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Договор №BG161PO002-3.3.02-00020-C0001, проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен 

център – Смолян“,  изпълняван от Община Смолян. Проектът се  финансира от Оперативна програма „Техническа 

помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

за отварянето, разглеждането, допускане, констатиране на липси и несъответствия с 

критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, оценка и класиране на 

оферите, подадени от участниците в производство по избор на изпълнител на 

обществена поръчка за доставка по реда на Глава VIII „а” от ЗОП – чрез публична 

покана, с предмет: „ДОСТАВКА НА ВИДЕО СТЕНА ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ, 

ВЕДНО С ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ КЪМ НЕЯ, ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ 

И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН“ 

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“, ДОГОВОР ЗА БФП № 

BG161PO002-3.3.02-00020-C0001“, което производство е открито с публична покана на 

възложителя с изх. №  6 от 29.05.2015 г., публикувана на сайта на община Смолян на 

интернет адрес:  http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1200 и на портала за 

обществените поръчки под уникален код ID 9042319. 

 

 

Днес 10.06.2015 г., в 08.30 часа в зала 343, находяща се на третия етаж в 

административната сграда на Община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. „България ” № 12, 

в изпълнение на Заповед № 1061/02.06.2015 г. на Николай Мелемов - Кмет на Община 

Смолян, се събра комисия в състав: 

  

Председател: 

Симеон Велинов – юрисконсулт в дирекция „ПНО” в община Смолян. 

Членове: 

Александър Коджов – специалист в дирекция „АИО и ОМП” в община Смолян. 

Сийка Табакова – гл. експерт в дирекция  „ИРТМПП”  в община Смолян. 

      

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 101г 

от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, както следва: 

  

 1. Членовете на комисията представиха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 

1, т. 2 – 4 от ЗОП, които са приложени към настоящия протокол. 

 

2. Комисията направи съобразно изготвения регистър за подадени оферти и 

получените оферти следните констатации: 

 

2.1. Регистрирани предложения – 5 /пет/ бр., както следва: 

 

 

 

№ 

 

 

Наименование на участника 

 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

 

Дата на 

получаване на 

предложението 

 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. „ДЖЕЙДИ - ВИЖЪН“ ЕООД ДЛ003419 08.06.2015 г. 14:47 ч. 
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2. „ЕЛМАЗОВИ“ ООД ДЛ003419 09.06.2015 г. 12:48 ч. 

3. „ДАРТЕК“ ООД ДЛ003419 09.06.2015г. 12:51ч. 

4. „ДОБРИЧ НЕТ“ ЕООД ДЛ003419 09.06.2015г. 14:25ч. 

5. „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД ДЛ003419 09.06.2015г. 15:40ч. 

 

2.2. Подадените предложения са постъпили в срока, определен в публичната покана. 

 

2.3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

 

3. При отварянето на офертите присъстваха следните лица: Петър Иванов Петров – 

управител на „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД, като представители на останалите 

участници, средствата за масово осведомяване и на други лица не присъстваха. 

 

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

предложенията на участниците. Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване 

в деловодството на общината, при което обяви ценовите предложения и предложи на 

присъстващия представител на участника „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД да подпише 

техническите и ценовите предложения на останалите участници, което право беше използвано. 

Членовете на комисията положиха подписите си върху техническите и ценовите 

предложения, след което комисията продължи работата си в закрито заседание. 

 

5. НАЛИЧИЕТО И РЕДОВНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ 

УЧАСТНИЦИТЕ ДОКУМЕНТИ, КАКТО И ЛИПСВАЩИТЕ ДОКУМЕНТИ ИЛИ 

КОНСТАТИРАНИТЕ НЕРЕДОВНОСТИ СА, КАКТО СЛЕДВА: 

 

 

5.1. 

 

 

„ДЖЕЙДИ - ВИЖЪН“ ЕООД 

ДОПУСТИМОСТ: 

В документите на участника не са налице липси и несъответствия с изискванията за подбор 

или с други изисквания и критерии на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор 

съгласно т.6 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, представляваща 

Приложение № 3 към публичната покана, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, 

представляваща Приложение № 3 към публичната покана. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя. 

ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

1. Срок  

за изпълнение  

на доставката: 

1 /словом един/ календарен ден, считан от 

датата на подписване на договора за 

изпълнение. 

2. Гаранционен срок на 

доставеното оборудване 

/техника/: 

24 / словом двадесет и четири / месеца, считани 

от датата на изпълнение на доставката. 

3. Цена за изпълнение 

на поръчката: 

50 000.00 /словом петдесет хиляди лева/ без 

ДДС. 
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5.2. 

 

 

„ЕЛМАЗОВИ“ ООД 

ДОПУСТИМОСТ: 

Наличието и редовността на представените от участника документи и информация, както и 

липсващите документи или констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на 

възложителя са, както следва: 

 Участникът не е удостоверил, че е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от 

датата на подаване на офертата, минимум 2 /две/ доставки на оборудване /техника/ или 

еквивалентни. Съгласно минималните технически изисквания за допустимост, 

закрепени от възложителя в т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част, представляваща Приложение № 3 към публичната покана, участникът трябва да 

има опит при изпълнението на еднакви или сходни доставки, включително да е 

изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, 

минимум 2 /две/ доставки на оборудване /техника/ или еквивалентни, което изискване 

се удостоверява със Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите - съгласно 

образец № 6, заедно с доказателства за извършените доставки, като възложителят 

изрично е регламентирал, че: еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка 

са доставките на оборудване /техника/ или еквивалентни; доказателство за извършена 

доставка се предоставя под формата на заверено от участника копие на удостоверение, 

издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 

регистър, в който е публикувана информация за доставката. Систематично сред 

документите, удостоверяващи опита на участника, са налице: Списък на доставките, 

които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 

последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата - съгласно 

образец № 6, с приложени: Договор за доставка от 10.04.2012г., сключен с „ТЕРА 

ЦЕНТЪР“ ЕООД, ведно с удостоверение за добро изпълнение; Договор за изпълнение 

на обществена поръчка № 141-01/13.11.2014г. с предмет: Доставка и монтаж на 

рекламно информационни табла за община Елхово, сключен с община Елхово, ведно с 

референция за добро изпълнение. При анализ на представените документи комисията 

констатира следното: Представените документи удостоверяват изпълнението на само 

една доставка на оборудване /техника/ през последните 3 /три/ години, считано от 

датата на подаване на офертата, а именно: доставка и монтаж на рекламно 

информационни табла за община Елхово, като останалата описана доставка по договор 

от 10.04.2012г., сключен с „ТЕРА ЦЕНТЪР“ ЕООД, не е удостоверено по несъмнен 

начин, че е реализирана през последните 3 /три/ години, считано от 09.06.2015 г. /датата 

на подаване на офертата/. В представения Договор за доставка от 10.04.2012г., сключен 

с „ТЕРА ЦЕНТЪР“ ЕООД, са представени следните съществени условия: срок за 

доставката – 60 календарни дни, считани от датата на подписването му; срок за монтаж: 

до 30.06.2012г., като в приложената референция е посочено, че изпълнението по 

договора е осъществено през юни 2012г., въз основа на което при липсата на 

конкретизиране и посочване на точна дата на изпълнение на доставката комисията не би 

могла да обоснове извод, че изпълнението е осъществено през последните 3 /три/ 

години, считано от датата на подаване на офертата /09.06.2015 г./. 

 В представената от участника Техническа концепция липсва описание на 

характеристиките, вида, спецификата и качеството на материалите, начините и 

технологиите за изпълнение на конструкцията и основата. Съгласно изискванията на 

възложителя, закрепени в т.6.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 

част, представляваща Приложение № 3 към публичната покана, съдържанието на 
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офертата на участника включва представяне на един измежду следните документи: 

Архитектурен/конструктивен проект за изпълнението на основата и конструкцията, към 

която да бъде монтиран видео екрана; или Техническа концепция, описваща 

изискванията на участника за изпълнение на основата и конструкцията, към която да 

бъде монтиран видео екрана - размери, характеристики, вид, специфика и качество на 

материали, начин и технология за изпълнение на конструкцията и основата. 

