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ПРОТОКОЛ № 4 
 

 

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

техническите предложения от офертите на участниците в открита процедурта по възлагане 

на обществена поръчка за „ДОСТАВКА“, 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, 22.11.2018 г., в 09:00 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 заповеди № № ОП-7 от 02.04.2018 г. и ОП-24 от 10.07.2018г. 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, чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.1 и 2 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 

 

 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. 

 Преди да пристъпи към оценяване на техническите оферти на участниците на основание 

чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията провери дали същите са подоготвени и представени в 

съотвествие с изискванията на ЗОП, документацията за участие в процедурата и техническите 

спецификации: 

 

 

 

 

1.1. 

„КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ“ ООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съотвествие 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. 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2251
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Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложениe, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец 2, Декларация за съгласие с 

клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец 3, и Декларация 

за срока на валиднсот на офертата, изготвена съгласно Oбразец 4, като поради 

неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване. 

Офета по същество: 

Срокът за изпълнение на доставката е 12 /словом дванадесет/ календарни дни от датата 

на подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционният срок на доставените обзавеждане и принадлежности е 18 /словом 

осемнадесет/ месеца, считани от датата на подписване на приемо-предавателен протокол 

между страните (възложител и изпълнител) за приемане на изпълнението на доставката 

съгласно условията на договора за обществената поръчка. 

Срокът за отстраняване на несъответствия (недостатъци/дефекти/повреди) на доставените 

обзавеждане и принадлежности е 1 /словом един/ календарен ден от датата на 

получаване от изпълнителя на рекламационното съобщение на възложителя.  

Констатация на комисията: 

Техническото предложение на участника съотвества на предварително обявените от 

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

изисквания за изготвянето му. 

Заключение на комисията: 

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

на техническото предложение в съотвествие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

 

 

 

 

1.2. 

„БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съотвествие 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 предложениe, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец 2, Декларация за съгласие с 

клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец 3, и Декларация 

за срока на валиднсот на офертата, изготвена съгласно Oбразец 4, като поради 

неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване. 

Офета по същество: 

Срокът за изпълнение на доставката е 5 /словом пет/ календарни дни от датата на 

подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционният срок на доставените обзавеждане и принадлежности е 24 /словом двадесет 

и четири/ месеца, считани от датата на подписване на приемо-предавателен протокол 

между страните (възложител и изпълнител) за приемане на изпълнението на доставката 

съгласно условията на договора за обществената поръчка. 

Срокът за отстраняване на несъответствия (недостатъци/дефекти/повреди) на доставените 

обзавеждане и принадлежности е 1 /словом един/ календарен ден от датата на 

получаване от изпълнителя на рекламационното съобщение на възложителя.  
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Констатация на комисията: 

Техническото предложение на участника съотвества на предварително обявените от 

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

изисквания за изготвянето му. 

Заключение на комисията: 

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

на техническото предложение в съотвествие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

 

 

 

 

1.3. 

ЕТ „МИРА 2000 - ПЕТЯ ЯВАШЕВА“ 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съотвествие 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 предложениe, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец 2, Декларация за съгласие с 

клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец 3, и Декларация 

за срока на валиднсот на офертата, изготвена съгласно Oбразец 4, като поради 

неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване. 

Офета по същество: 

Срокът за изпълнение на доставката е 20 /словом двадесет/ календарни дни от датата на 

подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционният срок на доставените обзавеждане и принадлежности е 24 /словом двадесет 

и четири/ месеца, считани от датата на подписване на приемо-предавателен протокол 

между страните (възложител и изпълнител) за приемане на изпълнението на доставката 

съгласно условията на договора за обществената поръчка. 

Срокът за отстраняване на несъответствия (недостатъци/дефекти/повреди) на доставените 

обзавеждане и принадлежности е 2 /словом два/ календарни дни от датата на получаване 

от изпълнителя на рекламационното съобщение на възложителя.  

Констатация на комисията: 

Техническото предложение на участника съотвества на предварително обявените от 

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

изисквания за изготвянето му. 

