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ПРОТОКОЛ № 5 
 

за отваряне на ценовите предложения, разглеждане и проверка на ценовите предложения за 

съответствие с изискванията на възложителя, оценка на офертите и класиране на 

участниците в открита процедурта за възлагане на обществена поръчка за „ДОСТАВКА“ с 

предмет: „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ“, чието изпълнение е 

разделено на 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на 

обзавеждане и оборудване за нови социални жилища в град Смолян“; Обособена позиция 

№ 2: „Доставка на обзавеждане и оборудване за Дневен център за подкрепа на лица с 

различни форми на деменция и техните семейства в град Смолян“, която обществена 

поръчка е открита с Решение на възложителя № 3 от 28.02.2019 г. вписано заедно с 

одобреното с него обявление в Регистъра на Обществени поръчки при Агенцията по 

обществени поръчки под уникален индентификационен номер 00092-2019-0004 и публикувано 

заедно с одобрените с него обявление за общетвена поръчка и документацията на интернет 

сайта на възложителя - https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2565  
 

 Открито заседание 
 

Днес, 26.11.2019 г., в 10:00 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- 9 от 12.04.2019г. и ОП- 30/11.10.2019г. на възложителя се 

събра комисия в следния състав: 

Председател:  

инж. Васка Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян  

Членове: 

Милена Пенчева - гл. експерт в Дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

Недка Кисьова - ст. експерт в дирекция „ФСДБ и ЧР и ФД“ в община Смолян  

Надежда Фотева- Милева - мл.експерт в дирекция „МППОД“ в община Смолян 

Станка Делирадева– старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян  
 

 Комисията проведе открито 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
. 

 1. Комисията установи, че са налице предпоставките за отваряне на ценовите 

предложения от офертите на допуснатите участници по обособени позиции, като 

съображенията за това са, както следва: 

                                                 
1
 Съгласно разпоредбата на §131, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 83 от 2019 г., 

в сила от 1.11.2019 г.) за настоящата обществена поръчка се прилага редът за възлагане, 

действащ до 1 ноември 2019 г.. Следователно при позоваването на разпоредби от Закона за 

обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

следва да се имат предвид редакциите им, които са в сила към момента на откриване на 

настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. 
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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 ценовите предложения е извършила оценяване на офертите по другите 

показатели; В изпълнение разпоредбата на чл.57, ал.3 от ППЗОП на 20.11.2019 г., т.е. не по-

късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения, комисията е 

обявила чрез  съобщение в профила на купувача 
2
, датата, часа и мястото на отварянето на 

ценовите предложения. 
  

 2. При отварянето на ценовите оферти не присъстваха представители на участниците, 

техни упълномощени представители или средства за масово осведомяване, което 

обстоятелство се удостовери в Списък на участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване, 

присъстващи при отварянето на ценовите оферти. 
  

3. Отварянето на ценовите предложения от офертите на участниците протече при 

следния ред: След обявяване на резултатите от оценяването на офертите по другите 

показатели – Срок за изпълнение на доставката (О2), Срок за отстраняване на 

несъответствия (недостатъци/ дефекти/повреди) на доставеното обзавеждане (О3) и 

Срок за отстраняване на несъответствия (недостатъци/дефекти/повреди) на 

доставеното оборудване (О4), 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 обособени позиции към отваряне 

на пликовете „Предлагани ценови параметри“, съдържащи ценовите оферти на участниците; 

При отваряне на ценовите предложения, съдържанието им и ценовите оферти по обособени 

позиции бяха съобщени, както следва: 
 

Обособена позиция № 1:  

 „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НОВИ СОЦИАЛНИ 

ЖИЛИЩА В ГРАД СМОЛЯН“ 
 

„КЕМИ ДИЗАЙН” ООД 

Съдържание на ценовото предложение от оферата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съобразно Образец 1. 

 Остойностена количествена сметка за изпълнение на обособената позиция. 

Офета по същество:  

Цена за изпълнение на поръчката: 113 020 лева /словом сто и тринадесет хиляди и двадесет 

лева/ без ДДС.  
 

                                                 
2
 Съобщение за отваряне на ценовите предложения, изведено от деловодната система на 

община Смолян с изх. № ДЛ004747 от 20.11.2019г. и публикувано на същата дата в профила 

на купувача - https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2565 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2565
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Обособена позиция № 2:  

„ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА 

ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ 

СЕМЕЙСТВА В ГРАД СМОЛЯН“ 
 

"ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ" ЕООД 

Съдържание на ценовото предложение от оферата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съобразно Образец 1. 

