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ДОКЛАД
Чл. 103, ал.3 от ЗОП
За резултатите от работата на комисията назначена съ заповеди № № ОП-7 от 02.04.2018 г.,
ОП-24 от 10.07.2018г. и ОП- 44/28.11.2018г. на кмета на община Смолян със задачча да отвори,
разгледа и класира преложенията на участнците, подали оферти в открита процедура за
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
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.
Първо заседание:
На 02.04.2018 г., в 08:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на
административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в
изпълнение на заповед № ОП-7 от 02.04.2018 г. на кмета на община Смолян се събра комисията
и проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5 от Закона за
обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.1-6 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки /ППЗОП/, както следва:
1. Получените оферти се предадоха на председателя на комисията, за което се състави
протокол, съдържащ по отношение на всяка оферта данни за: подател; рег. номер, дата и час на
получаване; причините за връщане, когато е приложимо. Протоколът се подписва от
предаващото лице и от председателя на комисията.
2. Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по
предходния пункт.
3. На база на съставения протокол по т.1, съдържащ списък на участниците в процедурата,
и представените оферти всеки от членовете на комисията представи декларация по чл.103, ал.2
от ЗОП.
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4. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените оферти
следните констатации:
4.1. Регистрирани предложения – 11 /единадесет/ оферти, както следва:
№

Наименование на участника

Регистрационен
номер, дата и час
на получаване на
офертата

„КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ“ ООД
1.

(ЕИК: 128049011)
адрес: с. Кукорево 8673 (община Тунджа, област Ямбол), ул. Граф
Игнатиев № 52; тел.: 046 / 66 79 00; факс: 046 / 66 79 04; електронна
поща: office@cansportbg.com

ДЛ001515
29.03.2018г.
11:25ч.

„БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД
2.

(ЕИК: 175123092)
адрес: гр. София 1680, район Красно село, ул. Родопски извор № 40,
вх. В, ет. 3, ап. 32; тел.: 02 / 841 29 16; факс: 02 / 841 29 16; електронна
поща: bsi.group@abv.bg

ДЛ001515
29.03.2018г.
12:07ч.

ЕТ „МИРА 2000 - ПЕТЯ ЯВАШЕВА“
3.

(ЕИК: 124527574)
адрес: гр. Каварна 9650, ул. Добротица № 33, вх. В, ет. 5, ап. 15; тел.:
0570 / 822 93; факс: 0570 / 822 93; електронна поща:
mira_2000@abv.bg

ДЛ001515
30.03.2018г.
10:06ч.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД

4.

(ЕИК: 201741844)
адреси: гр. София 1616, район Витоша, жк Бояна, ул. Матей
Преображенски № 6, ет.1, ап. 2; гр. София 1616, район Витоша, жк
Бояна, ул. Матей Преображенски № 6, ет.2, ап.4; гр. Габрово 5300, ул.
Столетов № 127, ет. 1, ап. 1; тел.: 0882 43 92 75; електронна поща:
office@smartbusiness.bg

ДЛ001515
30.03.2018г.
10:13ч.

Кооперация „ПАНДА“
5.

(ЕИК: 000885099)
адрес: гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 139;
тел.: 02 / 976 68 96; факс: 02 / 976 68 79; електронна поща:
zop@office1.bg
„НАД ДИЗАЙН“ ЕООД

6.

(ЕИК: 203407291)
адрес: гр. Дупница 2600, ул. Свети Иван Рилски № 351; тел.: 0879 / 61
76 00; електронна поща: nad_design@abv.bg

ДЛ001515
30.03.2018г.
10:15ч.

ДЛ001515
30.03.2018г.
10:19ч.

„ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД
7.

(ЕИК: 203310248)
адреси: гр. София 1421, район Лозенец, ул. Богатица № 20, вх. Б, ет.
2

ДЛ001515
30.03.2018г.
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1, ап. 20; гр. София 1415, район Витоша, ул. Околовръстен път № 36,
ет. 3; тел.: 0882 / 76 12 13 ; 02 / 905 50 60;
факс: 02 / 905 50 70 ; електронна поща: office@excelor.bg

11:54ч.

„ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД
8.

(ЕИК: 107585850)
адреси: гр. София 1700, кв. Витоша, ул. Професор Станчо Ваклинов №
6, офис 5 (вдясно от вход А); гр. София 1000, район Триадица, ул. Луи
Айер № 186, вх. А, ет. 1, ап. 5; тел.: 0898 607 248; електронна поща:
office@profitrade.bg

ДЛ001515
30.03.2018г.
11:58ч.

„АМО“ ЕООД
9.

(ЕИК: 831589871)
адреси: гр. София 1715, жк Младост 4, бл. 601, магазин „АМО“;
гр. София, район Красно село, жк Хиподрума, бл.128, вх. Б, ет. 8, ап.
54; тел.: 02 / 976 10 00 ; 0899 / 96 22 70 ; електронни пощи:
office@amo.bg; office@amo-bg.com

ДЛ001515
30.03.2018г.
11:59ч.

„КЕМИ ДИЗАЙН” ООД
10.

(ЕИК: 120608655)
адрес: гр. Смолян 4700, ул. Дичо Петров № 10, вх. Б, ет. 5, ап. 33 ;
тел.: 0301 / 828 87; 0898 65 09 41; електронна поща:
kemi_dizain@abv.bg
„ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД

11.

(ЕИК: 120562859)
адрес: гр. Смолян 4700, бул. България № 49; тел.: 0887 66 21 22;
електронна поща: office.vasil@gmail.com

ДЛ001515
30.03.2018г.
15:19ч.

ДЛ001515
30.03.2018г.
16:14ч.

4.2. Подадените оферти са постъпили в определения от възложителя срок съобразно
изискванията на чл.47, ал.1 и 2 от ППЗОП.
5. На публичното заседание по отваряне на офертите се яви Тодор Дачев, което лице се
представи за представител на участника Кооперация „ПАНДА“, като представители на
останалите участници и средствата за масово осведомяване не присъстваха. При проверка на
представителната власт на Тодор Дачев комисията направи следните констатации: на база на
извършена справка в Търговския регистър при Агенция по вписванията към министъра на
правосъдието – http://www.brra.bg/, комисията установи, че за участника Кооперация „ПАНДА“
присъстващото лице не е сред лицата по чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП; присъстващото лице не
може да представи пълномощно или друг документ, с който да удостовери, че има право да
представлява участника Кооперация „ПАНДА“ на публичното заседание по отваряне на
офертите. С оглед гореизложеното комисията констатира, че лицето Тодор Дачев не е сред
лицата, които могат да присъстват на публичното заседание по отваряне на офертите.
Посоченото лице напусна заседателната зала.
6. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в
предложенията на участниците. Офертите се отваряхапо реда на постъпването им в
деловодството на общината, като за всяка от тях се изпълниха следните действия: комисията
отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за
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наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“,
като такъв се установи в офертата; най-малко трима от членовете на комисията подписаха
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
7. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието
на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата си в закрито
заседание.
Настоящият протокол е технически съставен на 02.04.2018 г.
Издадена е Заповед ОП-24 от 10.07.2018г., с която се изменя срока за работа на
комисията, както следва: крайният срок до 31.07.2018г. определен първоначално със заповед №
ОП-6/09.03.2018г. на кмета на Община Смолян, се удължава до 31.12.2018г. във връзка с което
обстоятелство е изискано от всички участниците в процедурата, поради изтичане срока на
валидност на подадените от участниците оферти, с оглед по - нататъшното им участие, да се
удължи срока за валидност на подадените от участниците оферти до 31.12.2018г., във връзка с
което обстоятелства са представени в оригинал съответните декларации за удължаване на
валидност на офертата в 20 дневен срок от дата на получаване на уведомление, от страна на
всички участници в настоящата процедура.
Второ заседание:
На 07.11.2018 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 в изпълнение на заповеди № № ОП-7 от 02.04.2018 г. и ОП-24 от 10.07.2018г. на
кмета на община , комсията в същия състав проведе заседание по осъществяване правомощията
си съгласно чл.103, ал.3 и 5, чл.104, ал.1, 4 и 6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54,
ал.7-11 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи
разглеждане на документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците за
съотвествие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, при което бяха
извършени следните действия:
1. Комисията пристъпи към разглеждане на офертите на участниците за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, включително установяване на
наличието на липси, непълноти или несъответствия на информацията, както и нередовности или
фактически грешки, при което направи следните констатации:
„КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ“ ООД
1.1.