Заключение на комисията: 

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

на техническото предложение в съотвествие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

 

 

 

 

1.4. 

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съотвествие 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 предложениe, съдържащо: 
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Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец 2, Декларация за съгласие с 

клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец 3, и Декларация 

за срока на валиднсот на офертата, изготвена съгласно Oбразец 4, като поради 

неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване. 

Офета по същество: 

Срокът за изпълнение на доставката е 1 /словом един/ календарен ден от датата на 

подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционният срок на доставените обзавеждане и принадлежности е 24 /словом двадесет 

и четири/ месеца, считани от датата на подписване на приемо-предавателен протокол 

между страните (възложител и изпълнител) за приемане на изпълнението на доставката 

съгласно условията на договора за обществената поръчка. 

Срокът за отстраняване на несъответствия (недостатъци/дефекти/повреди) на доставените 

обзавеждане и принадлежности е 1 /словом един/ календарен ден от датата на 

получаване от изпълнителя на рекламационното съобщение на възложителя.  

Констатация на комисията: 

Техническото предложение на участника съотвества на предварително обявените от 

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

изисквания за изготвянето му. 

Заключение на комисията: 

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

на техническото предложение в съотвествие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

 

 

 

 

1.5. 

Кооперация „ПАНДА“ 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение не е изготвено в съотвествие с 

условията на възложителя, макар и да съдържа изискуемите документи. 

Представени документи: 

Участникът е представил техническо предложениe, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя, изготвено съгласно Образец 2, Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец 3, и Декларация за срока на 

валиднсот на офертата, изготвена съгласно Oбразец 4, като поради неприложимостта му 

не е представен документ за упълномощаване. 

Офета по същество: 

Срокът за изпълнение на доставката е 1 /словом един/ календарен ден от датата на 

подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционният срок на доставените обзавеждане и принадлежности е 12 /словом 

дванадесет/ месеца, считани от датата на подписване на приемо-предавателен протокол 

между страните (възложител и изпълнител) за приемане на изпълнението на доставката 

съгласно условията на договора за обществената поръчка. 

Срокът за отстраняване на несъответствия (недостатъци/дефекти/повреди) на доставените 

обзавеждане и принадлежности е 1 /словом един/ календарен ден от датата на 

получаване от изпълнителя на рекламационното съобщение на възложителя.  

Констатация на комисията: 

Техническото предложение на участника не съотвества на предварително обявените от 

възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия и 
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изисквания за изготвянето му. Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.2 от 

Раздел III от Техническите спецификации, представляващи Книга I, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, гаранционният срок на доставените обзавеждане 

и принадлежности се оферира от всеки участник в мерна единица месец, цяло число, но е 

не по-малко от 18 /словом осемнадесет/ месеца, считани от датата на подписване на 

приемо-предавателен протокол между страните за приемане на изпълнението на 

доставката, като в гаранционния срок изпълнителят поема гаранция за нормалното 

функциониране на доставените обзавеждане и принадлежности при спазване 

изискванията на производителя, описани в гаранционната карта, а именно в 

гаранционния срок несъответствията (недостатъците/дефектите/повредите), които не са 

причинени от неправилни и увреждащи действия от ползващите ги лица, се отстраняват 

от и за сметка на изпълнителя. Следователно оферираният от всеки участник 

гаранционен срок следва да не е по-малък от 18 /словом осемнадесет/ месеца, считани от 

дата на подписване на приемо-предавателния проткол между страните за приемане 

изпълнението на доставката. Оферирането от участника на гаранционен срок от 12 

/словом дванадесет/ месеца, считани от дата на подписване на приемо-предавателния 

проткол между страните за приемане изпълнението на доставката, има за последица 

несъответствие с  предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата 

за избор на изпълнител минимални условия, тъй като оферираният от участника 

гаранционен срок на доставените обзавеждане и принадлежности е под минимално 

определения от възложителя гаранционен срок съгласно техническите спецификаии. 