Систематично към Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката, 

изготвено съгласно образец № 2, е представена Техническа концепция под формата на 

Конструктивно заключение, в което е налице съвсем кратко посочване на размерите на 

основата и конструкцията, като най-общо участникът е споменал, че екранът ще бъде 

монтиран върху една колона, както и че ще се използва глина, като по същество почти 

не са изведени собствени предвиждания, а единствено се преповтарят тези на 

възложителя съгласно техническите спецификации, като освен това: липсват описание 

на характеристиките на материалите и информация относно техния вид, специфика и 

качество; не се съдържат никакви данни и предвиждания относно начините и 

технологиите за изпълнение на основата и конструкцията, към която да бъде монтиран 

видео екрана. Липсата на описание на начините и технологиите за изпълнение на 

основата и конструкцията, изключват възможността да бъде отразена спецификата на 

обекта по отношение на предвидените за изпълнение след доставката строителни и 

монтажни работи. Освен това липсата на описание на начините и технологиите за 

изпълнение на основата и конструкцията осуетяват възможността възложителя да 

извърши проверка за съответствие с технологичните норми, касаещи процеси и правила 

на последователност на изпълнение, както и дали са спазени правилниците и наредбите 

за изпълнение и приемане на съответните видове работи. Въз основа на изложеното 

техническата концепция на участника за изпълнение на поръчката се определя като 

непълна и съдържащи съществени несъответствия с изискванията на възложителя, в 

резултат на което комисията не би могла да установи действителната воля на участника 

по отношение на техническото му предложение за изпълнение на основата и 

конструкцията и да формира представа относно начина и параметрите на тяхното 

изпълнение и да установи съответствието на предложението на участника с 

изискванията на възложителя съгласно техническите спецификации и тези в проекта на 

договор. Посоченото обстоятелство обуславя 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 си при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. 

Въз основа на изложеното комисията формира извод, че са налице предвидените 

предпоставки съгласно т.7 от раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, 

представляваща Приложение № 3 към публичната покана, участникът да бъде предложен за 

отстраняване от производството. 

 

 

5.3. 

 

 

„ДАРТЕК“ ООД 

ДОПУСТИМОСТ: 

Наличието и редовността на представените от участника документи и информация, както и 

липсващите документи или констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на 

възложителя са, както следва: 

 В представената от участника Техническа концепция липсва описание на 

характеристиките, вида, спецификата и качеството на материалите, начините и 

технологиите за изпълнение на конструкцията и основата. Съгласно изискванията на 

възложителя, закрепени в т.6.8 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 
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част, представляваща Приложение № 3 към публичната покана, съдържанието на 

офертата на участника включва представяне на един измежду следните документи: 

Архитектурен/конструктивен проект за изпълнението на основата и конструкцията, към 

която да бъде монтиран видео екрана; или Техническа концепция, описваща 

изискванията на участника за изпълнение на основата и конструкцията, към която да 

бъде монтиран видео екрана - размери, характеристики, вид, специфика и качество на 

материали, начин и технология за изпълнение на конструкцията и основата. 

Систематично към Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката, 

изготвено съгласно образец № 2, е представена Техническа концепция, в която липсват 

размери на основата, като е налице съвсем кратко посочване на размерите само на 

конструкцията, като най-общо участникът е споменал, че: по отношение на основата – 

върху земната почва ще бъде положена бетонова основа с арматурен кош и ще бъдат 

фундирани шпилки, а по отношение на металната конструкция – тя ще е от заварени 

профили с болтови връзки и страници от ламарина, като по същество липсват описание 

на характеристиките на материалите и информация относно техния вид, специфика и 

качество. На следващо място описанието на начините и технологиите за изпълнение на 

основата и конструкцията, направено от участникът в техническата му концепция има 

общ принципен характер и не отразява спецификата на обекта по отношение на 

предвидените за изпълнение след доставката строителни и монтажни работи.                                                                                                                                                                             

Общия характер на описанието на начините и технологиите за изпълнение на основата и 

