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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. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 8 / 23.04.2018 г., гр. Смолян 
 

 

 

На основание чл.22, ал.1, т.6, ал.5 и ал.9 и чл.108, т.1 от Закона за обществените поръчки 

/ЗОП/, във връзка с мое решение № 1 от дата 24.01.2018 г. за откриване на 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, вписано заедно с обявлението за поръчка 

в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 

идентификационен номер 00092-2018-0001 и публикувано заедно с одобрените с него 

обявление за поръчка и документация на интернет сайта на община Смолян – профил на 

купувача: : http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2221, и след като взех предвид действията на 

назначената с моя Заповед ОП-6/09.03.2018г.  комисия, протоколирани, както следва: протокол 

№ 1 от 09.03.2018 г., протокол № 2 от 19.03.2018 г., протокол № 3 от 20.03.2018 г., протокол № 

4 от 23.03.2018 г. и протокол № 5 от 05.04.2018 г., и отразени в Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП, 

изготвен и предадем ми с изискуемите документи към него на 05.04.2018 г. и утвърден от мен 

на 16.04.2018 г., всички публикувани на интернет сайта на община Смолян – профил на 

купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2221 , 

 

 

 

I.   О Б Я В Я В А М      

К Л А С И Р А Н Е Т О 
 

 

на участниците по обособени позиции 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“, както следва: 
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 1. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. 

ДОСТАВКА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ КОМПЮТЪРНО, АУДИО-ВИЗУАЛНО, 

ДОМАКИНСКО, ОПТИЧНО И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ И 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

 

Класиране  

 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД 

 

92,09  т. 

 

ІІ място 

 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ“ 

АД 

 

82,5 т. 

 

 

 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: 

 

Класиране  

 

 

УЧАСТНИК 

Обща комплексна оценка 

КО 

 

І място 

 

„ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД 

 

100 т. 

 

ІІ място 

 

„КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД 

 

97,06 т. 

 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената от мен комисия за 

разглеждане на офертите по отношение направения подбор, дадените от нея оценки и 

извършеното класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите, 

изложени в протоколите от работата на комисията и утвърдения от мен Доклад по чл.103, ал.3 

от ЗОП. 

По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

класираните участници не e установена липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка: 

Всеки от класираните участници е представил надлежно изготвени Опис на 

представените документи и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя и същите са редовни, като 

поради неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки 

за надеждност и копие от документ за създаване на обединение. 

С представения Единен европейски документ за обществени поръчки всеки класиран 

участник е удостоверил:  

- Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в 

Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от Раздел II „Изисквания към 

участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане 

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

поръчка, като изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от 

обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП;  

- Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че: за него не са налице 

обстоятелствата за отстраняване по Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.7 

от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 
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поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните национални основания 

за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената 

поръчка, включащи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на обстоятелствата 

за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици;  

Офертата на всеки от класираните участници в останалите части на техническото 

предложение и ценовото предложение с приложенията към тях е валидна и съобразена с 

изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя: 

Всеки от класираните участници 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, 

ведно с изискуемите приложения към него, включващи документи от производителите на 

предлаганото оборудване и принадлежности, съдържащи технически описания, представени 

под формата на детайлни технически спецификации, каталози, брошури, сертификати и 

декларации за съответствие, хипервръзки към официални сайтове на производители; 

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно 

Образец № 3; и Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 

4, като поради неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване. 

Техническото предложение на всеки от класираните участници съответства на 

предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител 

минимални условия и изисквания за изготвянето му, а именно:  

- За всеки предложен вид компютърно, аудио-визуално, домакинско, оптично и 

телекомуникационно оборудване и принадлежности, участникът е представил всички 

изискуеми данни за марка, модел, производител, работни характеристики и функционални 

изисквания. При преглед на предложението на участника комисията констатира, че работните 

характеристики и функционални изисквания на предложените видове компютърно, аудио-

визуално, домакинско, оптично и телекомуникационно оборудване и принадлежности, 

съответстват на минималните изисквания на възложителя съгласно Техническите 

спецификации, представляващи Книга I, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка. Посочените технически и функционални параметри се потвърждават напълно от 

представените от участника документи от производителите на предлаганото оборудване и 

принадлежности.  

Всеки от класираните участници е представил надлежно изготвена ценова оферта, 

съдържаща: Ценово предложение, изготвено отделно за всяка позиция, за която се отнася, 

съгласно Образец № 1. 

Всеки от класираните участници е представил всички изискуеми от възложителя 

документи в плик „Предлагани ценови параметри“, и същите са редовни. При изготвяне на 

офертата всеки от класираните участници 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 за съответната обособена позиция при спазване на изисквания за максимална прогнозна 

стойност за изпълнение на поръчката. 

 На база на разглеждане на предложенията по показателите за оценка на офертите 

класираните участници са оценени от комисията съгласно утвърдената методика за оценка на 

офертите, за което са изложени подробни и относими мотиви, които изцяло възприемам. 