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), ведно с приложени
заверени копия от сертификати за наличието на внедрени системи за управление на
качеството, опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд и
удостоверения за добро изпълнение, като поради неприложимостта им не са представени
документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за
създаване на обединение.
 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) е удостоверил:
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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,
неразделна част от документацията за обществена поръчка, представляващи
Книга IІ, 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, включващи
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;
 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.3 от
обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел III „Изисквания към
участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ 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 предоставил изискуемите данни в Част IV, раздел В,
т.1 б от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), за
извършените пред референтния период основни доставки, с което е
удостоверил че през последните 3 /три/ години от дата на подаване на офертата
е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката, а именно доставки на над 1000 единици мебелировка и/или сходно
(еквивалентно обзавеждане), в това число: доставка за община Айтос на 264
единици мебелировка, изпълнена на 15.09.2015г.; доставка за Държавна
психиатрична болница „Д-р Георги Кисьов“ – Раднево на 480 единици
мебелировка, изпълнена на 12.12.2016г.; доставка за МВР – Главна Дирекция
„Гранична полиция“ – София на 672 единици мебелировка, изпълнена на
14.05.2017г. (посочените обстоятелства са удостоверени и с представяне на
заверени копия от удостоверения за добро изпълнение).
Водена от горната констатация на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП комисията
единодушно прие, че по отношение на критериите за пoдбор и изискванията към
личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или
фактическа грешка, представените документи от участника са налице и редовни, в
съотвествие с предварително обявени условия на възложителя, поради което не са
налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов Единния
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европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация.
„БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД
1.2.

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като поради
неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за
надеждност и копие от документ за създаване на обединение.
 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) 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,
неразделна част от документацията за обществена поръчка, представляващи
Книга IІ, 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, включващи
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;
 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.3 от
обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел III „Изисквания към
участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ 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 предоставил изискуемите данни в Част IV, раздел В,
т.1 б от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), за
извършените пред референтния период основни доставки, с което е
удостоверил че през последните 3 /три/ години от дата на подаване на офертата
е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката, а именно доставки на над 1000 единици мебелировка и/или сходно
(еквивалентно обзавеждане), в това число: доставка за община Свищов на 568
единици мебелировка, изпълнена на 14.07.2017г.; доставка за ОУ „П. Р.
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Славейков“ – гр. Варна на 560 единици мебелировка, изпълнена на
04.09.2017г.; доставка за ОУ „Иван Рилски“ – гр. Хасково на 2159 единици
мебелировка, изпълнена на 25.08.2017г.; доставка за община Сандански на 480
единици мебелировка, изпълнена на 26.07.2017г..
Водена от горната констатация на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП комисията
единодушно прие, че по отношение на критериите за пoдбор и изискванията към
личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или
фактическа грешка, представените документи от участника са налице и редовни, в
съотвествие с предварително обявени условия на възложителя, поради което не са
налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация.
ЕТ „МИРА 2000 - ПЕТЯ ЯВАШЕВА“
1.3.

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като поради
неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за
надеждност и копие от документ за създаване на обединение.
 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) 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,
неразделна част от документацията за обществена поръчка, представляващи
Книга IІ, 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, включващи
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;
 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.3 от
обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел III „Изисквания към
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участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ 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 предоставил изискуемите данни в Част IV, раздел В,
т.1 б от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), за
извършените пред референтния период основни доставки, с което е
удостоверил че през последните 3 /три/ години от дата на подаване на офертата
е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката, а именно доставки на над 1000 единици мебелировка и/или сходно
(еквивалентно обзавеждане), в това число: доставка за ЦДГ „Първи юни“ - с.
Оброчище на 364 единици мебелировка, изпълнена на 25.03.2016г.; доставка за
ЕГ „Варна“ – гр. Варна на 368 единици мебелировка, изпълнена на
31.08.2017г.; доставка за Министерство на труда и социалната политика на 200
единици мебелировка, изпълнена в периода 06.10.2016г.-03.11.2016г.; доставка
за ОУ „Черноризец Храбър“- гр. Варна на 266 единици мебелировка,
изпълнена в периода 12.08.2016г.-26.09.2016г..
Водена от горната констатация на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП комисията
единодушно прие, че по отношение на критериите за пoдбор и изискванията към
личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или
фактическа грешка, представените документи от участника са налице и редовни, в
съотвествие с предварително обявени условия на възложителя, поради което не са
налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация.
„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД
1.4.

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
Участникът е представил Опис на представените документи и Единен европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като поради неприложимостта им не са
представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от
документ за създаване на обединение.
 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП):
 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
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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, неразделна част от документацията
за обществена поръчка, представляващи Книга IІ, 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, включващи 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;
Не е удостоверил:
 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.3 от
обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел III „Изисквания
към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за
допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и ред за
провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част
от документацията за обществена поръчка, а именно: не е удостоверил,
че през последните 3 /три/ години от дата на подаване на офертата е
изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката, а именно доставки на над 1000 единици мебелировка и/или
сходно (еквивалентно обзавеждане). В Част IV, раздел В, т.1 б от
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
участникът е попълнил информация за извършените през референтния
период основни доставки с посочване на сумите, датите и получателите,
както следва: доставка на обзавеждане на офис, зали и кампус за
Младежки център Добрич, изпълнена за община Добрич в периода
08.10.2015г.-04.12.2015г.; доставка на оборудване за осем дески градини
на територията на община Исперих в изпълнение на проект BG06—218
„Превенция и реинтеграция на деца в риск”, финансирана от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2009-2014, изпълнена за община Исперих в периода 09.03.2016г.12.03.2016г.; доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект
BG16RFOP001-1.027-0001-C01“Подобряване на образователната среда в
гр.Горна Оряховица“ – по обособени позиции - обособена позиция № 1:
„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект ЦДГ “Бодра
смяна”, гр. Горна Оряховица”, изпълнена за община Горна Оряховица
на 08.06.2017г.; доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по
проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01“Подобряване на образователната
среда в гр.Горна Оряховица“ – по обособени позиции - обособена
позиция № 2: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект
ОДЗ “Елена Грънчарова”, гр. Горна Оряховица”, изпълнена за община
Горна Оряховица на 29.11.2017г., но не е посочена информация за вида
на посочените доставки, а именно липсват данни за вида и броя на
доставените единици мебелировка и/или сходно (еквивалентно
обзавеждане), в резултат на което не е видно дали участникът е
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изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката.
Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа
грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да
изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия
протокол да представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени
поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи на участника, които съдържат променена
и/или допълнена информация и в които са отразени констатациите на комисията в
съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и обявлението
за обществена поръчка. Допълнително предоставената информация може да
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за
получаване на оферти.
Кооперация „ПАНДА“
1.5.

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
Участникът е представил Опис на представените документи и Единен европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като поради неприложимостта им не са
представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от
документ за създаване на обединение.
 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП):
 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, неразделна част от документацията
за обществена поръчка, представляващи Книга IІ, 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, включващи 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
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преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици;
 Не е удостоверил:
 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.3 от
обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел III „Изисквания
към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за
допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и ред за
провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част
от документацията за обществена поръчка, а именно: не е удостоверил,
че през последните 3 /три/ години от дата на подаване на офертата е
изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката, а именно доставки на над 1000 единици мебелировка и/или
сходно (еквивалентно обзавеждане). В Част IV, раздел В, т.1 б от
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
участникът не е попълнил никаква информация за извършени през
референтния период основни доставки от посочения вид с посочване на
сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или
частни субекти, в резултат на което не е видно дали участникът е
изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката.
Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа
грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да
изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия
протокол да представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени
поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи на участника, които съдържат променена
и/или допълнена информация и в които са отразени констатациите на комисията в
съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и обявлението
за обществена поръчка. Допълнително предоставената информация може да
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за
получаване на оферти.
„НАД ДИЗАЙН“ ЕООД
1.6.

