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ПРОТОКОЛ № 5 
 

 

за разглеждане и проверка на ценовите предложения за съответствие с изискванията на 

възложителя, оценка на офертите и класиране 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 ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“, чието изпълнение е 

разделено на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на различни 

видове компютърно, аудио-визуално, домакинско, оптично и телекомуникационно оборудване 

и принадлежности; и Обособена позиция № 2: Доставка на учебно оборудване и 

принадлежности, в това число пособия и музикални системи и инструменти, включително и 

във вид на играчки, която обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 1 от 

дата 24.01.2018 г., вписано в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 

обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2018-0001 и публикувано 

заедно с одобреното с него обявление за поръчка и документацията  на интернет сайта на 

възложителя – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2221 . 

 

 

Днес, 05.04.2018 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-6/09.03.2018г.  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– гл. експерт в дирекция „МППОД“ в община Смолян. 

Инж. Цвятко Момчилов Каменов – гл. експерт в дирекция „СИиОС“ в община 

Смолян. 

Василка Димитрова Гатешка – гл. експерт в дирекция „ФСДНБ“ в община Смолян. 

Розета Зефирова Буйкова – гл. специалист в дирекция „СИиОС“ 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.56, ал.2 и чл.58, ал.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

1. Комисията провери служебно пълнотата на представените ценови предложения, при което 

направи следните констатации относно съответствието на представените оферти по 

обособени позиции с предварително обявените условия на поръчката: 

 

1.1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ 

КОМПЮТЪРНО, АУДИО-ВИЗУАЛНО, ДОМАКИНСКО, ОПТИЧНО И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
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Извод за съответствието на ценовите предложения на участниците с предварително 

обявените условия на поръчката: 

Всеки от допуснатите участници по обособената позиция – „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС 

СИСТЕМИ“ АД и „КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД, 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 по обособената позиция при спазване на изисквания за максимална прогноза 

стойност за изпълнение на поръчката. 

 

1.2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА УЧЕБНО 

ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, В ТОВА ЧИСЛО ПОСОБИЯ И 

МУЗИКАЛНИ СИСТЕМИ И ИНСТРУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВЪВ 

ВИД НА ИГРАЧКИ 

 

Извод за съответствието на ценовите предложения на участниците с предварително 

обявените условия на поръчката: 

Всеки от допуснатите участници по обособената позиция – „КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД 

и „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД, 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 по обособената 

позиция 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 по обособени позиции на допуснатите оферти по показателя Цена за изпълнение на 

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

офертите. 

 

2.1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ 

КОМПЮТЪРНО, АУДИО-ВИЗУАЛНО, ДОМАКИНСКО, ОПТИЧНО И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 
 

 

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

поръчката (О1) са закрепени таблично, както следва: 

 

 

 
 

 

Предложена от 

участника цена за 

изпълнение на 

 

Оценка по 

показател 

Цена за 
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Оценяван участник: поръчката изпълнение на 

поръчката (О1) 
 

 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД  
33 333,00 лева  

без ДДС  

65 

точки 
 

„КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД 
37 949,00 лева  

без ДДС  

57.09 

точки 

Мотиви: 

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

показател и предложения на участниците, описани в настоящия и предходния  протокол. 
 

2.2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА УЧЕБНО 

ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, В ТОВА ЧИСЛО ПОСОБИЯ И 

МУЗИКАЛНИ СИСТЕМИ И ИНСТРУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВЪВ 

ВИД НА ИГРАЧКИ 

 

 

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 
11 725,00 лева  

без ДДС  

62.06 

точки 
 

„ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД 
11 194,20 лева  

без ДДС  

65 

точки 

Мотиви: 

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

показател и предложения на участниците, описани в настоящия и предходния  протокол. 
 

3. Общата комплексна оценка за класиране на участниците по обособени позиции:  
 

3.1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ 

КОМПЮТЪРНО, АУДИО-ВИЗУАЛНО, ДОМАКИНСКО, ОПТИЧНО И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

 

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 

доставката 

 
 

Обща 

комплексн

а оценка 

(КО) 
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(О2) 

 

 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД  
65 

точки 

17,5 

точки 

82,5 

точки 
 

„КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД 
57.09 

точки 

35  

точки 

92,09 

точки 

 

Мотиви:  

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

комплексна оценка и получени оценки от допуснатите по обособената позиция участници по 

показателите за оценка, описани в настоящия и предходен протокол от работата на 

комисията - Протокол № 3 от 20.03.2018г.. 

 

 

3.2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА УЧЕБНО 

ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, В ТОВА ЧИСЛО ПОСОБИЯ И 

МУЗИКАЛНИ СИСТЕМИ И ИНСТРУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВЪВ 

ВИД НА ИГРАЧКИ 

 

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 

доставката 

(О2) 
 

 
 

Обща 

комплексн

а оценка 

(КО) 

 

„КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД 
62.06 

точки 

35 

точки 

97,06 

точки 
 

„ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД 
65 

точки 

35  

точки 

100 

точки 

 

Мотиви:  

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

комплексна оценка и получени оценки от допуснатите по обособената позиция участници по 

показателите за оценка, описани в настоящия и предходен протокол от работата на 

комисията - Протокол № 3 от 20.03.2018г.. 