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 

задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото предложение 

се препятства възможността за допускане на офертата. 

Заключение на комисията: 

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съотвествие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 

 

 

 

 

1.6. 

„НАД ДИЗАЙН“ ЕООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съотвествие 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, Технически спецификации 

за оборудване и обзавеждане - обновяване на дворно пространство и спортни площадки 

при VII СУ “Отец Паисий“, Технически спецификации за оборудване и обзавеждане- 

обновяване на дворно пространство и спортни площадки при VI ОУ “Иван Вазов“, 

Технически спецификации за оборудване и обзавеждане - обновяване на дворно 

пространство и спортни площадки при ПГПЧЕ и VI ОУ “Иван Вазов“, Технически 

спецификации за оборудване и обзавеждане- ремонт и обновяване на ПМГ “Васил 

Левски“, Технически спецификации за оборудване и обзавеждане- основен ремонт на 
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детска градина „Буратино“ ОДЗ № 5, Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор, изготвена съгласно Образец 3, и Декларация за срока на валидност на 

офертата, изготвена съгласно Oбразец 4, като поради неприложимостта му не е 

представен документ за упълномощаване. 

Офета по същество: 

Срокът за изпълнение на доставката е 1 /словом един/ календарен ден от датата на 

подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционният срок на доставените обзавеждане и принадлежности е 120 /словом сто и 

двадесет/ месеца, считани от датата на подписване на приемо-предавателен протокол 

между страните (възложител и изпълнител) за приемане на изпълнението на доставката 

съгласно условията на договора за обществената поръчка. 

Срокът за отстраняване на несъответствия (недостатъци/дефекти/повреди) на доставените 

обзавеждане и принадлежности е 1 /словом един/ календарен ден от датата на 

получаване от изпълнителя на рекламационното съобщение на възложителя.  

Констатация на комисията: 

Техническото предложение на участника съотвества на предварително обявените от 

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

изисквания за изготвянето му. 

Заключение на комисията: 

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

на техническото предложение в съотвествие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

 

 

 

 

1.7. 

„ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съотвествие 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, Технически спецификации 

за оборудване и обзавеждане - обновяване на дворно пространство и спортни площадки 

при VII СУ “Отец Паисий“, Технически спецификации за оборудване и обзавеждане- 

обновяване на дворно пространство и спортни площадки при VI ОУ “Иван Вазов“, 

Технически спецификации за оборудване и обзавеждане- обновяване на дворно 

пространство и спортни площадки при ПГПЧЕ, Технически спецификации за оборудване 

и обзавеждане - обновяване на дворно пространство и спортни площадки при ПМГ 

“Васил Левски“, Технически спецификации за оборудване и обзавеждане- основен 

ремонт на детска градина „Буратино“ ОДЗ № 5, Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец 3, и Декларация за срока на 

валиднсот на офертата, изготвена съгласно Oбразец 4, като поради неприложимостта му 

не е представен документ за упълномощаване. 

Офета по същество: 

Срокът за изпълнение на доставката е 1 /словом един/ календарен ден от датата на 

подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционният срок на доставените обзавеждане и принадлежности е 18 /словом 

осемнадесет/ месеца, считани от датата на подписване на приемо-предавателен протокол 
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между страните (възложител и изпълнител) за приемане на изпълнението на доставката 

съгласно условията на договора за обществената поръчка. 

Срокът за отстраняване на несъответствия (недостатъци/дефекти/повреди) на доставените 

обзавеждане и принадлежности е 1 /словом един/ календарен ден от датата на 

получаване от изпълнителя на рекламационното съобщение на възложителя.  

Констатация на комисията: 

Техническото предложение на участника съотвества на предварително обявените от 

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

изисквания за изготвянето му. 

Заключение на комисията: 

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

на техническото предложение в съотвествие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

 

 

 

 

1.8. 

„АМО“ ЕООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съотвествие 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 предложениe, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец 2, Декларация за съгласие с 

клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец 3, и Декларация 

за срока на валиднсот на офертата, изготвена съгласно Oбразец 4, като поради 

неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване. 