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), ведно с приложени
заверени копия от референции, протоколи за извършени доставки, сертификат за
наличието на внедрена система за управление на качеството, документи във връзка с
предприети мерки за надеждност във връзка с удържани неустойки за забава от дължими
суми при изпълнението на 2 /два/ договора за обществени поръчки (които мерки за
надеждност комисията счита за неотносими към настоящата процедура по възлагане на
обществена поръчка и същите не следва да бъдат обсъждани, доколкото възложителят
при откриването на процедурата не е предвидил сред основанията за отстраняване от
процедурата наличието на обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.4 от ЗОП), като поради
неприложимостта му не е представен документ за създаване на обединение.
 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) е удостоверил:
 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците,
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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,
неразделна част от документацията за обществена поръчка, представляващи
Книга IІ, 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, включващи
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;
 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.3 от
обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел III „Изисквания към
участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ 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 предоставил изискуемите данни в Част IV, раздел В,
т.1 б от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), за
извършените пред референтния период основни доставки, с което е
удостоверил че през последните 3 /три/ години от дата на подаване на офертата
е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката, а именно доставки на над 1000 единици мебелировка и/или сходно
(еквивалентно обзавеждане), в това число: доставка за Народно читалище
„Съзнание-1907“- гр. Сливница на 428 единици мебелировка, изпълнена в
периода 14.08.2015г.-14.09.2015г.; доставка за община Мездра на 447 единици
мебелировка, изпълнена в периода 25.03.2016г.-15.04.2016г.; доставка за
Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ на 433 единици мебелировка,
изпълнена в периода 20.12.2017г.-21.12.2017г.; доставка за община Благоевград
на 70 единици мебелировка, изпълнена в периода 07.10.2016г.-11.10.2016г.
(посочените обстоятелства са удостоверени и с представяне на заверени копия
от удостоверения за добро изпълнение и протоколи за извършени доставки).
Водена от горната констатация на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП комисията
единодушно прие, че по отношение на критериите за пoдбор и изискванията към
личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или
фактическа грешка, представените документи от участника са налице и редовни, в
съотвествие с предварително обявени условия на възложителя, поради което не са
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налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация.
„ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД
1.7.

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
Участникът е представил Опис на представените документи и Единен европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като поради неприложимостта им не са
представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от
документ за създаване на обединение.
 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП):
 Е удостоверил:
 Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на
участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената
поръчка и т.1.3-1.6 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 са налице
обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1, т.3-6 и чл.55, ал.1, т.1 от
ЗОП. Липсата на обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, 2 и
7 от ЗОП е удостоверена единствено спрямо управителя на дружеството
- Магдалена Георгиева Василева (Единния европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) e подписан само от управителя на
дружеството);
 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, неразделна част от документацията
за обществена поръчка, представляващи Книга IІ, 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, включващи 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;
 Не е удостоверил:
 Съответствието си с част от изискванията към личното състояние на
участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената
поръчка и т.1.1-1.2 и 1.7 от Раздел II „Изисквания към участниците –
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лично състояние“ от Указания за подготовка на офертата и ред за
провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част
от документацията за обществена поръчка. Съгласно изискванията на
възложителя, закрепени в т.1.1-1.2 и 1.7 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,
възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на
обществена поръчка участник, когато: е осъден с влязла в сила присъда,
освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл.159а–159г,
чл.172, чл.192а, чл.194–217, чл.219–252, чл.253–260, чл.301–307, чл.321,
чл.321а и чл.352–353е от Наказателния кодекс, респ. за престъпление,
аналогично на описаните, в друга държава членка или трета страна; е
налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен, като
възложителят изрично е указал начина на попълване в Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на
информацията относно липсата или наличието на посочените
обстоятелства, а също така възложителят изрично е посочил лицата, за
които се отнасят посочените основания за отстраняване, а именно:
лицата, които представляват участника, членовете на управителни и
надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
Законодателят в разпоредбата на чл.40, ал.2, т.3 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки изрично е посочил кои са
лицата, които представляват участника, и кои са лицата, които са
членове на управителни и надзорни органи на участника, а именно при
еднолично дружество с ограничена отговорност това са лицата по
чл.147, ал.1 от Търговския закон, т.е. едноличният собственик на
капитала и определеният/те от него управител/и. При преглед на
представения Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) комисията установи, че той не е подписан от всички
задължени лица, а именно не е подписан от едноличния собственик на
капитала (Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) e подписан само от управителя на дружеството - Магдалена
Георгиева Василева), като по този начин за едноличния собственик на
капитала не е установено съответствието с изискванията към личното
състояние на участниците, закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за
обществената поръчка и т.1.1-1.2 и 1.7 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, а именно
дали е: осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление по чл.108а, чл.159а–159г, чл.172, чл.192а, чл.194–217,
чл.219–252, чл.253–260, чл.301–307, чл.321, чл.321а и чл.352–353е от
Наказателния кодекс, респ. за престъпление, аналогично на описаните, в
друга държава членка или трета страна; налице конфликт на интереси,
който не може да бъде отстранен;
Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.3 от
обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел III „Изисквания
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към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за
допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и ред за
провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част
от документацията за обществена поръчка, а именно: не е удостоверил,
че през последните 3 /три/ години от дата на подаване на офертата е
изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката, а именно доставки на над 1000 единици мебелировка и/или
сходно (еквивалентно обзавеждане). В Част IV, раздел В, т.1 б от
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
участникът е попълнил информация за извършените през референтния
период основни доставки с посочване на сумите, датите и получателите,
както следва: доставка на мебелировка и оборудване, изпълнена за
Индустриал Сервиз Инженеринг в периода 04.12.2017г.-16.02.2018г., но
не е посочена информация за вида на посочената доставка, а именно
липсват данни за вида и броя на доставените единици мебелировка
и/или сходно (еквивалентно обзавеждане), в резултат на което не е
видно дали участникът е изпълнил дейности с предмет и обем,
идентични или сходни с тези на поръчката.
Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа
грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да
изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия
протокол да представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени
поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи на участника, които съдържат променена
и/или допълнена информация и в които са отразени констатациите на комисията в
съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и обявлението
за обществена поръчка. Допълнително предоставената информация може да
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за
получаване на оферти.
„ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД
1.8.

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
Участникът е представил Опис на представените документи и Единен европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като поради неприложимостта им не са
представени документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от
документ за създаване на обединение.
 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП):
 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
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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, неразделна част от документацията
за обществена поръчка, представляващи Книга IІ, 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, включващи 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;
Не е удостоверил:
 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.3 от
обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел III „Изисквания
към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за
допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и ред за
провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част
от документацията за обществена поръчка, а именно: не е удостоверил,
че през последните 3 /три/ години от дата на подаване на офертата е
изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката, а именно доставки на над 1000 единици мебелировка и/или
сходно (еквивалентно обзавеждане). В Част IV, раздел В, т.1 б от
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
участникът е попълнил информация за извършените през референтния
период основни доставки от посочения вид с посочване на сумите,
датите и получателите, с което е удостоверил че през последните 3 /три/
години от дата на подаване на офертата е изпълнил дейности с предмет,
идентичен или сходен с този на поръчката, а именно: доставки на само
212 единици мебелировка и/или сходно (еквивалентно обзавеждане), в
това число: доставка за община Струмяни на 69 единици мебелировка,
изпълнена в периода 13.11.2017г.-30.11.02017г.; доставка за община
Тутракан на 25 единици мебелировка, изпълнена в периода 16.03.2017г.19.03.2017г.; доставка за Детска градина „Славянка“, гр. Тутракан на 28
единици мебелировка, изпълнена в периода 01.07.2017г.-12.07.2017г.;
доставка за УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София на 6 единици
мебелировка, изпълнена в периода 09.06.2017г.-01.09.2017г.; доставка за
Инспектората към Висшия съдебен съвет, гр. София на 59 единици
мебелировка, изпълнена в периода декември 2017-януари 2018г.;
доставка за „Про Инфо“ ЕООД, гр. София на 25 единици мебелировка,
изпълнена на 18.09.2017г.. По отношение на описаните дейности по:
доставка за община Кайнарджа на 448 единици мебелировка участникът
е описал, че изпълнението е в периода от 13.07.2017г. до 1 ден след
възлагателно писмо, в резултат на което за посочените дейности не е
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видно съставяно ли е възлагателно писмо за изпълнението им и дали и
на коя дата са изпълнени; доставка за община Тунджа на 370 единици
мебелировка участникът не е посочил датата на изпълнение, в резултат
на което за посочените дейности не е видно дали и на коя дата са
изпълнени.
Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа
грешка, на основание чл.54, ал.8 и 10 от ППЗОП комисията единодушно реши да
изиска от участника в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на настоящия
протокол да представи: Нов/нови Единен/ни европейски документ/и за обществени
поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи на участника, които съдържат променена
и/или допълнена информация и в които са отразени констатациите на комисията в
съответствие със ЗОП и изискванията на документацията за участие и обявлението
за обществена поръчка. Допълнително предоставената информация може да
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за
получаване на оферти.
„АМО“ ЕООД
1.9.

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като поради
неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за
надеждност и копие от документ за създаване на обединение.
 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) 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,
неразделна част от документацията за обществена поръчка, представляващи
Книга IІ, 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, включващи
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
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собственици;
Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.3 от
обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел III „Изисквания към
участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ 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 предоставил изискуемите данни в Част IV, раздел В,
т.1 б от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), за
извършените пред референтния период основни доставки, с което е
удостоверил че през последните 3 /три/ години от дата на подаване на офертата
е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката, а именно доставки на над 1000 единици мебелировка и/или сходно
(еквивалентно обзавеждане), в това число: доставка за Държавен фонд
„Земеделие“ на 1 110 единици мебелировка, изпълнена в периода 10.11.2015г.30.11.2015г..
Водена от горната констатация на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП комисията
единодушно прие, че по отношение на критериите за пoдбор и изискванията към
личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или
фактическа грешка, представените документи от участника са налице и редовни, в
съотвествие с предварително обявени условия на възложителя, поради което не са
налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация.


