модел: P1525 
 3 години на проектора;  
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Гаранция: 1 година на лампата 

 
 

7. 

 

Късофокусни мултимедийни 

проектори, всеки със стойка за монтаж 

на късофокусен проектор - 32 броя 

Марка: Ейсър (Acer) 

Модел: S1283Hne 
 

Гаранция: 
3 години на проектора;  

1 година на лампата 

 

 
 

8. 

 

 

Компютърни 

конфигурации, всяка 

включваща 

компютър, монитор, 

мишка и клавиатура 

- 146 броя 

 

Настолен 

компютър 

Марка: ЕйсъсПро(AsusPro) 

Модел: D830MT 

Гаранция: 3 години 

 

Монитор 

Марка: Ейсъс (Asus) 

Модел: VZ229HE 

Гаранция: 3 години 

 

9. 

 

Лаптопи за мобилна класна стая - 14 

броя 

Марка: Ейсър (Acer) 

Модел: Travelmate B118 

Гаранция: 1 годинa 

 

10. 

 

Лаптопи - 97 броя 

Марка: Ейсър (Acer) 

Модел: Travelmate P238-M 

Гаранция: 1 годинa 

 

11. 

 

Таблети - 7 броя 

Марка: Ейсър (Acer) 

Модел: Iconia B1-790 

Гаранция: 2 години 

 

12. 

 

Интерактивни дъски - 43 броя 

Марка: IQBOARD 

Модел: DVTQK 

Гаранция: 3 години 

Констатации на Комисията:  

Техническото предложение на участника съответства на предварително обявените от 

възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия и 

изисквания за изготвянето му, а именно: 

За всеки предложен вид компютърно оборудване и периферни устройства участникът е 

представил всички изискуеми данни за марка, модел, производител, работни 

характеристики и функционални изисквания. При преглед на предложението на 

участника Комисията констатира, че работните характеристики и функционални 

изисквания на предложените видове компютърно оборудване и периферни устройства 

съответстват на минималните изисквания на възложителя съгласно Техническите 

спецификации, представляващи Книга I, неразделна част от документацията за 

обществена поръчка. Посочените технически и функционални параметри се 

потвърждават напълно от представените от участника документи от производителите на 

предлаганите компютърно оборудване и периферни устройства под формата на детайлни 

технически спецификации, каталози, брошури, декларации за съответствие, сертификати 

за качество, хипервръзки към официални сайтове на производители. Наред с това 

участникът надлежно е удостоверил, че е оторизиран за изпълнение на дейностите, 

предмет на поръчката. С техническата си оферта участникът е предложил доставка на 

компютърно оборудване и периферни устройства, произведени от Хюлет Пакард (Hewlett 

Packard), Лексмарк (Lexmark), Ейсър (Acer), Ейсъс (Asus) и IQBOARD, като под формата 

на Уверение за упълномощаване на дилър за продажба на продукти с търговска марка 

Хюлет Пакард (Hewlett Packard), оторизационнo писмo от Лексмарк Интернешънъл 
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България (Lexmark International Bulgaria), Уверение за упълномощаване на дилър за 

продажба на продукти с търговска марка Ейсър (Acer), Писмo за оторизиране на дилър за 

продажба на продукти с търговска марка Ейсъс (Asus) и Писмo за оторизиране на дилър 

за продажба и поддръжка на продукти с търговска марка IQBOARD всяко от посочените 

лица пряко или чрез свой представител е издало съответен документ за оторизиране на 

участника за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. 

Заключение на Комисията:  

Членовете на Комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

 

 3. При разглеждането на техническите оферти Комисията не установи необходимост 

от искане на разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените 

данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

 

 4. След като беше определено съответствието на представените оферти както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

изискванията на възложителя и съответствието с предварително обявените условия, 

Комисията пристъпи към оценки на допуснатите оферти по показателя Срок за изпълнение на 

поръчката (О2) съгласно утвърдената от възложителя методика за определяне на 

комплексната оценка на офертата. 

Резултатите от прилагането на формулата за оценка по показателя Срок за 

изпълнение на поръчката (О2) са закрепени таблично, както следва: 

 

 

Оценяван участник: 

 

Предложен от 

участника срок 

за изпълнение на 

поръчката 

Оценка по 

показател 

Срок за 

изпълнение на 

поръчката 

(О2) 
 

„КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД 
5  

календарни дни 
35.00 

точки 
 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД 
5  

календарни дни 
35.00  

точки 

Мотиви: 

Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по 

посочения показател и предложения на участниците, надлежно протоколирани и описани 

в настоящия доклад. 