 Остойностена количествена сметка за изпълнение на обособената позиция. 

Офета по същество:  

Цена за изпълнение на поръчката: 24 996 лева /словом двадесвет и четири хиляди 

деветстотин деветдесет и шест лева/ без ДДС.  
 

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.  
 

Закрито заседание. 
 

Днес, 30.12.2019 г., в 17:30 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 Заповеди № № ОП- 9 от 12.04.2019г. и ОП- 30/11.10.2019г. на кмета на община 

Смолян се събра комисия в следния състав: 

Председател:  

инж. Васка Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян  

Членове: 

Милена Пенчева - гл. експерт в Дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

Недка Кисьова - ст. експерт в дирекция „ФСДБ и ЧР и ФД“ в община Смолян  

Надежда Фотева- Милева - мл.експерт в дирекция „МППОД“ в община Смолян 

Станка Делирадева– старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян  
 

Комисията проведе заседание по осъществяване на правомощията си съгласно чл.103, 

ал.3 и ал.5 от Закона за обществените поръчка /ЗОП/, и чл. 56, ал.2  и чл. 58, ал.1 от 

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

1. По обособени позиции комисията провери служебно пълнотата на представените 

ценови оферти и коректността, верността и точността на извършените калкулации, при което 

направи следните констатации относно валидността и съотвествието на представените оферти 

с предварително обявените условия на поръчкта: 
 

Обособена позиция № 1:  

 „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НОВИ СОЦИАЛНИ 

ЖИЛИЩА В ГРАД СМОЛЯН“ 
 

„КЕМИ ДИЗАЙН” ООД 

Констатация на комисията: 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.6.6 от 

Раздел V „Указания за подготовка на офертата“ от Указания за подготовка на офертата и ред 
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за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията 

за обществена поръчка, и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът 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 изискванията за 

максимална прогнозна стойност за изпълнение на доставката в рамките на обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да бъде 

допуснат до оценка по финансовия показател Цена за изпълнение на поръчката (О1) и 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 
 

Обособена позиция № 2: 

„ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА 

ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ 

СЕМЕЙСТВА В ГРАД СМОЛЯН“ 
 

"ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ" ЕООД 

Констатация на комисията: 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи съгласно т.6.6 от 

Раздел V „Указания за подготовка на офертата“ от Указания за подготовка на офертата и ред 

за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията 

за обществена поръчка, и същите са редовни. При изготвяне на офертата участникът 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 изискванията за 

максимална прогнозна стойност за изпълнение на доставката в рамките на обособената 

позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да бъде 

допуснат до оценка по финансовия показател Цена за изпълнение на поръчката (О1) и 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 
 

3. Комисията пристъпи по обособени позиции към оценка на допуснатите оферти по 

показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1) и класиране съгласно утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите. 
 

3.1. Резултатите от прилагане на формулата за оценка на допуснатите оферти на 

участниците по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1) са закрепени таблично по 

обособени позиции, както следва: 

 

Обособена позиция № 1:  

 „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НОВИ СОЦИАЛНИ 

ЖИЛИЩА В ГРАД СМОЛЯН“ 
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различни форми на деменция и техните семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за 

деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
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Оценяван участник: 

Предложена 

цена за 

изпълнение на 

поръчката в 

лева без ДДС 

Оценка по 

показателя 

Цена за изпълнение 

на поръчката 

(О1) 

 

„КЕМИ ДИЗАЙН” ООД 

 

 

113 020 лева 

 

50 точки 

Мотиви: 
Посочената оценка е получена в резултат на прилагане на формулата за оценка по 

посочения показател и ценово предложение на единствения допуснат до оценка участник, 

описано в настоящия протокол от работата на комисията. 
 

 

Обособена позиция № 2: 

„ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА 

ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ 

СЕМЕЙСТВА В ГРАД СМОЛЯН“ 

 

 

 

Оценяван участник: 

Предложена 

цена за 

изпълнение на 

поръчката в 

лева без ДДС 

Оценка по 

показателя 

Цена за изпълнение 

на поръчката 

(О1) 

 

"ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ" ЕООД  

 

 

24 996 лева 

 

50 точки 

Мотиви: 
Посочената оценка е получена в резултат на прилагане на формулата за оценка по 

посочения показател и ценово предложение на единствения допуснат до оценка участник, 

описано в настоящия протокол от работата на комисията. 
 