„КЕМИ ДИЗАЙН” ООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
1.10. участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), ведно с приложени
заверени копия от удостоверения от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
и Национална агенция на приходите, като поради неприложимостта им не са представени
документи за доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за
създаване на обединение.
 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) 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
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Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата,
неразделна част от документацията за обществена поръчка, представляващи
Книга IІ, 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, включващи
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;
 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.3 от
обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел III „Изисквания към
участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ 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 предоставил изискуемите данни в Част IV, раздел В,
т.1 б от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), за
извършените пред референтния период основни доставки, с което е
удостоверил че през последните 3 /три/ години от дата на подаване на офертата
е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката, а именно доставки на над 1000 единици мебелировка и/или сходно
(еквивалентно обзавеждане), в това число: доставка за ОУ „Иван Вазов“, гр.
Смолян на 193 единици мебелировка, изпълнена на 17.05.2015г., 28.07.2016г. и
10.11.2016г.; доставка за „ВАЛВЕН“ ЕООД на 101 единици мебелировка,
изпълнена на 06.01.2017г.; доставка за „КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на 557
единици мебелировка, изпълнена на 01.03.2017г.; доставка за „ВАЛВЕН“
ЕООД на 27 единици мебелировка, изпълнена на 05.05.2017г.; доставка за
„КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на 200 единици мебелировка, изпълнена на
16.12.2017г..
Водена от горната констатация на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП комисията
единодушно прие, че по отношение на критериите за пoдбор и изискванията към
личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или
фактическа грешка, представените документи от участника са налице и редовни, в
съотвествие с предварително обявени условия на възложителя, поради което не са
налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация.
„ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
1.11. участниците:
Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи и
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като поради
неприложимостта им не са представени документи за доказване на предприетите мерки за
надеждност и копие от документ за създаване на обединение.
 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) е удостоверил:
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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,
неразделна част от документацията за обществена поръчка, представляващи
Книга IІ, 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, включващи
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;
 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.3 от
обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел III „Изисквания към
участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ 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 предоставил изискуемите данни в Част IV, раздел В,
т.1 б от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), за
извършените пред референтния период основни доставки, с което е
удостоверил че през последните 3 /три/ години от дата на подаване на офертата
е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката, а именно доставки на над 1000 единици мебелировка и/или сходно
(еквивалентно обзавеждане), в това число: доставка за „Арагорн“ ЕООД на
1560 единици мебелировка, изпълнена на 02.06.2017г..
Водена от горната констатация на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП комисията
единодушно прие, че по отношение на критериите за пoдбор и изискванията към
личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или
фактическа грешка, представените документи от участника са налице и редовни, в
съотвествие с предварително обявени условия на възложителя, поради което не са
налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация.
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При извършването на предварителния подбор 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. С това работата на комисията по първоначално разглеждане на документите за съответствие с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертите на участниците в
процедурата за избор на изпълнител приключи.
Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични регистри,
в това число в Търговския регистър при Агенция по вписванията към министъра на
правосъдието – http://www.brra.bg/, комисията единодушно

Р Е Ш И:
I. На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП препис от настоящия
протокол, съдържащ констатациите на комисията относно съответствието с изискванията към
личното състояние и критериите за побдор, включително установяването на наличие на липси,
непълноти или несъответствия на информацията, както и нередовности или фактически грешки,
да бъде изпратен на участниците в деня на публикуването му в профила на купувача.
II. На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП се изисква от
участниците в процедурата, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на
информация, да представят на комисията нов/и Единен/ни европейски документ/и за обществени
поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, който/които съдържа/т променена и/или допълнена
информация, индивидуализирана по-горе по отношение на всеки отделен участник съобразно
направените констатации, в срок до 5 /словом пет/ работни дни, считано от датата на получаване
на настоящия протокол. Посочената възможност се прилага и за подизпълнителите и третите
лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато
е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя,
когато това не води до промяна на техническото предложение. Когато промените се отнасят до
обстоятелства, различни от посочените по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, новият Единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) може да бъде подписан от едно от
лицата, които могат самостоятелно да представляват участника. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за
получаване на оферти.
Забележка: Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, буква „а” от
Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г., единният европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в електронен вид.
В изпълнение на посоченото изискване възложителят е предоставил на
заинтересованите лица формуляр на единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) /по образец към документацията за обществената поръчка/, подготвен с програма за
текстообработка, при спазване на условието за общодостъпност на използваните средства.
Електронният формат на формуляра е достъпен и оперативно съвместим с найразпространените пазарни продукти на информационните и комуникационните технологии за
широка употреба и не ограничава достъпа на заинтересовани лица.
Начинът за предоставяне на единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен
носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя
документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
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При подготовката на единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
участниците следва да спазват методическите указания и разясненията, предоставени от
Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчка на интернет страницата на
Агенцията по обществени поръчки – Портал за обществени поръчки, в това число:
Методическо указание с изх. № МУ-4 / 02.03.2018г. от Изпълнителния директор на Агенцията
по обществени поръчка, публикувано на интернет страницата на Агенцията по обществени
поръчки в Раздел „Законодателство и методология“, Поле „Методология“, Секция
„Методически
указания“
- http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf;
Разяснения от Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчка, публикувани на
интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки в Раздел „Законодателство и
методология“, Поле „Методология“, Секция „Въпроси и отговори“: http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL .
III. Изисканите документи следва да бъдат представени от участниците с придружително
писмо в община Смолян във вида съгласно изискванията на документацията за участие.
Участниците могат да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или куриерска служба,
при което разходите са за тяхна сметка, като съобразят крайния срок за постъпване на
документите при възложителя.
Трето заседание:
На 21.11.2018 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 проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5, чл.104,
ал.1, 4 и 6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.12-13 от Правилника за
прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи разглеждане на
допълнително представените документи относно съответствие на участниците с изискванията на
възложителя към личното състояние и критериите за подбор, при което бяха извършени следните
действия:
1. На свое предходно заседание комисията констатира несъответствия и липсващи
документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП, предвид което изиска допълнително представяне на
документи от следните участници в процедурата: „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД,
Кооперация „ПАНДА“, „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД и „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД .
2. В законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в
деловодството на община Смолян постъпиха допълнитeлни документи от следните участници в
процедурата:
№

Наименование на участника

1.

„ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД

2.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД

3.

Кооперация „ПАНДА“
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Регистрационен номер и дата
на получване на допълнитлено
представените документи
ДЛ001515_001
от 09.11.2018г.
ДЛ001515_002
от 12.11.2018г.
ДЛ001515_003
от 12.11.2018г.
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3. В изпълнение на разпоредбата на чл.54 ал.12 от ППЗОП комисията отвори допълнително
постъпилите документи и пристъпи към разглеждането им за установяване на съответствието на
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, при което установи
следното:

3.1.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
В законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП в
деловодството на Община Смолян са постъпили допълнителни документи от участника, а
именно: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид,
цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие
в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание/.
 Участникът с допълнително представения Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) 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, неразделна част от документацията за
обществена поръчка, представляващи Книга IІ, 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, включващи
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;
 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.3 от обявлението
за обществената поръчка и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците –
критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ 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
предоставил изискуемите данни в Част IV, раздел В, т.1 б от Единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за извършените пред референтния
период основни доставки, с което е удостоверил че през последните 3 /три/ години
от дата на подаване на офертата е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични
или сходни с тези на поръчката, а именно доставки на над 1000 единици
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мебелировка и/или сходно (еквивалентно обзавеждане), в това число: доставка на
117 единици мебелировка за обзавеждане на офис, зали и кампус в Младежки
център Добрич, изпълнена за община Добрич в периода 08.10.2015г.-04.12.2015г.;
доставка на 660 единици мебелировка за осем дески градини на територията на
община Исперих в изпълнение на проект BG06—218 „Превенция и реинтеграция на
деца в риск”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014, изпълнена за община Исперих в периода
09.03.2016г.-12.03.2016г.; доставка на 291 единици мебелировка по проект
BG16RFOP001-1.027-0001-C01“Подобряване на образователната среда в гр.Горна
Оряховица“ – по обособени позиции - обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж
на оборудване и обзавеждане за обект ЦДГ “Бодра смяна”, гр. Горна Оряховица”,
изпълнена за община Горна Оряховица на 08.06.2017г.; доставка на 530 единици
мебелировка
по
проект
BG16RFOP001-1.027-0001-C01“Подобряване
на
образователната среда в гр.Горна Оряховица“ – по обособени позиции - обособена
позиция № 2: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект ОДЗ “Елена
Грънчарова”, гр. Горна Оряховица”, изпълнена за община Горна Оряховица на
29.11.2017г.; доставка на 199 единици мебелировка в изпълнение на проект
BG05M20P001-3.001-0017 “Заедно сме по – добри“ , по три обособени позиции,
изпълнена за община Ивайловград на 15.09.2017г..
Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка,
комисията единосдушно реши да допусне участника до разглеждане на техническото му
предложение.