 

Въз основа на направените констатации и извършени справки Комисията 

единодушно: 

 

Р Е Ш И: 
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I. На основание чл.57, ал.1 и 2 от ППЗОП допуска до отваряне на ценовите им 

предложения в подадените оферти участниците „КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД и 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД. 

 

II. Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 11.01.2018 

г. от 08:30 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната 

сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, за която дата и час 

участниците да бъдат уведомени своевременно посредством съобщение в профила на 

купувача, съдържащо датата, часа и мястото на отварянето 

 

Четвърто заседание. 

 

На 11.01.2018 г. от 08:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5 и 

чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.57 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи отваряне на ценовите предложения, 

при което бяха извършени следните действия: 

 

1. Комисията установи, че са налице предпоставките за отваряне на ценовите 

предложения от офертите на участниците, като съображенията за това са следните: 

Комисията е извършила проверка на съответствието на участниците с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор; Комисията е разгледала техническите 

предложения на участниците, за които е установено, че отговарят на изискванията за лично 

състояние и на критериите за подбор; Комисията е разгледала допуснатите оферти и 

проверила за тяхното съответствие с предварително обявените условия; Тъй като част от 

показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, Комисията преди 

отваряне на ценовото предложение е извършила оценяване на офертите по другия показател; 

При спазване на чл.57, ал.3 от ППЗОП на 08.01.2018г. (не по-късно от два работни дни преди 

датата на отваряне на ценовите предложения) Комисията е обявила чрез съобщение в 

профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения. 

 

2. При отварянето на ценовите оферти присъстваше единствено Димитър Иванов 

Станчев, управител на „КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД, като представител/и на 

останалия участник или средствата за масово осведомяване не присъстваха. 

 

 3. Отварянето на ценовите предложения от офертите на участниците протече при 

следния ред: След обявяване на резултатите от оценяването на офертите по другия показател 

- Срок за изпълнение на поръчката (О2), Комисията провери целостта на пликовете с 

ценовите оферти и констатира, че същите са запечатани, с ненарушена цялост, подписани от 

трима членове на Комисията; След описаните действия Комисията пристъпи по реда на 

постъпване на офертите им в деловодството на общината към отваряне на плик „Предлагани 

ценови параметри“, съдържащ ценовите оферти на участниците; При отваряне на ценовите 

предложения, съдържанието на всяко от тях беше съобщено на всички присъстващи. 

Предложените ценови оферти бяха съобщени, както следва: 

 



             
 

Проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,  

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“,  

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

 

15 

 

 

„КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

Цена за изпълнение на поръчката: 352 881,00 лева /словом триста петдесет и две хиляди 

осемстотин осемдесет и един лева/ без ДДС, 

която стойност е получена на база на следните оферирани единични цени и количества по 

видове компютърно оборудване и периферни устройства, както следва: 
 

№ 

по 

ред 

Доставка по вид на компютърно 

оборудване и периферни устройства, 

включително изпълнение на 

съпътстващите доставката дейности 

 

Количество 

/бр./ 

 

Единична цена 

в лева без ДДС 

 

Обща цена в 

лева без ДДС 

1. 
Професионално 

мултифункционално устройство 
1 4070,00 4070,00 

2. 
Мултифункционални устройства – 

черно-бели 
11 620,00 6820,00 

3. 
Мултифункционално устройство - 

цветно –  печат, копиране, 

сканиране, факс 

1 605,00 605,00 

4. Цветни принтери 2 515,00 1030,00 

5. 
Късофокусни мултимедийни 

проектори, всеки със стойка за 

монтаж на късофокусен проектор 

21 1600,00 33 600,00 

6. Мултимедийни проектори 10 620,00 6200,00 

7. 
Късофокусни мултимедийни 

проектори, всеки със стойка за 

монтаж на късофокусен проектор 

32        1110,00 35 520,00 

8. 
Компютърни конфигурации, всяка 

включваща компютър, монитор, 

мишка и клавиатура 

146 832,00 121 472,00 

9. Лаптопи за мобилна класна стая 14 1100,00 15 400,00 

10. Лаптопи 97 783,00 75 951,00 

11. Таблети 7 149,00      1043,00 

12. Интерактивни дъски 43 1190,00 51 170,00 
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„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