конструкцията не дава възможност на възложителя да извърши проверка за 

съответствие с технологичните норми, касаещи процеси и правила на последователност 

на изпълнение, както и дали са спазени правилниците и наредбите за изпълнение и 

приемане на съответните видове работи. Въз основа на изложеното техническата 

концепция на участника за изпълнение на поръчката се определя като непълна и 

съдържащи съществени несъответствия с изискванията на възложителя, в резултат на 

което комисията не би могла да установи действителната воля на участника по 

отношение на техническото му предложение за изпълнение на основата и 

конструкцията и да формира представа относно начина и параметрите на тяхното 

изпълнение и да установи съответствието на предложението на участника с 

изискванията на възложителя съгласно техническите спецификации и тези в проекта на 

договор. Посоченото обстоятелство обуславя 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 си при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. 

Въз основа на изложеното комисията формира извод, че са налице предвидените 

предпоставки съгласно т.7 от раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, 

представляваща Приложение № 3 към публичната покана, участникът да бъде предложен за 

отстраняване от производството. 

 

 

5.4. 

 

 

„ДОБРИЧ НЕТ“ ЕООД 

ДОПУСТИМОСТ: 

Наличието и редовността на представените от участника документи и информация, както и 

липсващите документи или констатирани нередовности и несъответствия с изисквания на 

възложителя са, както следва: 

 Участникът не е удостоверил, че е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от 

датата на подаване на офертата, минимум 2 /две/ доставки на оборудване /техника/ или 

еквивалентни. Съгласно минималните технически изисквания за допустимост, 

закрепени от възложителя в т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” 

от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 
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част, представляваща Приложение № 3 към публичната покана, участникът трябва да 

има опит при изпълнението на еднакви или сходни доставки, включително да е 

изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, 

минимум 2 /две/ доставки на оборудване /техника/ или еквивалентни, което изискване 

се удостоверява със Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите - съгласно 

образец № 6, заедно с доказателства за извършените доставки, като възложителят 

изрично е регламентирал, че: еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка 

са доставките на оборудване /техника/ или еквивалентни; доказателство за извършена 

доставка се предоставя под формата на заверено от участника копие на удостоверение, 

издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 

регистър, в който е публикувана информация за доставката. Систематично сред 

документите, удостоверяващи опита на участника, са налице: Списък на доставките, 

които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 

последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата - съгласно 

образец № 6, с приложени: Договор за доставка №19 от 28.10.2014г., с предмет: 

Доставка на ИКТ оборудване по Национална програма “Информационни и 

комуникационни технологии в училище“, сключен със СОУ“Димитър Талев“ – град 

Добрич; Договор за доставка от 21.11.2014г. с предмет: Доставка и монтаж на видео 

стена (светодиоден пълноцветен дисплей) за външен монтаж за нуждите на Областен 

информационен център – Сливен, сключен с община Сливен;  Референтно писмо за 

добро изпълнение на доставка с предмет: Доставка на компютърни елементи, мрежови 

аксесоари и изграждане на компютърна мрежа, издадено от “Смарт Рей Консултинг“ 

ЕООД, като получател, ведно с приложена към него фактура от 03.10.2014г.;  Договор за 

възлагане на обществена поръчка за доставка №ОС-09-1271 от 05.03.2015г., с предмет: 

Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на информационни центрове 

с.Крушари и с.Коритен, сключен с община Крушари; Договор за доставка №055 от 

05.05.2015г., сключен с “ЕКОПРОГРЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД. При анализ на 

представените документи комисията констатира следното: Представените документи 

удостоверяват изпълнението на само една доставка на оборудване /техника/ през 

последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, а именно: 

Доставка на компютърни елементи, мрежови аксесоари и изграждане на компютърна 

мрежа за “Смарт Рей Консултинг“ ЕООД, като от останалите доставки по описаните по-

горе четири броя договори със: СОУ“Димитър Талев“ – град Добрич; община Сливен; 

община Крушари и “ЕКОПРОГРЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД не е удостоверено по 

несъмнен начин дали и кога са били изпълнени поетите с тях задължения. От 

приложените четири броя договори, комисията не би могла да обоснове и направи 

какъвто и да е извод по отношение тяхното действително изпълнение, тъй като сами по 

себе си договорите са доказателство за съществуването на правоотношения между 

страните, но не и за изпълнението на задълженията поети в тях.  