3.2.

Кооперация „ПАНДА“

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
В законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП в
деловодството на Община Смолян са постъпили допълнителни документи от участника, а
именно: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в електронен вид,
цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие
в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на неговото съдържание/.
 Участникът с допълнително представения Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) 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, неразделна част от документацията за
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обществена поръчка, представляващи Книга IІ, 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, включващи
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;
 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.3 от обявлението
за обществената поръчка и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците –
критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ 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
предоставил изискуемите данни в Част IV, раздел В, т.1 б от Единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), за извършените пред референтния
период основни доставки, с което е удостоверил че през последните 3 /три/ години
от дата на подаване на офертата е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични
или сходни с тези на поръчката, а именно доставки на над 1000 единици
мебелировка и/или сходно (еквивалентно обзавеждане), в това число: доставка и
монтаж на 579 единици обзавеждане, сходно с предмета на поръчката, за пристройка
за предучилищно обучение и възпитание на деца към ОУ „Христо Ботев“, изпълнена
за община Бургас в периода 12.08.2016г.-09.11.2016г.; доставка на 180 единици
обзавеждане, изпълнена за Национална професионална гимназия за полиграфия и
фотография - гр. София в периода 01.09.2016г. – 20.09.2016г.; доставка на 260
единици офис обзавеждане, изпълнена за Софийска градска прокуратура на периода
31.03.2017г.-12.07.2017г.; доставка на 334 единици мебелно оборудване, изпълнена
за Община Каспичан в периода 09.07.2017г.- 30.07.2017г..
Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка,
комисията единосдушно реши да допусне участника до разглеждане на техническото му
предложение.

3.3.

„ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
В законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП в
деловодството на Община Смолян са постъпили допълнителни документи от участника, а
именно: Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
 Участникът с допълнително представения Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) 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
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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, неразделна част от документацията за
обществена поръчка, представляващи Книга IІ, 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, включващи
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;
 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.3 от обявлението
за обществената поръчка и т.3 от Раздел III „Изисквания към участниците –
критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ 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
предоставил изискуемите данни в Част IV, раздел В, т.1 б от Единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), за извършените пред референтния
период основни доставки, с което е удостоверил, че през последните 3 /три/ години
от дата на подаване на офертата е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични
или сходни с тези на поръчката, а именно доставки на над 1000 единици
мебелировка и/или сходно (еквивалентно обзавеждане), в това число: доставка за
община Струмяни на 69 единици мебелировка, изпълнена в периода 13.11.2017г.30.11.02017г.; доставка за община Тутракан на 25 единици мебелировка, изпълнена в
периода 16.03.2017г. - 19.03.2017г.; доставка за Детска градина „Славянка“, гр.
Тутракан на 28 единици мебелировка, изпълнена в периода 01.07.2017г.12.07.2017г.; доставка за УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София на 6 единици
мебелировка, изпълнена в периода 09.06.2017г.-01.09.2017г.; доставка за
Инспектората към Висшия съдебен съвет, гр. София на 59 единици мебелировка,
изпълнена в периода декември 2017-януари 2018г.; доставка за „Про Инфо“ ЕООД,
гр. София на 25 единици мебелировка, изпълнена на 18.09.2017г.; доставка за
община Кайнарджа на 448 единици мебелировка, изпълнена в периода 13.07.2017г.28.02.2018г.; доставка за община Тунджа на 370 единици мебелировка, изпълнена в
периода 16.02.2018г.- 30.03.2018г..
При преглед на допълнително представения Единен европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) комисията установи, че участникът не е спазил задължението единният
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) да е представен в електронен вид
съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП, но същият е надлежно подписан и подпечатан на хартиен носител.
Въпреки че участникът не е спазил задължението съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП, комисията
счита, че представеният единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
на хартиен носител с подписването и подпечатването му съдържа надлежно
обективирано волеизявление от участника. В посочения смисъл е и предоставената от
Агенцията по обществени поръчки информация за използването на системата за
еЕЕДОП чрез препратка към указания на интернет страницата на Европейската
комисия
(еЕЕДОП
—
често
задавани
въпроси)
–
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242 , които указания (в отговор на Въпрос № 14.
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Как мога да подпиша еЕЕДОП?) гласят, че ако купувачът го изисква, еЕЕДОП трябва да
се подпише, което означава, че участващото дружество трябва да изтегли XML файла и
да го подпише с приложението си за електронен подпис, но ако няма такава възможност,
ЕЕДОП трябва да се разпечата като PDF документ и да се подпише на ръка.
Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка,
комисията единодушно реши да допусне участника до разглеждане на техническото му
предложение.
4. Комисията направи следните констатации относно съответствието на участника
„ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД с изискванията към личното състояние и критериите за
подбор, при което установи следното:
„ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД
Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на
участниците:
Участникът с първоначално представения с офертата си Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) не е удостоверил съответствието си с критериите за подбор,
закрепени в Раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.3 от Раздел III
„Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“
от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи
Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, а именно: не е
удостоверил, че през последните 3 /три/ години от дата на подаване на офертата е изпълнил
дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а именно доставки на
над 1000 единици мебелировка и/или сходно (еквивалентно обзавеждане), тъй като в Част IV,
раздел В, т.1 б от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът
е попълнил информация за извършените през референтния период основни доставки с
посочване на сумите, датите и получателите, както следва: доставка на мебелировка и
оборудване, изпълнена за Индустриал Сервиз Инженеринг в периода 04.12.2017г.-16.02.2018г.,
но не е посочена информация за вида на посочената доставка, а именно липсват данни за вида
и броя на доставените единици мебелировка и/или сходно (еквивалентно обзавеждане), в
резултат на което не е видно дали участникът е изпълнил дейности с предмет и обем,
идентични или сходни с тези на поръчката. Посочените обстоятелства са подробно описани и
мотивирани в предходния протокол от работата на комисията – протокол № 2 от 07.11.2018г.
На основание чл.103, ал.3 и 5, чл.104, ал.1, 4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП препис от
предходния протокол от работата на комисията - протокол протокол № 2 от 07.11.2018г.,
съдържащ констатациите на комисията относно съответствието с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, включително установяването на наличие на липси,
непълноти или несъответствия на информацията, както и нередовности или фактически
грешки, е изпратен на участника в деня на публикуването му в профила на купувача, като на
основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП от участника е изискано да
представи на комисията нов/и Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки
(ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, който/които съдържа/т променена и/или допълнена
информация, индивидуализирана в изпратения протокол по отношение на участника съобразно
направените констатации. Получаването на предходния протокол от работата на комисията е
удостоверено с обратни разписки. В законоустановения срок от 5 /пет/ работни дни съгласно
чл.54, ал.9 от ППЗОП в деловодството на община Смолян не са постъпили допълнителни
27

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.