 

 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изложените в настоящия протокол мотиви 

комисията единодушно  
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Р Е Ш И : 
 

I. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП класира участниците по обособени позиции, както 

следва:  

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ 

КОМПЮТЪРНО, АУДИО-ВИЗУАЛНО, ДОМАКИНСКО, ОПТИЧНО И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:  
 

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

KO = 92,09 точки. 

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

комплексна оценка KO = 82,5 точки. 

 

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА УЧЕБНО ОБОРУДВАНЕ И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, В ТОВА ЧИСЛО ПОСОБИЯ И МУЗИКАЛНИ СИСТЕМИ 

И ИНСТРУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВЪВ ВИД НА ИГРАЧКИ: 

 

Първо място: „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД, с получена максимална обща 

комплексна оценка KO = 100 точки. 

Второ място: „КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД, с получена обща комплексна оценка 

KO = 97,06 точки. 

 

 II. Предлага на възложителя сключване на договор с класираните на първо място по 

обособената позиция участници, при съществените обективирани условия съгласно подадените 

оферти, описана в протоколите от работата на комисията, както следва: 

 

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ 

КОМПЮТЪРНО, АУДИО-ВИЗУАЛНО, ДОМАКИНСКО, ОПТИЧНО И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

 

- „КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД 

 

• Цена за изпълнение на поръчката: 37 949,00 лева /словом тридесет и седем хиляди 

деветстотин четиридесет и девет лева/ без ДДС, която стойност е получена на база на 

следните оферирани единични цени и количества по видове оборудване и 

принадлежности, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Доставка по вид оборудване и 

принадлежности, включително изпълнение 

на съпътстващите доставката дейности 

 

Количест

во 

/бр./ 

Единична 

цена в лева 

без ДДС 

 

Обща цена в 

лева без ДДС 

1. Компютри тип Compute Stick 2 280,00 лв. 560,00 лв. 

2. Непрекъсваеми ТЗИ 5 185,00 лв. 925,00 лв. 

3. Публични дисплеи 3 1500,00 лв. 4500,00 лв. 

4. Телевизори 6 770,00 лв. 4620,00 лв. 

5. Преносими твърди дискове 7 117,00 лв. 819,00 лв. 

6. Тонколони за компютър 35 105,00 лв. 3675,00 лв. 
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7. Документални камери 5 280,00 лв. 1400,00 лв. 

8. Съдомиялни машини 5 400,00 лв. 2000,00 лв. 

9. Телескоп 1 425,00 лв.  425,00 лв. 

10. Микроскопи 28 577,50 лв. 16170,00 лв. 

11. Преносими интерактивни дъски 7 390,00 лв. 2730,00 лв. 

12. Кабели 5 25,00 лв. 125,00 лв. 

 

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

инсталация, проверка, тестване, изпитване и въвеждане в експлоатация): 1 /словом един/ 

календарен ден, считан от датата на подписване на договора за изпълнение. 

 

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА УЧЕБНО ОБОРУДВАНЕ И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, В ТОВА ЧИСЛО ПОСОБИЯ И МУЗИКАЛНИ СИСТЕМИ 

И ИНСТРУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВЪВ ВИД НА ИГРАЧКИ: 

 

- „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД: 

 

• Цена за изпълнение на поръчката: 11 194,20 лева /словом единадесет хиляди сто 

деветдесет и четири лева и двадесет стотинки/ без ДДС, която стойност е получена на 

база на следните оферирани единични цени и количества по видове оборудване и 

принадлежности, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Доставка по вид оборудване и 

принадлежности, включително изпълнение 

на съпътстващите доставката дейности 

 

Количест

во 

/бр./ 

Единична 

цена в лева 

без ДДС 

 

Обща цена в 

лева без 

ДДС 

1. Многофункционални музикални системи 10 179,10 лв. 1791,00 лв. 

2. Флипчартове 4 156,60 лв. 626,40 лв. 

3. Акордеон 1 936,00 лв. 936,00 лв. 

4. Детско пиано 1 47,70 лв. 47,70 лв. 

5. Детска китара 1 23,40 лв. 23,40 лв. 

6. Детски тромпет 1 16,20 лв. 16,20 лв. 

7. Детски саксофон 1 19,80 лв. 19,80 лв. 

8. Детска цигулка 1 19,80 лв. 19,80 лв. 

9. Детско електронно пиано 1 122,40 лв. 122,40 лв. 

10. Детска електронна китара с микрофон 1 24,30 лв. 24,30 лв. 

11. Детски комплект барабани 1 72,00 лв. 72,00 лв. 

12. 
UHF двойни безжични микрофони тип 

брошка 
4 186,30 лв. 745,20 лв. 

13. 
Професионална музикална уредба с 

безжични микрофони със стойки – 5 броя. 
1 2700,00 лв. 2700,00 лв. 

 

14. 

Миксер – пасивен - 1 брой, Безжични 

микрофони - 2 броя; Стойки за микрофони - 

2 броя; Активни тонколони- 2 броя. 

 

1 

 

4050,00 лв. 

 

4050,00 лв. 
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• Срок за изпълнение на поръчката (доставката и съпътстващите я дейности по монтаж, 

инсталация, проверка, тестване, изпитване и въвеждане в експлоатация): 1 /словом един/ 

календарен ден, считан от датата на подписване на договора за изпълнение. 

 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 05.04.2018 г. 

 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

Милена Хаджиева /подпис/* 

 

 

Членове 

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

Василка Гатешка /подпис/* Розета Буйкова /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. 
 


