
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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УТВЪРДИЛ ……………….. 
инж. Нуредин Кафелов 

Кмет на община Якоруда 
Дата: 13.12.2019 год. 

ДОКЛАД  
по чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки 

На основание чл. 60, от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 
(ППЗОП) и във връзка с чл. 106, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се състави 
настоящият протокол от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на 
подадените оферти по реда на чл. 54 – 60 от ППЗОП, за участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка, обявена с Решение за откриване на процедура № 8 от 22/01.10.2019 г., 
вписана в Регистъра по обществените поръчки към АОП под уникален номер № 00616-2019-0005, 
с предмет: „Доставка на оборудване, необходимо за функциониране на дневен център за деца с 
увреждания“ от 0 до 18г. в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, 
Община Якоруда по обособени позиции“ 

Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на техническо оборудване, необходимо за 
функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 

Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на мебелно оборудване и обзавеждане, 
необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 

Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване за 
здравни и лекарски кабинети, необходимо за функционирането на дневен център за деца с 
увреждания“ 

Обособена позиция 4: „Доставка и монтаж на Асансьорна уредба, необходимо за 
функционирането на дневен център за деца с увреждания“, ведно с Протокол 1 от 01.11.2019 г., 
и Протокол 2 от 19.11.2019, и Протокол 3 от 29.11.2019г.  

I. Съставът на комисията е както следва: 

Председател: Магдалена Богданова – Заместник-кмет на Община Якоруда; 

Членове: 

1 



                  
  

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРСР 2014 – 2020 г. 
 

1. Сайфедин Джурин – юрисконсулт “Обществени поръчки”; 

2. Сюлейман Джунев – специалист “Обществени поръчки”; 

3. Сабиха Мустафа – счетоводител; 

4. Ася Златанова  – началник-отдел “ОП и ОС”. 

 

Резервни членове: 

1. Орхан Мисанков – юрисконсулт “Незаконно строителство”; 

2. Зеривка Иланска – секретар МКБППМН. 

 

II. Номер и дата на заповедта за назначаване на Kомисията. 

 

Назначена със Заповед № 183 / 23.10.2019 год. на Беди Осман – вр. и. д. Кмет на Община 
Якоруда, съгласно Заповед № 158 / 17.09.2019 год. на инж. Нуредин Кафелов – Кмет на Община 
Якоруда. 

 

III. Кандидати и участници в процедурата. 

 

„Доставка на оборудване, необходимо за функциониране на дневен център за деца с 
увреждания“ от 0 до 18г. в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, 
Община Якоруда по обособени позиции“ 

Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на техническо оборудване, необходимо за 
функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 

Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на мебелно оборудване и обзавеждане, необходимо за 
функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 

Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване за здравни 
и лекарски кабинети, необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 

Обособена позиция 4: „Доставка и монтаж на Асансьорна уредба, необходимо за 
функционирането на дневен център за деца с увреждания“ са:  

Име и Обособена позиция 

„ЛИДЕР КОНСТРУКТ” ЕООД,  
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Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на мебелно оборудване и обзавеждане, 
необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ” ЕООД,  

Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на мебелно оборудване и обзавеждане, 
необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 

Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване за 
здравни и лекарски кабинети, необходимо за функционирането на дневен център за деца с 

увреждания“ 

„МДМ – 97” ООД, 

Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване за 
здравни и лекарски кабинети, необходимо за функционирането на дневен център за деца с 

увреждания“ 

„БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД, 

Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на техническо оборудване, необходимо за 
функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 

Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на мебелно оборудване и обзавеждане, 
необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 

Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване за 
здравни и лекарски кабинети, необходимо за функционирането на дневен център за деца с 

увреждания“ 

Обособена позиция 4: „Доставка и монтаж на Асансьорна уредба, необходимо за 
функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 

 
IV. В резултат на направените констатации, съгласно предварително обявената методика 
за оценка по критерий „Оптимално съотношение качество/цена”, комисията предлага 
следното класиране: 

 

 За Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на техническо оборудване, 
необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 

 

1 място: „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД с предложена цена: 
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 22 235.00 лв. /двадесет и две хиляди двеста тридесет и пет лева/ без ДДС 

 33 882.00 лв. /тридесети и три хиляди осемстотин осемдесет и два лева/ с ДДС 

 

 За Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на мебелно оборудване и 
обзавеждане, необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 

 

1 място: „ЛИДЕР КОНСТРУКТ” ЕООД с предложена цена: 

 42 108.77 лв.  /четиридесет и две хиляди сто и осем лева и седемдесет и седем ст./ 
без ДДС 

 50 530.52 лв.  /петдесет хиляди петстотин и тридесет лева и петдесет и две ст./ с 
ДДС 

 

2 място: „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД с предложена цена: 

 53 734.00 лв.  /петдесет и три хиляди седемстотин тридесет и четири лева/ без ДДС 

 64 480.80 лв. /шестдесет и четири хиляди четиристотин и осемдесет лева и 
осемдесет ст./ с ДДС 

 

 За Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на специализирано медицинско 
оборудване за здравни и лекарски кабинети, необходимо за функционирането на дневен 
център за деца с увреждания“ 

 

1 място: „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД с предложена цена: 

 12 880.83 лв. / дванадесет хиляди осемстотин и осемдесет лева и осемдесет и три 
ст./ без ДДС 

 15 421.00 лв. / петнадесет хиляди четиристотин двадесет и един лева/ с ДДС 

 

2 място: „МДМ – 97” ООД с предложена цена: 