документи от участника, с което за него остава неудостоверено постигането на съответствие с
критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.3 от обявлението за обществената поръчка и т.3
от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за
допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата,
представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, а
именно: участникът не е удостоверил, че през последните 3 /три/ години от дата на подаване на
офертата е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а
именно доставки на над 1000 единици мебелировка и/или сходно (еквивалентно обзавеждане).
Забележка: Комисията не потвърждава другата констатацията в предходния протокол от
работата си, че участникът не е удостоверил съответствието си с критериите за подбор,
закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1.1-1.2 и 1.7 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, тъй като представеният Единен европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) не е подписан от всички задължени лица, а именно
не е подписан от едноличния собственик на капитала (Единния европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) e подписан само от управителя на дружеството - Магдалена
Георгиева Василева), като по този начин за едноличния собственик на капитала не е
установено съответствието с изискванията към личното състояние на участниците,
закрепени в Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1.1-1.2 и 1.7 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, а именно не е установено дали е: осъден с влязла
в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.108а, чл.159а–159г, чл.172,
чл.192а, чл.194–217, чл.219–252, чл.253–260, чл.301–307, чл.321, чл.321а и чл.352–353е от
Наказателния кодекс, респ. за престъпление, аналогично на описаните, в друга държава
членка или трета страна; налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен,
като мотивите за това са следните:
Според чл.54, ал.2 от ЗОП основанията по ал.1, т.1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които
представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица,
които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
В разпоредбата на чл.40 от ППЗОП изрично се посочва статутът на тези лица според
правно-организационната форма на участника, както следва: 1. лицата, които
представляват участника; 2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на
участника; 3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността
на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица,
членовете на управителните или надзорните органи. В разпоредбата на чл.40, ал.2, т.3 от
ППЗОП лицата по т.1 и т.2 при еднолично дружество с ограничена отговорност, каквато е
правно-организационната форма на участника – „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, са
лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон, а именно едноличният собственик на капитала, а
ако той е юридическо лице, неговия ръководител или и в двата случая определен от него
управител. В настоящия случай участникът е еднолично дружество с ограничена
отговорност. Видно от справка в Търговския регистър при Агенция по вписванията към
министъра на правосъдието – http://www.brra.bg/, лицето, което представлява участника по
чл.40, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл.40, ал.2, т.3 от ППЗОП е неговият управител Магдалена Георгиева Василева. Управителят е подписал първоначално представения Единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП е
посочено, че лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП могат да бъдат и други лица със статут, който им
позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на
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този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните
органи. Няма изрично посочване на тези лица, доколкото същите могат да бъдат предвидени
в приложимото законодателство, по което е учреден съответния участник, респективно в
учредителни или други документи, определящи правомощията на лицата в структурата на
съответния участник. В настоящия случай следва да се прецени дали има лица със статут,
който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин,
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, а именно да представляват
дружеството като управител. В случая комисията счита, че едноличният собственик на
капитала няма самостоятелни правомощия да влияе пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващото го лице, тъй
като съобразно чл.147, ал.1 от Търговския закон е избрал да управлява и представлява
дружеството не лично, а чрез определен от него управител. При преглед на учредителния акт
на дружеството, публикуван по партидата му в Търговския регистър при Агенция по
вписванията към министъра на правосъдието – http://www.brra.bg/, също се доказва, че
представителните функции на едноличния собственик на капитала по отношение на
дружеството се изразяват в отношенията му с управителя, а именно при назначаване и
освобождаване от длъжност на управителя. Друга възможност едноличният собственик на
капитала да управлява/ представлява дружеството по смисъла на чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП
по еквивалентен начин, валиден за управителя, не се предвижда нито в Търговския закон,
нито в учредителния акт на дружеството. Предвид изложеното се обосновава извод, че
едноличният собственик на капитала на дружеството не следва да подписва Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 1.
Водена от горната констатация за установяване на наличието на липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка,
комисията единодушно реши да не допусне участника до разглеждане на техническото му
предложение.
5. При извършването на предварителния подбор 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.
6. С това работата на комисията по разглеждане на документите за съответствие с
изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертите на участниците в
процедурата за избор на изпълнител приключи.
Въз основа на направените констатации в настоящи и предходни протоколи от работа на
комисята и извършени справки в публични регистри, в това число в Търговския регистър при
Агенция по вписванията към министъра на правосъдието – http://www.brra.bg/, комисията
единодушно

Р Е Ш И:
I. На основание чл.107, т.1, пр.1 от ЗОП във връзка с чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП предлага за
отстраняване участника „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД.
1

В посочения смисъл Решение № АКТ-1261-02.11.2017г., постановено от Комисия за защита на
конкуренцията по преписка КЗК/536/2017.
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II. На основание чл. 56, ал.1 от ППЗОП допуска до разглеждане на техническото
предложение в подадените оферти следните участници:
1. „КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ“ ООД.
2. „БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД.
3. ЕТ „МИРА 2000 - ПЕТЯ ЯВАШЕВА“.
4. „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД.
5. Кооперация „ПАНДА“.
6. „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД.
7. „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД.
8. „АМО“ ЕООД.
9. „КЕМИ ДИЗАЙН” ООД.
10. „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД.
Четвърто заседание:
На 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 комсията 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.
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
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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.

1.2.

„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.
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.
ЕТ „МИРА 2000 - ПЕТЯ ЯВАШЕВА“
Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от
възложителя условия:
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1.3.

1.4.

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.
„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:
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.
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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
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
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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 обзавежданеобновяване 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
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
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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 обзавежданеобновяване 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
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
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оценка.
„АМО“ ЕООД
Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от
възложителя условия:
1.8.

1.9.

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
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
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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.
„ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД
Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от
възложителя условия:
1.10. 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 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.
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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.
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:
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-УЧТЕХСПОРТБЪЛГАРИЯ“ ООД

12 дни

2.5 точки

1 ден

20 точки

„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

Оценяван участник
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„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“.
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
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бъдат уведомени своевременно посредство съобщение в профила на купувача, съдържащо
датата, часа и мястото на отварянето.

Пето заседание:
На 28.11.2018 г., в 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, в
изпълнение на заповеди № № ОП-7 от 02.04.2018 г., ОП-24 от 10.07.2018г. и ОП- 44/28.11.2018г.
на кмета на община Смолян комисия 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.
Стефка Желева Росенова - главен специалист в Дирекция „СИиОС“ при община Смолян,
встъпила в работата на комсията на мястото на инж. Цвятко Момчилов Каменов - главен експерт
в дирекция „СИиОС“ в община Смолян, поради наличие на обективна невъзможност за
изпълнение на възложената работа, свързано с постъпване в болница на последния.
Василка Димитрова Гатешка - главен експерт в дирекция „ФСДиБЧРиФК“ в община Смолян.
Розета Зефирова Буйкова - главен специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян.
Открито заседание
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.56, ал.1 и 2 и чл. 57,
ал.1-3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/.
1. Комисията установи, че са налице предпоставките за отваряне на ценовите
предложения от офертите на допуснатите участници: „КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ“
ООД, „БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД, ЕТ „МИРА 2000 - ПЕТЯ
ЯВАШЕВА“, „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД, „ПРОФИ
ТРЕЙД“ ЕООД, „АМО“ ЕООД, „КЕМИ ДИЗАЙН” ООД и „ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД, като
съображенията за това са следните: 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 не по-късно от два
работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения, комисията е обявила чрез
съобщение в профила на купувача, 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.
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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) и Срок за отстраняване на несъответствия
(недостатъци/дефекти/повреди) на доставените обзавеждане и принадлежности (О3),
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 към отваряне на пликовете „Предлагани ценови параметри“,
съдържащи ценовите оферти на участниците; При отваряне на ценовите предложения,
съдържанието им и ценовите оферти бяха съобщени, както следва:
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

„КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ“ ООД
Съдържание на ценовото предложение от оферата на участника:
 Ценово предложение, изготвено съобразно Образец 1.
 Остойностени количествени сметки за доставка на обзавеждане и принадлежности в
училища и детска градина, както следва: Средно училище „Отец Паисий“, гр. Смолян,
Основно училище „Иван Вазов“, гр. Смолян, Профилирана гимназия с преподаване на
чужди езици „Иван Вазов“, гр. Смолян, Природо-математическа гимназия „Васил
Левски“, гр. Смолян и Детска градина „Буратино“, гр. Смолян.
Офета по същество:
Цена за изпълнение на поръчката: 110 761.72 лева /словом сто и десет хиляди
седемстотин шестдесет и един лева и седемдесет и две стотинки/ без ДДС.
„БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД
Съдържание на ценовото предложение от оферата на участника:
 Ценово предложение, изготвено съобразно Образец 1.
 Остойностени количествени сметки за доставка на обзавеждане и принадлежности в
училища и детска градина, както следва: Средно училище „Отец Паисий“, гр. Смолян,
Основно училище „Иван Вазов“, гр. Смолян, Профилирана гимназия с преподаване на
чужди езици „Иван Вазов“, гр. Смолян, Природо-математическа гимназия „Васил
Левски“, гр. Смолян и Детска градина „Буратино“, гр. Смолян.
Офета по същество:
Цена за изпълнение на поръчката: 102 797.54 лева /словом сто и две хиляди седемстотин
деветдесет и седем лева и петдесет и четири стотинки/ без ДДС.
ЕТ „МИРА 2000 - ПЕТЯ ЯВАШЕВА“
Съдържание на ценовото предложение от оферата на участника:
 Ценово предложение, изготвено съобразно Образец 1.
 Остойностени количествени сметки за доставка на обзавеждане и принадлежности в
училища и детска градина, както следва: Средно училище „Отец Паисий“, гр. Смолян,
Основно училище „Иван Вазов“, гр. Смолян, Профилирана гимназия с преподаване на
чужди езици „Иван Вазов“, гр. Смолян, Природо-математическа гимназия „Васил
Левски“, гр. Смолян и Детска градина „Буратино“, гр. Смолян.
Офета по същество:
Цена за изпълнение на поръчката: 135 081.15 лева /словом тридесет и пет хиляди и
осемдесет и един лева и петнадесет стотинки/ без ДДС.
„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД
Съдържание на ценовото предложение от оферата на участника:
 Ценово предложение, изготвено съобразно Образец 1.
 Остойностени количествени сметки за доставка на обзавеждане и принадлежности в
училища и детска градина, както следва: Средно училище „Отец Паисий“, гр. Смолян,
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Основно училище „Иван Вазов“, гр. Смолян, Профилирана гимназия с преподаване на
чужди езици „Иван Вазов“, гр. Смолян, Природо-математическа гимназия „Васил
Левски“, гр. Смолян и Детска градина „Буратино“, гр. Смолян.
Офета по същество:
Цена за изпълнение на поръчката: 124 447.84 лева /словом сто двадесет и четири хиляди
четиристотин четиридесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки/ без ДДС.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

