
             
 

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. 
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ПРОТОКОЛ № 4 
 

 

за отваряне на ценовите предложения 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. 

 

 

Днес, 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, в 

изпълнение на заповед № ОП-64/29.12.2017г. на кмета на община Смолян се събра комисия 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. 

 

 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/. 

 

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; В изпълнение разпоредбата на чл.57, 

ал.3 от ППЗОП на 08.01.2018г., т.е. не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=815392&newver=2
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ценовите предложения, комисията е обявила чрез съобщение 
1
 в профила на купувача 

2
, 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: 

 

„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 

                                                 
1
 Съобщение за отваряне на ценовите предложения, изведено от деловодната система на 

община Смолян с изх. № ДЛ001515 от 08.01.2018г. 
2
 http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2116 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=815392&newver=2
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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 

 

 

„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 
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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.  

 

Настоящият протокол е технически съставен на 11.01.2018 г. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

Милена Хаджиева /подпис/* 

 

 

 

Членове 

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

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

 

 

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, заличени на 

основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД. 