 3.2. Резултатите от прилагане на формулата за определяне на общата комплексна 

оценка на допуснатите оферти на участниците са закрепени таблично, както следва: 

 

Обособена позиция № 1:  

 „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НОВИ СОЦИАЛНИ 

ЖИЛИЩА В ГРАД СМОЛЯН“ 

Оценяван участник:  
"КЕМИ ДИЗАЙН" ООД 

Оценка по показател: 

Цена за 

изпълнение на 

поръчката 

(О1) 

Срок за 

изпълнение на 

доставката  

(О2) 

Срок за 

отстраняване 

на 

несъответствия 

(недостатъци/де

Срок за 

отстраняване 

на 

несъответствия 

(недостатъци/де

Обща 

комплексна 

оценка 



             
 

Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0003-С01 „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.“,  и № BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с 

различни форми на деменция и техните семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за 

деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
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фекти/повреди) 

на доставеното 

обзавеждане  

(О3) 

фекти/повреди) 

на доставеното 

оборудване  

(О4) 

50 точки 30 точки 10 точки 10 точки 100 точки 

Мотиви: Посочената обща комплексна оценка е получена в резултат от прилагане на 

формулата за определянето ѝ и получени оценки от допуснатия по обособената позиция 

участник по показателите за оценка, описани в настоящия и предходен протокол от 

работата на комисията - Протокол № 4 от 20.11.2019г. 
 

Обособена позиция № 2:  

„ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА 

ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ 

СЕМЕЙСТВА В ГРАД СМОЛЯН“ 

 

Оценяван участник:  
"ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ" ЕООД  

 

Оценка по показател: 

Цена за 

изпълнение на 

поръчката 

(О1) 

Срок за 

изпълнение на 

доставката  

(О2) 

Срок за 

отстраняване 

на 

несъответствия 

(недостатъци/де

фекти/повреди) 

на доставеното 

обзавеждане  

(О3) 

Срок за 

отстраняване 

на 

несъответствия 

(недостатъци/де

фекти/повреди) 

на доставеното 

оборудване  

(О4) 

Обща 

комплексна 

оценка 

50 точки 30 точки 10 точки 10 точки 100 точки 

Мотиви: Посочената обща комплексна оценка е получена в резултат от прилагане на 

формулата за определянето ѝ и получени оценки от допуснатия по обособената позиция 

участник по показателите за оценка, описани в настоящия и предходен протокол от 

работата на комисията - Протокол № 4 от 20.11.2019г. 
 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изложените в настоящия протокол мотиви 

комисията единодушно  
 

 

Р Е Ш И : 
 

 

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

както следва:  

 



             
 

Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0003-С01 „Изграждане на нови социални жилища в град Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.“,  и № BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с 

различни форми на деменция и техните семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за 

деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 
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Обособена позиция № 1:  

 „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НОВИ СОЦИАЛНИ 

ЖИЛИЩА В ГРАД СМОЛЯН“ 
 

 

Класиране 

 

Участник 

Обща 

комплексна 

оценка 

Първо място "КЕМИ ДИЗАЙН" ООД 100 точки 

 

Обособена позиция № 2: 

„ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА 

ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ 

СЕМЕЙСТВА В ГРАД СМОЛЯН“ 
 

 

Класиране 

 

Участник 

Обща 

комплексна 

оценка 

Първо място "ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ" ЕООД 100 точки 

 

 II. Предлага на възложителя сключване на договори по обособени позиции с 

класираните на първо място участници, при съществените обективирани условия съгласно 

подадените оферти, описани в протоколите от работа на комисията. 
 
 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 30.12.2019 г. 
 

Комисия в състав: 

Председател 

и  член:   инж. Васка Караджова   /подпис/* 

 

 

Членове 

Милена Пенчева /подпис/* Недка Кисьова /подпис/* 

Надежда Фотева- Милева /подпис/* Станка Делирадева /подпис/* 

 

Този документ е създаден в рамките на Проекти № № BG16RFOP001-1.022-0003-С01 „Изграждане на нови социални жилища в град 

Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. – Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.“,  и № BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за 

подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № 

BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, които се 

осъществяват 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. 36 а, ал.3 от ЗОП  
 