Цена за изпълнение на поръчката: 354 954,00 лева /словом триста петдесет и четири 

хиляди деветстотин петдесет и четири лева/ без ДДС, 

която стойност е получена на база на следните оферирани единични цени и количества по 

видове компютърно оборудване и периферни устройства, както следва: 
 

№ 

по 

ред 

Доставка по вид на компютърно 

оборудване и периферни устройства, 

включително изпълнение на 

съпътстващите доставката дейности 

 

Количество 

/бр./ 

 

Единична цена 

в лева без ДДС 

 

Обща цена в 

лева без ДДС 

1. 
Професионално 

мултифункционално устройство 
1 7433,00 7433,00 

2. 
Мултифункционални устройства – 

черно-бели 
11 595,00 6545,00 

3. 
Мултифункционално устройство - 

цветно –  печат, копиране, 

сканиране, факс 

1 475,00 475,00 

4. Цветни принтери 2 395,00 790,00 

5. 
Късофокусни мултимедийни 

проектори, всеки със стойка за 

монтаж на късофокусен проектор 

21 1500,00 31 500,00 

6. Мултимедийни проектори 10 1300,00 13 000,00 

7. 
Късофокусни мултимедийни 

проектори, всеки със стойка за 

монтаж на късофокусен проектор 

32        960,00 30 720,00 

8. 
Компютърни конфигурации, всяка 

включваща компютър, монитор, 

мишка и клавиатура 

146 979,00 142 934,00 

9. Лаптопи за мобилна класна стая 14 630,00 8820,00 

10. Лаптопи 97 730,00 70 810,00 

11. Таблети 7 160,00 1120,00 

12. Интерактивни дъски 43 949,00 40 807,00 

 

 

4. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на Комисията. Не бяха направени възражения и Комисията продължи работата 

си в закрито заседание.  
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Пето заседание. 

 

На 25.01.2018 г. от 08:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5 и 

чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.2 и чл.58, ал.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи 

разглеждане и проверка на ценовите предложения за съответствие с изискванията на 

възложителя, оценка на офертите и класиране на участниците, при което бяха извършени 

следните действия: 

 

1. Комисията провери служебно пълнотата на представените ценови предложения, 

при което направи следните констатации относно съответствието на представените оферти с 

предварително обявените условия на поръчката: 

 

Извод за съответствието на ценовите предложения на участниците с предварително 

обявените условия на поръчката: 

Всеки от участници в процедурата – „КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД и 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД, е представил всички изискуеми от 

възложителя документи в плик „Предлагани ценови параметри“, и същите са редовни. При 

изготвяне на офертата всеки от участниците се е придържал точно към предварително 

обявените условия на поръчката: извършил е изчисленията коректно и точно, без 

отклонения, като ценовото му предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията 

както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, съобразено е с определения от 

възложителя финансов ресурс при спазване на изисквания за максимална прогноза стойност 

за изпълнение на поръчката. 

 

2. След като беше определено съответствието на представените оферти както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

изискванията на възложителя и съответствието с предварително обявените условия, 

Комисията пристъпи към оценки на допуснатите оферти по показателя Цена за изпълнение 

на поръчката (О1) и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на 

офертите. 

Резултатите от прилагането на формулата за оценка по показателя Цена за изпълнение 

на поръчката (О1) са закрепени таблично, както следва: 

 

 

Оценяван участник: 

 

Предложена от 

участника цена 

за изпълнение 

на поръчката 

Оценка по 

показател 

Цена за 

изпълнение на 

поръчката (О1) 

 

„КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД 
352 881,00 лева  

без ДДС  
65.00 

точки 
 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД 
354 954.00 лева  

без ДДС  
64.62 

точки 
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Мотиви: 

Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по 

посочения показател и предложения на участниците, надлежно протоколирани и описани в 

настоящия доклад. 
 

Резултатите от прилагането на формулата за определяне на обща комплексна оценка 

(КО) на допуснатите оферти на участниците са закрепени таблично, както следва: 

 

 

 

Оценяван участник: 

 

Оценка по 

показател 

Цена за 

изпълнение на 

поръчката 

(О1) 
 

 

Оценка по 

показател 

Срок за 

изпълнение на 

поръчката 

(О2) 
 

 
 

Обща 

комплексна 

оценка 

(КО) 

„КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД 
65.00 

точки 

35.00 

точки 

100.00 

точки 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС 

СИСТЕМИ“ АД 

 

64.62 

точки 

 

35.00 

точки 

 

99.62 

точки 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулата за определяне на 

комплексна оценка и получени оценки от допуснатите участници по показателите за 

оценка, надлежно протоколирани и описани в настоящия доклад. 