Въз основа на изложеното считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за извършване на направеното 

класиране, които обстоятелства са детайлно и изчерпателно описани и подробно мотивирани в 

протоколите от работата на комисията, назначена с моя Заповед № ОП-6/09.03.2018г., към 

които препращам, и в утвърдения от мен Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП, към който препращам. 
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Въз основа на гореизложеното 

 

 

II. О П Р Е Д Е Л Я М 
 

 

 

За изпълнители по обособени позиции 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“, участниците, класирани на първо място, както 

следва: 

 
 

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ 

КОМПЮТЪРНО, АУДИО-ВИЗУАЛНО, ДОМАКИНСКО, ОПТИЧНО И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

 

Участник, определен за изпълнител Комплексна оценка /КО/ 

„КОНТРАКС – СМОЛЯН“ ЕООД 92,09  точки 

 

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

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, В ТОВА ЧИСЛО ПОСОБИЯ И МУЗИКАЛНИ 

СИСТЕМИ И ИНСТРУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВЪВ ВИД НА ИГРАЧКИ: 

 

Участник, определен за изпълнител Комплексна оценка /КО/ 

„ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД 100  точки 

 

като договорите за изпълнение по обособени позиции да се сключат при съществените 

обективирани условия съгласно подадените оферти, описани в протоколите от работата на 

комисията, назначена с моя Заповед № ОП-6/09.03.2018г., към които препращам, и в 

утвърдения от мен Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП, към който препращам. 

 

Въз основа на фактическите основания, обективирани в протоколите от работата на 

комисията, назначена с моя Заповед № ОП-6/09.03.2018г., към които препращам, и в 

утвърдения от мен Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП, към който препращам,  

 

III. О Т С Т Р А Н Я В А М   С Л Е Д Н И Я 

У Ч А С Т Н И К   О Т   У Ч А С Т И Е 
 
По обособени позиции 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“, както следва: 

 

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ 

КОМПЮТЪРНО, АУДИО-ВИЗУАЛНО, ДОМАКИНСКО, ОПТИЧНО И 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

 

1. „ПИП ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД 
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Основание за отстраняване на участника от процедурата:  - чл.107, т. 2, б.“а“ от ЗОП 

Мотиви: 

Възприемам и изцяло потвърждавам мотивите на назначената с моя Заповед № ОП-

6/09.03.2018г. комисия за разглеждане на офертата на участника по отношение на нейното 

съответствие с предварително обявените условия, изложени в протоколите от работата и, към 

които препращам, и в утвърдения от мен Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП, към който препращам,. 

Комисията е изложила подробни мотиви, относно констатациите си, обосноваващи 

извода, че участникът е представил предложение, което не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката, а именно:  

Техническото предложение на участника не съответства на предварително обявените от 

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

изисквания за изготвянето му, а именно:  

За всеки предложен вид компютърно, аудио-визуално, домакинско, оптично и 

телекомуникационно оборудване и принадлежности, участникът е представил данни за марка, 

модел, производител, работни характеристики и функционални изисквания. При преглед на 

предложението на участника комисията е констатирала, че: работните характеристики и 

функционални изисквания за част от предложените видове компютърно, аудио-визуално, 

домакинско, оптично и телекомуникационно оборудване и принадлежности, не съответстват на 

минималните изисквания на възложителя съгласно Техническите спецификации, 

представляващи Книга I, неразделна част от документацията за обществена поръчка; работните 

характеристики и функционални изисквания за част от предложените видове компютърно, 

аудио-визуално, домакинско, оптично и телекомуникационно оборудване и принадлежности не 

се потвърждават напълно от представените от участника документи от производителите на 

предлаганото оборудване и принадлежности, както следва:  

- За предложеният Компютър тип Compute Stick  – 2 броя, участникът е посочил марката и 

модела на производителя, а именно - Марка: intel, Модел: STCK1A32WFC, както и 

технически параметри, но посочените технически параметри не се потвърждават с 

документи, съдържащи технически описания от производителя им. Като приложение 

към предложението си за посочения артикул участникът не е представил изискуемите - 

Заверени копия от документи, съдържащи технически описания от производителя/ите 

(технически каталози/брошури от производителя/ите; данни от интернет сайта/овете на 

производителя/ите, придружени със съответни хипервръзки; документи от 

акредитирана/и/сертифицирана/и организация/и; и/или друг/и еквивалентен/ни 

документ/и). Вместо документ от производител е представено единствено описание на 

технически характеристики, за които не може да бъде установено за кой продукт се 

отнасят, тъй като липсва посочване на марка и модел, за който се отнасят посочените 

характеристики. Това описание не може да се приеме като документ, удостоверяващ и 

потвърждаващ декларираните технически параметри за предлагания модел, тъй като не 

предоставя данни от производителя, не е ясно за кой модел се отнася и дали е относим 