 12 885.00 лв. /дванадесет хиляди осемстотин осемдесет и пет лева/ без ДДС 

 15 426.00 лв. /петнадесет хиляди четиристотин двадесет и шест лева/ с ДДС 

 

 За Обособена позиция № 4: „Доставка и монтаж на Асансьорна уредба, 
необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 
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1 място: „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД с предложена цена: 

 58 500.00 лв. /петдесет и осем хиляди и петстотин лева/ без ДДС 

 70 200.00 лв. /седемдесет хиляди и двеста лева/ с ДДС 

 

V. Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класираните на първо 
място участници, а именно: 

 

 За Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на техническо оборудване, 
необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 

 

„БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД, ЕИК 101675959, със седалище и адрес на управление и 
адрес на кореспонденция: област Благоевград, община Гърмен, с. Дъбница, п.к. 2940, ул. „Първа” 
№ 1, представлявано от Бисер Узунов – Управител, тел.: 07522 22 63, факс: 07522 22 53, 
електронен адрес: building_company_ltd@abv.bg. 

 

 За Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на мебелно оборудване и 
обзавеждане, необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 

 

„ЛИДЕР КОНСТРУКТ” ЕООД, ЕИК 203750968, със седалище и адрес на управление и 
адрес на кореспонденция: област София, община Столична, с. Дъбница, п.к. 2940, ул. „Слатинска” 
№ 92а, , ет. 5, ап. 13, представлявано от Никола Колев – Управител, тел.: 0877722272, факс: 02 
8517060, електронен адрес: lider_konstrukt@abv.bg 

 

 За Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на специализирано медицинско 
оборудване за здравни и лекарски кабинети, необходимо за функционирането на дневен 
център за деца с увреждания“ 

 

„БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД, ЕИК 101675959, със седалище и адрес на управление и 
адрес на кореспонденция: област Благоевград, община Гърмен, с. Дъбница, п.к. 2940, ул. „Първа” 
№ 1, представлявано от Бисер Узунов – Управител, тел.: 07522 22 63, факс: 07522 22 53, 
електронен адрес: building_company_ltd@abv.bg. 

 

 За Обособена позиция № 4: „Доставка и монтаж на Асансьорна уредба, 
необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 

 

5 

mailto:building_company_ltd@abv.bg
mailto:lider_konstrukt@abv.bg
mailto:building_company_ltd@abv.bg


                  
  

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРСР 2014 – 2020 г. 
 

„БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД, ЕИК 101675959, със седалище и адрес на управление и 
адрес на кореспонденция: област Благоевград, община Гърмен, с. Дъбница, п.к. 2940, ул. „Първа” 
№ 1, представлявано от Бисер Узунов – Управител, тел.: 07522 22 63, факс: 07522 22 53, 
електронен адрес: building_company_ltd@abv.bg. 

 

VI. Предложение за отстраняване на кандидати или участници заедно със съответните 
мотиви. 

Офертата на „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД за Обособена позиция 2 и 3 по 
смисъла на чл. 101 ал. 5 от ЗОП. В случая участникът не се е съобразил с изискванията, посочени в 
документацията за участие, което от своя страна обосновава приложение на чл. 107, т. 
1 от ЗОП поради това, че не отговаря на поставените критерии за подбор тъй като не е представил 
оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Нещо повече, при 
предоставената от Комисията възможност по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП във връзка с чл. 105, ал. 4 от 
ЗОП, участникът не е отстранил констатираното несъответствие. Ето защо и на основание чл. 107, 
т. 2 буква „а” от ЗОП, Комисията единодушно реши и предлага на Възложителя – Кмета на 
Община Якоруда, участникът „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД за Обособена позиция 2 
и 3 да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на оборудване, необходимо за функциониране на дневен център за деца с 
увреждания“ от 0 до 18г. в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. 
Якоруда, Община Якоруда по обособени позиции“ 

Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на техническо оборудване, необходимо за 
функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 

Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на мебелно оборудване и обзавеждане, необходимо 
за функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 

Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж на специализирано медицинско оборудване за 
здравни и лекарски кабинети, необходимо за функционирането на дневен център за деца с 
увреждания“ 

Обособена позиция 4: „Доставка и монтаж на Асансьорна уредба, необходимо за 
функционирането на дневен център за деца с увреждания“, тъй като е представил оферта, 
която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, съгласно констатираното по-
горе. 

 

VII. Поради спецификата на процедурата, не сa изискани и съответно не са представени 
мостри и/или снимки. 

 

VIII. Неразделна част от настоящия Доклад са протоколите от работата на комисията. 
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IX. На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, Председателят на Комисията следва да предаде
Доклада и Протоколите от работата на комисията на Възложителя за утвърждаване. 

Комисията приключи своята работа на 04.12.2019 год. в 20.30 ч., като същата проведе общо 
3 (три) заседания – едно открито и две закрити и изготви и подписа настоящия Доклад в един 
оригинален екземпляр. 

Комисията състави, подписа и предаде настоящия Доклад на Възложителя в 11:00 часа на 
08.12.2019 год., заедно с посочените по-горе документи и цялата документация  на обществената 
поръчка. 

Председател :  Магдалена Богданова  ……………………… 

Членове: 

1. Сайфедин Джурин ……………………………..

2. Сюлейман Джунев ……………………………..

3. Сабиха Мустафа ………………………………..

4. Ася Златанова  ………………………….............
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Вярно с оригинала, подписан на хартия.
Данните са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.


