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ПРОТОКОЛ № 1 
 

 

за отварянето, констатирането на наличието и редовността на офертите и оповестяване на 

тяхното съдържание в процедура по възлагане на обществена поръчка за „ДОСТАВКА“ по 

реда на Част II от ЗОП- чрез открита процедура, с предмет: „ДОСТАВКА НА 

ОБЗАВЕЖДАНЕ (РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МЕБЕЛИРОВКА) И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“, която 

обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 5 от дата 21.02.2018 г., вписано 

заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по 

обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2018-0002 и публикувано 

заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет 

сайта на възложителя – профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2251   

 

 

Днес, 02.04.2018 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, в 

изпълнение на заповед № ОП-7 от 02.04.2018 г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 

Председател: 

Станка Василева Делирадева - старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян. 

Членове: 

Румен Федев Романов - главен експерт в дирекция „МППОД“ в община Смолян. 

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

Василка Димитрова Гатешка - главен експерт в дирекция „ФСДиБЧРиФК“ в община Смолян. 

Розета Зефирова Буйкова - главен специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 
 

 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/. 

 

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

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

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

предаващото лице и от председателя на комисията. 

 

 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: 

 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2251
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4.1. Регистрирани предложения – 11 /единадесет/ оферти, както следва: 
 

 
 

№ 

 
 

Наименование на участника 

Регистрационен 

номер, дата и час 

на получаване на 

офертата 

 

 
 

1. 

„КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ“ ООД 

(ЕИК: 128049011) 

адрес: с. Кукорево 8673 (община Тунджа, област Ямбол), ул. Граф 

Игнатиев № 52; тел.: 046 / 66 79 00; факс: 046 / 66 79 04; електронна 

поща: office@cansportbg.com 

 
 

ДЛ001515 

29.03.2018г. 

11:25ч. 

 

 

 
 

2. 

„БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД 

(ЕИК: 175123092) 

адрес: гр. София 1680, район Красно село, ул. Родопски извор № 40, 

вх. В, ет. 3, ап. 32; тел.: 02 / 841 29 16; факс: 02 / 841 29 16; електронна 

поща: bsi.group@abv.bg 

 
 

ДЛ001515 

29.03.2018г. 

12:07ч. 

 

    

 
 

3. 

ЕТ „МИРА 2000 - ПЕТЯ ЯВАШЕВА“ 

(ЕИК: 124527574) 

адрес: гр. Каварна 9650, ул. Добротица № 33, вх. В, ет. 5, ап. 15; тел.: 

0570 / 822 93; факс: 0570 / 822 93; електронна поща: 

mira_2000@abv.bg 

 
 

ДЛ001515 

30.03.2018г. 

10:06ч. 

 

   

 

 

 

4. 

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД 

(ЕИК: 201741844) 

адреси: гр. София 1616, район Витоша, жк Бояна, ул. Матей 

Преображенски № 6, ет.1, ап. 2; гр. София 1616, район Витоша, жк 

Бояна, ул. Матей Преображенски № 6, ет.2, ап.4; гр. Габрово 5300, ул. 

Столетов № 127, ет. 1, ап. 1; тел.: 0882 43 92 75; електронна поща: 

office@smartbusiness.bg 

 

 
 

ДЛ001515 

30.03.2018г. 

10:13ч. 

 

 

 

    
 

5. 

Кооперация „ПАНДА“ 

(ЕИК: 000885099) 

адрес: гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 139; 

тел.: 02 / 976 68 96; факс: 02 / 976 68 79; електронна поща: 

zop@office1.bg 

 
 

ДЛ001515 

30.03.2018г. 

10:15ч. 

 

 

 

6. 

„НАД ДИЗАЙН“ ЕООД 

(ЕИК: 203407291) 

адрес: гр. Дупница 2600, ул. Свети Иван Рилски № 351; тел.: 0879 / 61 

76 00; електронна поща: nad_design@abv.bg 

 

ДЛ001515 

30.03.2018г. 

10:19ч. 

 

  

 

 

7. 

„ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД 

(ЕИК: 203310248) 

адреси:  гр. София 1421, район Лозенец, ул. Богатица № 20, вх. Б, ет. 

1, ап. 20; гр. София 1415, район Витоша, ул. Околовръстен път № 36, 

ет. 3; тел.: 0882 / 76 12 13 ; 02 / 905 50 60; 

факс: 02 / 905 50 70 ; електронна поща: office@excelor.bg 

 

 

ДЛ001515 

30.03.2018г. 

11:54ч. 

 

 

mailto:mira_2000@abv.bg
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8. 

„ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД 

(ЕИК: 107585850) 

адреси: гр. София 1700, кв. Витоша, ул. Професор Станчо Ваклинов № 

6, офис 5 (вдясно от вход А); гр. София 1000, район Триадица, ул. Луи 

Айер № 186, вх. А, ет. 1, ап. 5; тел.: 0898 607 248; електронна поща: 

office@profitrade.bg 

 

 

ДЛ001515 

30.03.2018г. 

11:58ч. 

 

 

  

 

 

9. 

„АМО“ ЕООД 

(ЕИК: 831589871) 

адреси:  гр. София 1715, жк Младост 4, бл. 601, магазин „АМО“;  

гр. София, район Красно село, жк Хиподрума, бл.128, вх. Б, ет. 8, ап. 

54; тел.: 02 / 976 10 00 ; 0899 / 96 22 70 ; електронни пощи: 

office@amo.bg; office@amo-bg.com 

 

 

ДЛ001515 

30.03.2018г. 

11:59ч. 

 

 
   

   

 

10.  

„КЕМИ ДИЗАЙН” ООД 

(ЕИК: 120608655) 

адрес: гр. Смолян 4700, ул. Дичо Петров № 10, вх. Б, ет. 5, ап. 33 ; 

тел.: 0301 / 828 87; 0898 65 09 41; електронна поща: 

kemi_dizain@abv.bg 

 
 

ДЛ001515 

30.03.2018г. 

15:19ч. 

 

   

  

11.  

„ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД 

(ЕИК: 120562859) 

адрес: гр. Смолян 4700, бул. България № 49; тел.: 0887 66 21 22; 

електронна поща: office.vasil@gmail.com 

 

ДЛ001515 

30.03.2018г. 

16:14ч. 

 

 

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

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

 

5. На публичното заседание по отваряне на офертите се яви Тодор Дачев, което лице се 

представи за представител на участника Кооперация „ПАНДА“, като представители на 

останалите участници и средствата за масово осведомяване не присъстваха. При проверка на 

представителната власт на Тодор Дачев комисията направи следните констатации: на база на 

извършена справка в Търговския регистър при Агенция по вписванията към министъра на 

правосъдието – http://www.brra.bg/, комисията установи, че за участника Кооперация „ПАНДА“ 

присъстващото лице не е сред лицата по чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП; присъстващото лице не 

може да представи пълномощно или друг документ, с който да удостовери, че има право да 

представлява участника Кооперация „ПАНДА“ на публичното заседание по отваряне на 

офертите. С оглед гореизложеното комисията констатира, че лицето Тодор Дачев не е сред 

лицата, които могат да присъстват на публичното заседание по отваряне на офертите. 

Посоченото лице напусна заседателната зала. 

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

предложенията на участниците. Офертите се отваряхапо реда на постъпването им в 

деловодството на общината, като за всяка от тях се изпълниха следните 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“. 

http://www.brra.bg/
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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.  

 

Настоящият протокол е технически съставен на 02.04.2018 г. 

 

Комисия в състав: 

Председател 

и  член: Станка Делирадева /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  чл.23 от Закона за защита на личните данни. 
 

 