Въз основа на изложеното комисията формира извод, че са налице предвидените 

предпоставки съгласно т.7 от раздел V „Разглеждане, оценка и класиране на офертите” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, 

представляваща Приложение № 3 към публичната покана, участникът да бъде предложен за 

отстраняване от производството. 

 

 

5.5. 

 

 

„ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД 

ДОПУСТИМОСТ: 

В документите на участника не са налице липси и несъответствия с изискванията за подбор 

или с други изисквания и критерии на възложителя. 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор 
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съгласно т.6 на раздел III „Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 

участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, представляваща 

Приложение № 3 към публичната покана, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 

допустимост, закрепени в т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 

Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, 

представляваща Приложение № 3 към публичната покана. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя. 

ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

1. Срок  

за изпълнение  

на доставката: 

15 /словом петнадесет/ календарни дни, считан 

от датата на подписване на договора за 

изпълнение. 

2. Гаранционен срок на 

доставеното оборудване 

/техника/: 

24 / словом двадесет и четири / месеца, считани 

от датата на изпълнение на доставката. 

3. Цена за изпълнение 

на поръчката: 

49 940.00 /словом четиридесет и девет хиляди 

деветстотин и четиридесет лева/ без ДДС 

 

 6. След като установи формалната допустимост на предложенията на участниците 

комисията пристъпи към оценка и класиране на допуснатите оферти на участниците 

„ДЖЕЙДИ - ВИЖЪН“ ЕООД и „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД съгласно утвърдената 

от възожителя методика за оценка на офертите. 

 

 7. Указания за определяне на оценката по всеки показател. 

 
Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно следната утвърдена от 

възложителя методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за 

определяне на общата комплексна оценка (КО): 

• Срок за изпълнение на доставката (O1) – тежест в комплексната оценка 50 %, 

максимум 50 точки. 

• Цена за изпълнение на поръчката (O2) -  тежест в комплексната оценка 50 %, 

максимум 50 точки.  

 

УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ 

 

1. Срок за изпълнение на доставката (О1). 

Срокът за изпълнение на доставката се оферира в Техническото предложение на 

участника, изготвено съгласно образец № 2. 

Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за изпълнение на доставката 

(О1) е 50 % /петдесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният 

брой точки по посочения показател е 50 /петдесет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 

О1 = (О1 мин.  x  50) : О1 у,  

където: 

- О1 е оценката на срока за изпълнение на доставката на оценявания участник. 

- О1 мин. е най-краткият предложен срок за изпълнение на доставката от 

участниците. 

- О1 у  е предложеният срок за изпълнение на доставката от оценявания участник. 

Стойността на получената оценка се закръгля до втория знак след десетичната 

запетая. 

 

2. Цена за изпълнение на поръчката (О2). 

Цената за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовото предложение на 

участника, изготвено съгласно образец № 3. 
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Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката 

(О2) е 50% /петдесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният 

брой точки по посочения показател е 50 /петдесет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 

О2 = (О2 мин.  x  50) : О2 у  ,  

където: 

- О2 е оценката на цената за изпълнение на поръчката на оценявания участник. 

- О2 мин.  е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от 

участниците. 

- О2 у  е предложената цена за изпълнение на поръчката от оценявания участник. 

Стойността на получената оценка се закръгля до втория знак след десетичната 

запетая. 

 

3. Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при следната 

формула: 

КО = О1 + О2 

Максималната Обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки. 

Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се класира на първо 

място участникът, който е предложил по-ниска цена. 

Ако и по този начин не може да се определи икономически най-изгодната оферта, 

комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти. 

Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на точкова система. 

Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа 

посочената методика и показатели. 