„НАД ДИЗАЙН“ ЕООД
Съдържание на ценовото предложение от оферата на участника:
 Ценово предложение, изготвено съобразно Образец 1.
 Остойностени количествени сметки за доставка на обзавеждане и принадлежности в
училища и детска градина, както следва: Средно училище „Отец Паисий“, гр. Смолян,
Основно училище „Иван Вазов“, гр. Смолян, Профилирана гимназия с преподаване на
чужди езици „Иван Вазов“, гр. Смолян, Природо-математическа гимназия „Васил
Левски“, гр. Смолян и Детска градина „Буратино“, гр. Смолян.
Офета по същество:
Цена за изпълнение на поръчката: 117 934.65 лeвa /словом сто и седемнадесет хиляди
деветстотин тридесет и четири лева и шестдесет и пет стотинки/ без ДДС.
„ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД
Съдържание на ценовото предложение от оферата на участника:
 Ценово предложение, изготвено съобразно Образец 1.
 Остойностени количествени сметки за доставка на обзавеждане и принадлежности в
училища и детска градина, както следва: Средно училище „Отец Паисий“, гр. Смолян,
Основно училище „Иван Вазов“, гр. Смолян, Профилирана гимназия с преподаване на
чужди езици „Иван Вазов“, гр. Смолян, Природо-математическа гимназия „Васил
Левски“, гр. Смолян и Детска градина „Буратино“, гр. Смолян.
Офета по същество:
Цена за изпълнение на поръчката: 135 004.53 лeвa /словом сто тридесет и пет хиляди и
четири лева и петдесет и три стотинки/ без ДДС.
„АМО“ ЕООД
Съдържание на ценовото предложение от оферата на участника:
 Ценово предложение, изготвено съобразно Образец 1.
 Остойностени количествени сметки за доставка на обзавеждане и принадлежности в
училища и детска градина, както следва: Средно училище „Отец Паисий“, гр. Смолян,
Основно училище „Иван Вазов“, гр. Смолян, Профилирана гимназия с преподаване на
чужди езици „Иван Вазов“, гр. Смолян, Природо-математическа гимназия „Васил
Левски“, гр. Смолян и Детска градина „Буратино“, гр. Смолян.
Офета по същество:
Цена за изпълнение на поръчката: 108 225 лева /словом сто и осем хиляди двеста
двaдесет и пет лева/ без ДДС.
„КЕМИ ДИЗАЙН” ООД
Съдържание на ценовото предложение от оферата на участника:
 Ценово предложение, изготвено съобразно Образец 1.
 Остойностени количествени сметки за доставка на обзавеждане и принадлежности в
училища и детска градина, както следва: Средно училище „Отец Паисий“, гр. Смолян,
Основно училище „Иван Вазов“, гр. Смолян, Профилирана гимназия с преподаване на
чужди езици „Иван Вазов“, гр. Смолян, Природо-математическа гимназия „Васил
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Левски“, гр. Смолян и Детска градина „Буратино“, гр. Смолян.
Офета по същество:
Цена за изпълнение на поръчката: 124 757 лева /словом сто двадесет и четири хиляди
седемстотин петдесет и седем лева/ без ДДС.
3.9.

„ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД
Съдържание на ценовото предложение от оферата на участника:
 Ценово предложение, изготвено съобразно Образец 1.
 Остойностени количествени сметки за доставка на обзавеждане и принадлежности в
училища и детска градина, както следва: Средно училище „Отец Паисий“, гр. Смолян,
Основно училище „Иван Вазов“, гр. Смолян, Профилирана гимназия с преподаване на
чужди езици „Иван Вазов“, гр. Смолян, Природо-математическа гимназия „Васил
Левски“, гр. Смолян и Детска градина „Буратино“, гр. Смолян.
Офета по същество:
Цена за изпълнение на поръчката: 105 860.40 лева /словом сто и пет хиляди осемстотин и
шестдесет лева и четиридесет стотинки/ 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.
Комисията проведе заседание по осъществяване на правомощията си съгласно чл.72, ал.1,
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. 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 представенитев оферти с предварително
обявените условия на поръчкта:
„КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ“ ООД
1.1.

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. Участникът е извършил
изчисленията коректно и точно, без отклонения.
Ценовото му предложение е валидно и съобразено с изиксванията както на ЗОП, така и на
тези, определени от възложителя.
Заключение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка
на ценовото предложение в съотвествие с утвърдената от възложителя методика за
оценка и класиране.
„БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД

1.2.

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
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и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от
документацията за обществена поръчка, и същите са редовни. Участникът е извършил
изчисленията коректно и точно, без отклонения.
Ценовото му предложение е валидно и съобразено с изиксванията както на ЗОП, така и на
тези, определени от възложителя.
Заключение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка
на ценовото предложение в съотвествие с утвърдената от възложителя методика за
оценка и класиране.
ЕТ „МИРА 2000 - ПЕТЯ ЯВАШЕВА“
1.3.

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.
Участникът обаче не е извършил изчисленията коректно и точно, като са допуснати
съществени отклонения.
Допуснати са несъответствия и между оферираните единична цена и обща стойност по
следните позиции от приложената Остойностената количествената сметка за доставка на
обзавеждане и принадлежности в Детска градина „Буратино“, гр. Смолян, както следва:
Предложение на участника:
№

Наименование

1

2
Долен бял кухненски шкаф ДБ 100 изр.от
12 18мм ПДЧ с меламиново покритие и 2 мм кант
ABS и термоустойчив плот
Стенен рафт изр. от 18мм ПДЧ с меламиново
42
покритие и 2 мм кант ABS 120 см - бял

мярка

к-во

3

4

ед.
цена
(лева)
5

бр.

6

230

1610

бр.

2

120

120

стойност
(лева)
6

Вариант 1:
Ако за меродавна следва да бъде приета посочената от участника единичната цена за
отделните единици мебелировка, предложението му по посочените позиции следва да
изглежда, както следва:
№

Наименование

1

2
Долен бял кухненски шкаф ДБ 100 изр.от
12 18мм ПДЧ с меламиново покритие и 2 мм кант
ABS и термоустойчив плот
Стенен рафт изр. от 18мм ПДЧ с меламиново
42
покритие и 2 мм кант ABS 120 см - бял

мярка

к-во

3

4

ед.
цена
(лева)
5

бр.

6

230

1380

бр.

2

120

240

стойност
(лева)
6

В този случай обаче общата цена за доставка на обзавеждане и принадлежности в Детска
градина „Буратино“, гр. Смолян следва да бъде 40 096.15 лева /словом четиридесет
хиляди деветдесет и шест лева и петнадесет стотинки/ без ДДС, а не оферираната от
участника – 40 206.15 лева /словом четиридесет хиляди двеста и шест лева и петнадесет
стотинки/ без ДДС. Това от своя страна е свързано и с несъответствие на общата цена за
изпълнение на поръчката, доколкото същата следва да бъде 134 971.15 лева /словом сто
44

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.

тридесет и четири хиляди девестотин седемдесет и един лева и петнадесет стотинки / без
ДДС, а не оферираната от участника - 135 081.15 лева /словом сто тридесет и пет хиляди
осемдесет и един лева и петнадесет стотинки/ без ДДС.
Вариант 2:
Ако за меродавна следва да бъде приета посочената от участника обща стойност по
отделните позиции, предложението му за единична цена за отделните единици
мебелировка следва да изглежда, както следва:
№

Наименование

1

2
Долен бял кухненски шкаф ДБ 100 изр.от
18мм ПДЧ с меламиново покритие и 2 мм
кант ABS и термоустойчив плот
Стенен рафт изр. от 18мм ПДЧ с
меламиново покритие и 2 мм кант ABS 120
см - бял

12

42

3

4

ед. цена
(лева)
5

бр.

6

268.33(3)

1610

бр.