Офета по същество: 

Срокът за изпълнение на доставката е 1 /словом един/ календарен ден от датата на 

подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционният срок на доставените обзавеждане и принадлежности е 18 /словом 

осемнадесет/ месеца, считани от датата на подписване на приемо-предавателен протокол 

между страните (възложител и изпълнител) за приемане на изпълнението на доставката 

съгласно условията на договора за обществената поръчка. 

Срокът за отстраняване на несъответствия (недостатъци/дефекти/повреди) на доставените 

обзавеждане и принадлежности е 1 /словом един/ календарен ден от датата на 

получаване от изпълнителя на рекламационното съобщение на възложителя.  

Констатация на комисията: 

Техническото предложение на участника съотвества на предварително обявените от 

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

изисквания за изготвянето му. 

Заключение на комисията: 

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

на техническото предложение в съотвествие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

 

 

 
„КЕМИ ДИЗАЙН” ООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 
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1.9. 
възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съотвествие 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, Декларация за съгласие с 

клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец 3, Декларация за 

срока на валиднсот на офертата, изготвена съгласно Oбразец 4, Технически 

спецификации за оборудване и обзавеждане- обновяване на дворно пространство и 

спортни площадки при VII СУ “Отец Паисий“, Технически спецификации за оборудване 

и обзавеждане- обновяване на дворно пространство и спортни площадки при VI ОУ 

“Иван Вазов“, Технически спецификации за оборудване и обзавеждане- обновяване на 

дворно пространство и спортни площадки при ПГПЧЕ и VI ОУ “Иван Вазов“, 

Технически спецификации за оборудване и обзавеждане- ремонт и обновяване на ПМГ 

“Васил Левски“ и Технически спецификации за оборудване и обзавеждане- основен 

ремонт на детска градина „Буратино“ ОДЗ № 5, като поради неприложимостта му не е 

представен документ за упълномощаване. 

Офета по същество: 

Срокът за изпълнение на доставката е 1 /словом един/ календарен ден от датата на 

подписване на договора за изпълнение.  

Гаранционният срок на доставените обзавеждане и принадлежности е 18 /словом 

осемнадесет/ месеца, считани от датата на подписване на приемо-предавателен протокол 

между страните (възложител и изпълнител) за приемане на изпълнението на доставката 

съгласно условията на договора за обществената поръчка.  

Срокът за отстраняване на несъответствия (недостатъци/дефекти/повреди) на доставените 

обзавеждане и принадлежности е 1 /словом един/ календарен ден от датата на 

получаване от изпълнителя на рекламационното съобщение на възложителя.  

Констатация на комисията: 

Техническото предложение на участника съотвества на предварително обявените от 

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

изисквания за изготвянето му. 

Заключение на комисията: 

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

на техническото предложение в съотвествие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

 

 

 

 

1.10. 

„ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съотвествие 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 предложениe, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец 2, Декларация за съгласие с 

клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец 3, и Декларация 
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за срока на валиднсот на офертата, изготвена съгласно Oбразец 4, като поради 

неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване. 

Офета по същество: 

Срокът за изпълнение на доставката е 30 /словом тридесет/ календарни дни от датата на 

подписване на договора за изпълнение.  

Гаранционният срок на доставените обзавеждане и принадлежности е 24 /словом двадесет 

и четири/ месеца, считани от датата на подписване на приемо-предавателен протокол 

между страните (възложител и изпълнител) за приемане на изпълнението на доставката 

съгласно условията на договора за обществената поръчка.  

Срокът за отстраняване на несъответствия (недостатъци/дефекти/повреди) на доставените 

обзавеждане и принадлежности е 1 /словом един/ календарен ден от датата на 

получаване от изпълнителя на рекламационното съобщение на възложителя.  

Констатация на комисията: 

Техническото предложение на участника съотвества на предварително обявените от 

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

изисквания за изготвянето му. 