към предложението на участника.  На следващо място в Предложението за изпълнение 

на поръчката, изготвено съгласно Образец № 2 за предложения артикул в графата - 

Препратки към техническите и функционални параметри и характеристики без данни 

за цени,  в полето, в което участникът следва да представи данни за документи, 

съдържащи технически описания от производителя/ите, е посочен интернет адрес, който 

не представлява препратка към интернет сайта на производителя, а и самият документ не 

съдържа техническо описание на предлагания от участникът модел STCK1A32WFC, а за 

други два модела - STK1AW32SC и STK1A32SC, които са неотносими към 

предложението на участника и не биха могли да послужат като потвърждение на 

декларираните данни за технически параметри и съответно за покриване на 

минималните изисквания на възложителя. Във връзка с породените съмнения относно 

техническите характеристики на предлагания продукт комисията е извършила справка  

на интернет страницата на производителя - https://ark.intel.com/products/86612/Intel-

Compute-Stick-STCK1A32WFC , при което са установени следните несъответствия: В 

Техническите спецификации, т. 1.1. Минимални технически изисквания за Компютър 
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тип Compute Stick  – 2 броя, възложителя е посочил като минимално изискване към 

Процесора - литография - максимално 14 nm, а видно от сайта на производителя, 

предлагания модел е с литография 22 nm, поради което същият не отговаря на 

минималните изисквания, посочени в техническите спецификации. Освен това в същата 

точка за продукта са въведени изисквания за Поддържани интерфейси - Мин. USB2.0 x 

1;USB3.0 x 1;HDMI x 1, видно от сайта на производителя, предлагания модел не 

притежава USB3.0, което обстоятелство отново обосновава извода, че предложения 

артикул не покрива минималните изисквания на възложителя за продукта, посочени в 

техническите спецификации. 

- За предложеният Преносим твърд диск – 7 броя, участникът е посочил марката и модела 

на производителя, а именно - Марка: Western Digital, Модел: WDBYNN0010B, както и 

технически параметри, но част от посочените технически параметри не се потвърждават 

с документи, съдържащи технически описания от производителя им. Комисията е 

извършила справка  на интернет страницата на производителя, на следните адреси: - 

https://www.wdc.com/content/dam/wdc/website/downloadable_assets/eng/user_manual/4779-

705155.pdf , 

https://www.wdc.com/content/dam/wdc/website/downloadable_assets/eng/product_overview/4

178-707231.pdf, при което не са установени в явен вид /каквото е изискването на 

възложителя/ наличие по отношение на предложения артикул на система за защита 

срещу удар и за файлова компресия. 

- За предложеният Микроскоп – 28 броя, участникът е посочил производител - Motic и 

модела: B1-220ASC, както и технически параметри, но част от посочените технически 

параметри не се потвърждават с документи, съдържащи технически описания от 

производителя им. При преглед на представените от участника документи, съдържащи 

технически описания, които не са от производителя и посочения от участника сайт - 

https://bmf-bg.com/index.php/component/k2/item/154-b1220asc, който също не е на 

производителя на предлагания артикул, комисията е извършила справка и на 

официалния сайт на производителя - 

http://www.motic.com/As_B1_compoundmicroscope/product_168.html, като не е установено 

удостоверяване на информацията за стойностите на увеличението и за наличието на 

аксесоар, включващ минимум 8 подготвени слайда.  

 

Съгласно изискванията на Възложителя, закрепени в т.6.5, б. „б“ на раздел V -Указания за 

подготовка на офертата от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на 

процедурата, представляващи Книга ІI, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка и т.6 от Техническите спецификации, представляващи Книга I, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, задължение на всеки участник е в Предложението за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, за всеки артикул задължително да бъдат 

нанесени всички изискуеми данни – характеристики, производител, марка, модел и т.н., а 

посочените технически параметри на предлаганото оборудване и принадлежности трябва да се 

потвърждават с документи, съдържащи технически описания от производителя/ите им. От тези 

документи трябва да се виждат в явен вид техническите параметри, по които дадените 

оборудване и принадлежности съответстват на заложените минимални технически 

спецификации. Изрично е посочено: - в случай че приложените документи, съдържащи 

технически описания от производителя, не потвърждават предложените характеристики на 

оборудването и принадлежностите, участникът ще бъде отстранен.  

Всяко едно от посочените обстоятелства обуславя самостоятелно основание за отстраняване на 

участника, поради наличие на нередовност на офертата, несъответствие с предварително 

обявените условия 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 по 

чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. 
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Решението да се изпрати в един и същи ден на участниците и да се публикува в профила 

на купувача съгласно изискванията на чл.43 от ЗОП и чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП. 

 

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисия за 

защита на конкуренцията 1. 

 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ /подпис и печат/* 

 

Кмет на община Смолян 

 

 
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 подпис и печат, заличени на основание чл.42, ал.5 от 

ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД. 
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тел.: (02) 935 61 13, факс: (02) 980 73 15  

www.cpc.bg, e-mail: cpcadmin@cpc.bg 


