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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. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 3 / 01.02.2018 г., гр. Смолян 
 

 

 

На основание чл.22, ал.1, т.6, ал.5 и ал.9 и чл.108, т.1 от Закона за обществените поръчки 

/ЗОП/, във връзка с мое решение № 17 от 16.11.2017 г. за откриване на процедура по възлагане 

на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура (с 

прогнозна стойност в размер на 358 000 лева /словом триста петдесет и осем хиляди лева/ без 

ДДС), с предмет: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПЕРИФЕРНИ 

УСТРОЙСТВА“, вписано заедно с обявлението за поръчка и последващото мое решение № 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 община Смолян – 

профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2116, и след като взех предвид 

действията на назначената с моя Заповед № ОП-64/29.12.2017г. комисия, протоколирани, както 

следва: протокол № 1 от 29.12.2017 г., протокол № 2 от 29.12.2017 г., протокол № 3 от 

08.01.2018 г., протокол № 4 от 11.01.2018 г. и протокол № 5 от 25.01.2018 г., и отразени в 

Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП, изготвен и предаден ми с изискуемите документи към него на 

25.01.2018 г. и утвърден от мен на 31.01.2018 г., всички публикувани на интернет сайта на 

община Смолян – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2116, 

 

 

I.   О Б Я В Я В А М      

К Л А С И Р А Н Е Т О 
 

 

на участниците 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“, както следва: 

 
 

Класиране 
 

Участник 
Комплексна оценка 

/КО/ 

I място „КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД 100 точки 

II място „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД 99.62 точки 

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

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените от нея оценки и 

извършеното класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите, 

изложени в протоколите от работата на комисията и утвърдения от мен Доклад по чл.103, ал.3 

от ЗОП. 

По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

класираните участници не e установена липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка: 

Всеки от класираните участници е представил надлежно изготвени Опис на 

представените документи и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 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. 

С представения Единен европейски документ за обществени поръчки всеки класиран 

участник 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 за изрично посочени възложители на над 

300 единици компютърно оборудване /преносими и/или настолни компютри, таблети, 

монитори, принтери, мултифункционални устройства, мултимедийни проектори, копирни 

машини, сървъри, сториджи и/или други подобни/. 

Офертата на всеки от класираните участници в останалите части на техническото 

предложение и ценовото предложение с приложенията към тях е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя: 

Всеки от класираните участници 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, 
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ведно с изискуемите приложения към него, включващи както документи от производителите 

на предлаганите компютърно оборудване и периферни устройства, съдържащи технически 

описания, така и документи, удостоверяващи наличие на оторизация за изпълнение на 

дейностите, предмет на поръчката; 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. 

Техническото предложение на всеки от класираните участници 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 всеки от 

класираните участници е представил всички изискуеми данни за марка, модел, производител, 

работни характеристики и функционални изисквания. При преглед на предложението на всеки 

от класираните участници 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 документи от производителите на предлаганите компютърно оборудване и 

периферни устройства.  

- Всеки от класираните участници надлежно е удостоверил, че е оторизиран за 

изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. С техническата си оферта всеки от 

класираните участници е предложил доставка на компютърно оборудване и периферни 

устройства, за които от една страна изрично е посочил данни за производителя им, а от друга 

страна всеки производител пряко или чрез свой представител е издал съответен документ за 

оторизиране за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. 

Всеки от класираните участници е представил надлежно изготвена ценова оферта, 

съдържаща: Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Всеки от класираните участници е представил всички изискуеми от възложителя 

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

офертата всеки от класираните участници 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. 

 На база на разглеждане на предложенията по показателите за оценка на офертите 

класираните участници са оценени от комисията съгласно утвърдената методика за оценка на 

офертите, за което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани в 

протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-64/29.12.2017г., към 

които препращам, и в утвърдения от мен Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП, към който препращам. 

 

 

Въз основа на гореизложеното 

 

 

II. О П Р Е Д Е Л Я М 
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За изпълнител 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“, класирания на първо място участник, 

както следва: 
 

Участник, определен за изпълнител Комплексна оценка /КО/ 

„КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД 100 точки 

 

като договорът за изпълнение да се сключи при съществените обективирани условия съгласно 

подадената оферта, описани в протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед 

№ ОП-64/29.12.2017г., към които препращам, и в утвърдения от мен Доклад по чл.103, ал.3 от 

ЗОП, към който препращам. 

 

 

Решението да се изпрати в един и същи ден на участниците и да се публикува в профила 

на купувача съгласно изискванията на чл.43 от ЗОП и чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП. 

 

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисия за 

защита на конкуренцията 
1
. 

 

 

/подпис и печат/* 

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 възложителя подпис и печат, заличени на основание 

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

 

 

                                                 
1
 Орган, отговарящ за процедурите по обжалване:  

Комисия за защита на конкуренцията  

гр. София, бул. Витоша № 18  

тел.: (02) 935 61 13, факс: (02) 980 73 15  

www.cpc.bg, e-mail: cpcadmin@cpc.bg 