Заключение на комисията: 

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

на техническото предложение в съотвествие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

 

 2. При разглеждане на техническите оферти не се 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. След като беше определено съотвествието на представенитеоферти както с критериите 

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

възложителя и съотвествието с предварително обявените условия, комисята пристъпи към 

оценки на допуснатите оферти по показателите Срок за изпълнение на доставката (О2) и Срок 

за отстраняване на несъответствия (О3) съгласно утвърдената от възложителя методика за 

определяне на комплексна оценка на офертите.  

 

 4. Резултати от прилагане на формулите за оценка по показателите Срок за 

изпълнение на доставката (О2) и Срок за отстраняване на несъответствия 

(недостатъци/дефекти/повреди) на доставените обзавеждане и принадлежности (О3) са 

закрепени таблично както следва: 
 

 

 

Оценяван участник 

 

 

 

Предложен срок 

за изпълнение на 

доставката в 

календарни дни 

 

 

Оценка по 

показателя 

Срок  за 

изпълнение 

на              

доставката 

(О2) 

 

Предложен срок 

за отстраняване 

на 

несъответствия 

в календарни дни 

 

Оценка по показателя  

Срок за 

отстраняване на 

несъответствия 

(недостатъци/дефек

ти/повреди) на 

доставените 

обзавеждане и 

принадлежности (О3)  

 

 

„КАН-УЧТЕХСПОРТ-

БЪЛГАРИЯ“ ООД 

 

 
 

12 дни 

 
 

2.5 точки 

 
 

1 ден 

 
 

20 точки 
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„БЪЛГАРСКА 

УЧИЛИЩНА 

ИНДУСТРИЯ“ ООД 

 

 

 

5 дни 

 

 

6 точки 

 

 

1 ден 

 

 

20 точки 

 

ЕТ „МИРА 2000 - ПЕТЯ 

ЯВАШЕВА“ 

 

 
 

20 дни 

 
 

1.5 точки 

 
 

2 дни 

 
 

10 точки 

 

„СМАРТ БИЗНЕС 

КЪМПАНИ“ ЕООД 

 

 
 

1 ден 

 
 

30 точки 

 
 

1 ден 

 
 

20 точки 

 

„НАД ДИЗАЙН“ ЕООД 

 

 

1 ден 
 

30 точки 

 

1 ден 
 

20 точки 

 

„ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД 

 

 

1 ден 
 

30 точки 

 

1 ден 
 

20 точки 

 

„АМО“  ЕООД 

 

 

1 ден 
 

30 точки 

 

1 ден 
 

20 точки 

 

„КЕМИ ДИЗАЙН“ ООД 

 

 

1 ден 
 

30 точки 

 

1 ден 
 

20 точки 

 

„ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД 

 

 

30 дни 
 

1 точка 

 

1 ден 
 

20 точки 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени в резултат на прилагане на формулите за оценка по 

посочените показатели и съответни предложения на оценяваните участници, описани в 

настоящия протокол от работата на комисията. 
 
 

 

 Не е налице особено мнение на членовете на комисията. 

 Въз основа на подадените оферти и извършените констатации и изчисления, 

комисията единодушно 

 

 

  

Р Е Ш И: 
 

 

 

I. На основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП и изложените в настоящия протокол мотиви, 

комисията предлага за отстарняване следния участник:  

Кооперация „ПАНДА“. 
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 II.  На основание чл.57, ал.1 и 2 от ППЗОП допуска следните участници до отваряне на 

ценовите им предложения: 

1. „КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ“ ООД. 

2. „БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД. 

3. ЕТ „МИРА 2000 - ПЕТЯ ЯВАШЕВА“. 

4. „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД. 

5. „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД. 

6. „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД. 

7. „АМО“ ЕООД. 

8. „КЕМИ ДИЗАЙН” ООД. 

9. „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД. 

 

III. Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени 28.11.2018 г. от 

15:00 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 посредство съобщение в профила на купувача, съдържащо 

датата, часа и мястото на отварянето. 
 

Настоящият протокол е технически съставен на  22.11.2018 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. 
 