 

8. ОЦЕНКИ НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ: 

 

Резултатите от прилагането на формулите за оценка по показателите Срок за 

изпълнение на доставката (O1) и Цена за изпълнение на поръчката (O2), както и така 

извършеното крайно оценяване на участниците „ДЖЕЙДИ - ВИЖЪН“ ЕООД и „ПИП 

ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД, са закрепени таблично, както следва: 

 

 

Оценяван участник 

 

„ДЖЕЙДИ - ВИЖЪН“ 

ЕООД 

 

 

„ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ 

ЕООД 

 

Срок за изпълнение на 

доставката  

(O1) 

Брой точки: 
 

50.00 точки 

Брой точки: 
 

3.33 точки  

 

Цена за изпълнение на 

поръчката  

(O2) 

Брой точки: 
 

49.94 точки 

Брой точки: 
 

50.00 точки  

 

ОБЩА  

КОМПЛЕКСНА  

ОЦЕНКА 

(КО) 

 

99.94 точки  

 

53.33 точки  

 

Мотиви:  

Посочените оценки са получени като резултат от прилагането на формулите за оценка 

по посочените показатели и предложения на оценяваните участници, описани в 

настоящия протокол. 
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Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки, комисията 

единодушно  

 

 

 

Р Е Ш И : 
  

 

 

І. Класира участниците в производство по избор на изпълнител на обществена 

поръчка за доставка по реда на Глава VIII „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: 

„ДОСТАВКА НА ВИДЕО СТЕНА ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ, ВЕДНО С 

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ КЪМ НЕЯ, ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ И 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН“ 

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“, ДОГОВОР ЗА БФП № 

BG161PO002-3.3.02-00020-C0001“, както следва: 

 

I място: „ДЖЕЙДИ - ВИЖЪН“ ЕООД,  

с получена обща комплексна оценка КО = 99.94 точки. 

 

II място: „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД,  

с получена обща комплексна оценка КО = 53.33 точки. 

 

 

ІI. Предлага за отстраняване от производство по избор на изпълнител на обществена 

поръчка за доставка по реда на Глава VIII „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: 

„ДОСТАВКА НА ВИДЕО СТЕНА ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ, ВЕДНО С 

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ КЪМ НЕЯ, ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ И 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН“ 

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“, ДОГОВОР ЗА БФП № 

BG161PO002-3.3.02-00020-C0001“, следните участници: 

 

1. „ЕЛМАЗОВИ“ ООД. 

2. „ДАРТЕК“ ООД. 

3. „ДОБРИЧ НЕТ“ ЕООД. 

 

 

ІІІ. Предлага на възложителя за изпълнител в производство по избор на изпълнител 

на обществена поръчка за доставка по реда на Глава VIII „а” от ЗОП – чрез публична 

покана, с предмет: „ДОСТАВКА НА ВИДЕО СТЕНА ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ, ВЕДНО 

С ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ КЪМ НЕЯ, ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ И 

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН“ 

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“, ДОГОВОР ЗА БФП № 

BG161PO002-3.3.02-00020-C0001“, класирания на първо място участник, както следва: 

 

„ДЖЕЙДИ - ВИЖЪН“ ЕООД 

 

като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, 

обективирани от класирания на първо място участник в предложението му: 
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Срок за изпълнение  

на доставката: 

1 /словом един/ календарен ден, считан от датата на 

подписване на договора за изпълнение. 

Гаранционен срок на доставеното 

оборудване /техника/: 

24 / словом двадесет и четири / месеца, считани от 

датата на изпълнение на доставката. 

Цена за изпълнение 

на поръчката: 

50 000.00 /словом петдесет хиляди лева/ без ДДС. 

 

 

Комисията приключи работа на 11.06.2015 г., като предаде протоколите от своята 

работа на възложителя на 11.06.2015 г. в 13:00 ч.. 

 

Председател: Членове: 

Симеон Велинов  
положен подпис 

/................................/ 

Александър Коджов  

положен подпис 

/................................/ 

Сийка Табакова  

положен подпис 

/................................/ 

 

 

 

положен подпис и печат 

Дата: 11.06.2015 Утвърдил: ………….................…………… 

гр. Смолян НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолянн 

 

 

http://www.eufunds.bg/