 

Въз основа на направените констатации и извършени справки Комисията 

единодушно: 

 

Р Е Ш И: 

 

I. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП класира участниците, както следва:  

Първо място: „КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД, с получена максимална обща 

комплексна оценка KO = 100.00 точки. 

Второ място: „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД, с получена обща 

комплексна оценка KO = 99.62 точки. 

 

 II. Предлага на възложителя сключване на договор с класирания на първо място 

участник – „КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД, при съществените обективирани условия 

съгласно подадената оферта, както следва: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 352 881,00 лева /словом триста петдесет и две 

хиляди осемстотин осемдесет и един лева/ без ДДС, която стойност е получена на база на 

следните оферирани единични цени и количества по видове компютърно оборудване и 

периферни устройства, както следва: 
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№ 

по 

ред 

 

Доставка по вид на компютърно 

оборудване и периферни устройства, 

включително изпълнение на 

съпътстващите доставката дейности 

 

 

 

Количество 

/бр./ 

 

 

Единична цена 

в лева без ДДС 

 

 

Обща цена в 

лева без ДДС 

1. 
Професионално 

мултифункционално устройство 
1 4070,00 4070,00 

2. 
Мултифункционални устройства – 

черно-бели 
11 620,00 6820,00 

3. 
Мултифункционално устройство - 

цветно –  печат, копиране, 

сканиране, факс 

1 605,00 605,00 

4. Цветни принтери 2 515,00 1030,00 

5. 
Късофокусни мултимедийни 

проектори, всеки със стойка за 

монтаж на късофокусен проектор 

21 1600,00 33 600,00 

6. Мултимедийни проектори 10 620,00 6200,00 

7. 
Късофокусни мултимедийни 

проектори, всеки със стойка за 

монтаж на късофокусен проектор 

32        1110,00 35 520,00 

8. 
Компютърни конфигурации, всяка 

включваща компютър, монитор, 

мишка и клавиатура 

146 832,00 121 472,00 

9. Лаптопи за мобилна класна стая 14 1100,00 15 400,00 

10. Лаптопи 97 783,00 75 951,00 

11. Таблети 7 149,00      1043,00 

12. Интерактивни дъски 43 1190,00 51 170,00 

 Срок за изпълнение на поръчката (доставката и съпътстващите я дейности по монтаж, 

инсталация, проверка, тестване, изпитване и въвеждане в експлоатация): 5 /словом пет/ 

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение.  

 

 

 

Всички решения на Комисията са взети единодушно, без да е налице особено мнение на 

член на Комисията по направена от нея констатация или по взето решение. 
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Неразделна част от настоящия доклад са протоколите от работата на комисията, както 

следва: 

1. Протокол № 1 от 29.12.2017 г.. 

2. Протокол № 2 от 29.12.2017 г.. 

3. Протокол № 3 от 08.01.2018 г.. 

4. Протокол № 4 от 11.01.2018 г.. 

5. Протокол № 5 от 25.01.2018 г.. 

 

Настоящият доклад е технически съставен на 25.01.2018 г. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

Милена Хаджиева /подпис/* 

 

 

 

Членове 

Румен Романов /подпис/* инж. Цвятко Каменов /подпис/* 

Кичка Искилиева /подпис/* Стилиян Узунски /подпис/* 

 

 

Дата на приемане на доклада от възложителя:             25.01.2018г. 

 

Час на приемане на доклада от възложителя:             16:50  

 

/подпис и печат/* 

Приемане от възложителя на доклада от работата .............................................  

на комисията, ведно с приложенията към него               НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

 Кмет на община Смолян 
  

 

 

/подпис и печат/* 

Дата: 31.01.2018 г.  Утвърдил: ………….................…….. 

гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян  
 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „№BG16RFOP001-1.022-0002-C01 „Обновяване на енергийната ефективност 

на образователна инфраструктура в гр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение 

на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-

1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

* Забележка: Налице са положени от членовете на комисията подписи и от 

възложителя подписи и печат, заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с 

чл.2 и 23 от ЗЗЛД. 