2

60

120

мярка к-во

стойност
(лева)
6

В 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, възложителят изрично е указал, че при
остойностяването на количествените сметки всеки участник следва да извърши
изчисленията точно и коректно, като стойностите следва да са закръглени до втория знак
след десетичната запетая. В резултат на допуснатите пропуски и несъответствия
комисията не би могла да установи действителната воля на участника по отношение на
цената за изпълнение на поръчката и вместо него да определи нови единични цени за
отделните единици мебелировка или нова обща цена за изпълнение на поръчката.
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 ценовото предложение се
препятства възможността за допускане на офертата, установяване на действителната воля
на участника по отношение на цената за изпълнение на поръчката и извършване на
правилното оценяване на офертата по показателя Цена за изпълнение на поръчката(О1),
определяне на общата комплексна оценка и класиране съгласно утвърдената от
възложителя методика за оценка .
Заключение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап
оценка на ценовото предложение в съотвествие с утвърдената от възложителя методика
за оценка.
„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД
1.4.

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. Участникът е извършил
изчисленията коректно и точно, без отклонения.
Ценовото му предложение е валидно и съобразено с изиксванията както на ЗОП, така и на
тези, определени от възложителя.
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Заключение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка
на ценовото предложение в съотвествие с утвърдената от възложителя методика за
оценка и класиране.
„НАД ДИЗАЙН“ ЕООД
1.5.

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. Участникът е извършил
изчисленията коректно и точно, без отклонения.
Ценовото му предложение е валидно и съобразено с изиксванията както на ЗОП, така и на
тези, определени от възложителя.
Заключение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка
на ценовото предложение в съотвествие с утвърдената от възложителя методика за
оценка и класиране.
„ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД

1.6.

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. Участникът е извършил
изчисленията коректно и точно, без отклонения.
Ценовото му предложение е валидно и съобразено с изиксванията както на ЗОП, така и на
тези, определени от възложителя.
Заключение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка
на ценовото предложение в съотвествие с утвърдената от възложителя методика за
оценка и класиране.
„АМО“ ЕООД

1.7.

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. Участникът е извършил
изчисленията коректно и точно, без отклонения.
Ценовото му предложение е валидно и съобразено с изиксванията както на ЗОП, така и на
тези, определени от възложителя.
Заключение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка
на ценовото предложение в съотвествие с утвърдената от възложителя методика за
оценка и класиране.
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„КЕМИ ДИЗАЙН” ООД
1.8.

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. Участникът е извършил
изчисленията коректно и точно, без отклонения.
Ценовото му предложение е валидно и съобразено с изиксванията както на ЗОП, така и на
тези, определени от възложителя.
Заключение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка
на ценовото предложение в съотвествие с утвърдената от възложителя методика за
оценка и класиране.
„ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД

1.9.

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. Участникът е извършил
изчисленията коректно и точно, без отклонения.
Ценовото му предложение е валидно и съобразено с изиксванията както на ЗОП, така и на
тези, определени от възложителя.
Заключение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка
на ценовото предложение в съотвествие с утвърдената от възложителя методика за
оценка и класиране.

2. След като беше извършена проверка за съотвествието на ценовите предложения на
участниците с предварително обявените условия на поръчката преди да извърши оценка на
допуснатите оферти по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1) и класиране комисията
пристъпи към проверка относно наличието на необичайно благоприятни оферти, при което
направи следните констатации:
Не е налице оферта, която да съдържа предложение, свързано с цена („Ценово
предложение“), което подлежи на оценяване и да е с повече от 20 на сто по- благоприятно от
средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка
(„Цена за изпълнение на поръчката“).
3. Комисията пристъпи 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 както
следва:
Предложена
Оценка по
цена за
показателя
Оценяван участник:
изпълнение на
Цена за изпълнение
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поръчката в
лева без ДДС
110 761.72 лв.
102 797.54 лв.
124 447.84 лв.
117 934.65 лв.
135 004.53 лв.
108 225 лв.
124 757 лв.
105 860.40 лв.

на поръчката
(О1)
46.40 точки
50 точки
41.30 точки
43.58 точки
38.07 точки
47.49 точки
41.20 точки
48.55 точки

„КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ“ ООД
„БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД
„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД
„НАД ДИЗАЙН“ ЕООД
„ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД
„АМО“ ЕООД
„КЕМИ ДИЗАЙН” ООД
„ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД
Мотиви:
Посочените оценки са получени в резултат на прилагане на формулата за оценка по посочения
показател и ценови предложения на оценяваните участници, описани в настоящия протокол от
работата на комисията.
7.2. Резултатите от прилагане на формулата за определяне на общата комплексна оценка
на допуснатите оферти на участниците са закрепени таблично, както следва:
Оценяван участник

Оценка по
показателя
Цена за
изпълнение
на
поръчката
(О1)

Оценка по
показателя
Срок за
изпълнение
на
доставката
(О2)

Оценка по
показателя
Срок за
отстраняване на
несъответствия
(недостатъци/де
фекти/повреди)
на доставените
обзавеждане и
принадлежности
(О3)

Обща
комплексна
оценка
(КО)

„КАН-УЧТЕХСПОРТ46.40 точки
2.50 точки
20 точки
68.90 точки
БЪЛГАРИЯ“ ООД
„БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА
50 точки
6 точки
20 точки
76 точки
ИНДУСТРИЯ“ ООД
„СМАРТ БИЗНЕС
41.30 точки
30 точки
20 точки
91.30 точки
КЪМПАНИ“ ЕООД
43.58 точки
30 точки
20 точки
„НАД ДИЗАЙН“ ЕООД
93.58 точки
38.07 точки
30 точки
20 точки
„ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД
88.07 точки
47.49 точки
30 точки
20 точки
„АМО“ ЕООД
97.49 точки
41.20 точки
30 точки
20 точки
„КЕМИ ДИЗАЙН“ ООД
91.20 точки
48.55 точки
1 точка
20 точки
„ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД
69.55 точки
Мотиви:
Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулата на комплексна оценка и
получени оценки от допуснатите участници по показателите за оценка, описнаи в настоящия и
предходния протокол от работата на комисията.
Въз основа на подадените оферти и изложените в настоящия протокол мотиви
комисията единодушно
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РЕШИ:
I. На основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП и изложените в настоящия протокол мотиви,
комисията предлага за отстарняване следния участник:
ЕТ „МИРА 2000 - ПЕТЯ ЯВАШЕВА“.
II. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП класира участниците в процедурта, както следва:
Обща
Класиране
Участник
комплексна
оценка
Първо място

„АМО“ ЕООД

97.49 точки

Второ място

„НАД ДИЗАЙН“ ЕООД

93.58 точки

Трето място

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД

91.30 точки

Четвърто място

„КЕМИ ДИЗАЙН“ ООД

91.20 точки

Пето място

„ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД

88.07 точки

Шесто място

„БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД

76 точки

Седмо място

„ОФИС ЛИНИЯ“ ЕООД

69.55 точки

Осмо място

„КАН-УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ“ ООД

68.90 точки

III. Предлага на възложителя сключване на договор с класирания на първо място участник
- „АМО“ ЕООД, при следните съществени условия съгласно подадената оферта, описани в
протоколите от работата на комисията, както следва:
 Цена за изпълнение на поръчката: 108 225 лева /словом сто и осем хиляди двеста
двaдесет и пет лева/ без ДДС;
 Срок за изпълнение на доставката: 1 /словом един/ календарен ден от датата на
подписване на договора за изпълнение;
 Гаранционен срок на доставените обзавеждане и принадлежности: 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;
 Срок за отстраняване на несъответствия (недостатъци/дефекти/повреди) на
доставените обзавеждане и принадлежности: 1 /словом един/ календарен ден от
датата на получаване от изпълнителя на рекламационното съобщение на възложителя.
Настоящие доклад е технически съставен на 03.12.2018г., като на същата дата е предаден
на възложителя за утвърждаване ведно с протоколите от работата на комисията и цялата
документация в процедурата.
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Приложения:
Неразделна част от настоящия доклад са протоколите от работа на комисията, както
следва: Протокол № 1 от 02.04.2018 г.; Протокол № 2 от 07.11.2018 г.; Протокол № 3 от
21.11.2018 г.; Протокол № 4 от 22.11.2018 г.; Протокол № 5 от 28.11.2018 г.
Настоящият доклад е технически съставен на 03.12.2018г.
Комисия в състав:
Председател
Станка Делирадева /подпис/*
и член:
Румен Романов /подпис/*
Членове

инж. Цвятко Каменов /подпис/*
Стефка Росенова/подпис/*

Василка Гатешка /подпис/*

Розета Буйкова /подпис/*

положен подпис и печат
Утвърдил:
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
Кмет на община Смолян

Дата: 03.12.2018 г.
гр. 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 подписи и печат, заличени на основание чл.42, ал.5 от
ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД.
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