
                  
  

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

ПРСР 2014 – 2020 г. 
 

                                                                             
                                                                       

ПРОТОКОЛ № 1 
 
 

от дейността на Комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците, 
разглеждане и оценка на подадените оферти в обществена поръчка чрез публично състезание, 
обявена с Решение № 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“ 

 

Днес, 23.10.2019 г., в 11:00 часа в сградата на Община Якоруда на ул. „Васил Левски” № 1, 
етаж 1, Заседателна зала, Комисията, определена със Заповед № 183 / 23.10.2019 г. на Беди Осман 
– вр. и. д. Кмет на Община Якоруда, съгласно Заповед № 158 / 17.09.2019 г. на инж. Нуредин 
Кафелов – Кмет на Община Якоруда, в състав: 

 

Състав на комисията : 

 

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

Членове: 
1. Сайфедин Джурин – юрисконсулт “Обществени поръчки”; 

2. Сюлейман Джунев – специалист “Обществени поръчки”; 

3. Сабиха Мустафа – счетоводител; 

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

1. Орхан Мисанков – юрисконсулт “Незаконно строителство”; 

2. Зеривка Иланска – секретар МКБППМН. 

 

Резултати от работата на комисията: 

I. В 11:00 часа деловодителят в Община Якоруда предаде на председателя на комисията 
регистъра на подадените оферти и 4 броя запечатани пликове за участие в процедурата, след което 
се подписа Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че 
присъстват всички членове на комисията, откри заседанието. 

След запознаване с регистъра на подадените оферти, съответно – с имената на  участниците 
в процедурата, всеки един от членовете на комисията подписа декларация в съответствие с 
изискванията на чл. 103, ал. 2 от ЗОП /5 бр./. 

На публичната част от заседанието на комисията не се явиха участници или техни 
упълномощени представители. /съгласно Регистър на присъствалите участници/. 

Председателят на комисията запозна присъстващите членове на комисията със 
съдържанието на Заповед № 183 / 23.10.2019 г. и уведоми членовете на комисията, че до крайния 
срок за подаване на оферти – 17:00 на 22.10.2019 г. са постъпили четири броя запечатани 
непрозрачни опаковки, върху които са отразени: подателя, подписите на лицата, подали и приели 
предложението, входящия номер, датата и часът на внасяне последните в деловодството на 
Община Бургас. 

В обявения срок има постъпили оферти от следните фирми: 

№ Входящ 
№ 

Име, адрес на кандидата, лице за контакт и телефон за 
връзка /Обособена позиция/ 

Дата и час 
на подаване 
на офертата 

1. 9400-3680 

„ЛИДЕР КОНСТРУКТ” ЕООД, 

Гр. София, ул. „Христо Белчев” № 2, ет. 5, п.к. 1000, 
представлявано от Никола Колев – Управител, тел. за 

връзка: 0877722272 

Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на мебелно 
оборудване и обзавеждане, необходимо за функционирането 

на дневен център за деца с увреждания“ 

13:25 часа 
18.10.2019 г. 

2. 9400-3718 
„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ” ЕООД, 

Гр. София, кв. Бояна, ул. „Матей Преображенски” № 6, ет. 
1, ап. 2, п.к. 1616, представлявано от Никола Рахнев – 

14:35 часа 
22.10.2019 г. 
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Управител, тел. за връзка: 0889067777 

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“ 

3. 9400-3719 

„МДМ – 97” ООД, 

Гр. София, ж.к. „Люлин”, бл. 732, вх. В, ет. 1, ап. 47, п.к. 
1324, представлявано от Маргарита Маркова – Управител, 

тел. за връзка: 02 826 54 74/0888 71 97 81 

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“ 

14:50 часа 
22.10.2019 г. 

4. 9400-3723 

„БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД, 

с. Дъбница, общ. Гърмен, ул. „Първа” №1, п.к. 2940, 
представлявано от Бисер Узунов – Управител, тел. за 

връзка: 075222263 

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“ 

15:45 часа 
22.10.2019 г. 
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Комисията, след като се убеди, че предложениeто е постъпило в срок, съобразно 
изискванията на чл. 178, ал. 2 от ЗОП и Обявлението за обществена поръчка в запечатана, 
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, и констатира, че са спазени всички изисквания във 
връзка с подаването и приемането на офертите за участие, съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, 
председателя пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им, както следва: 

1. Офертата на „ЛИДЕР КОНСТРУКТ” ЕООД за Обособена позиция 2 е представена в 
запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и 
ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан и непрозрачен 
плик „Предложени ценови параметри“. Трима членове на комисията подписаха техническото 
предложение и плика с надпис „Предложени ценови параметри“.  

2. Офертата на „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ” ЕООД за Обособена позиция 2 и 3 е 
представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, съдържаща документите по 
чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан и 
непрозрачен плик „Предложени ценови параметри“. Трима членове на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предложени ценови параметри“.  

3. Офертата на „МДМ – 97” ООД за Обособена позиция 3 е представена в запечатана 
непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 
ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан и непрозрачен плик 
„Предложени ценови параметри“. Трима членове на комисията подписаха техническото 
предложение и плика с надпис „Предложени ценови параметри“.  

4. Офертата на „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД за Обособена позиция 1,2,3 и 4 е 
представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, съдържаща документите по 
чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан и 
непрозрачен плик „Предложени ценови параметри“. Трима членове на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предложени ценови параметри“.  

 

Съгласно чл. 54, ал. 6 от ППЗОП с тези действия в 11:40 часа приключи публичната част от 
заседанието на Комисията. 

 

II. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя в закрито заседание в непроменен състав на 1.11.2019 г., в 17.00 ч.  

 

1. Участник № 1 „ЛИДЕР КОНСТРУКТ” ЕООД за Обособена позиция 2: 

При проверка на представените документи на хартиен и електронен носител, Комисията 
установи следното: 

Всички документи, представени в офертата на участника са представени в съответствие с 
изискванията на ЗОП и предварително обявените от Възложителя условия в oбявлението за 
обществена поръчка и документацията за участие. 
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2. Участник № 2 „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ” ЕООД за Обособена позиция 2 и 3: 

При проверка на представените документи на хартиен и електронен носител, Комисията 
установи следното: 

1. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел Б: 
„Основания, свързани с плащане на данъци или социалноосигурителни вноски“, по 
отношение на всички посочени основания за изключване е посочен отговор „НЕ“ на въпросите, 
което означава, че не са налице основания за отстраняване, а в декларация - Образец № 4, т. 1 е 
посочено, че НЕ СА спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, съгласно 
законодателството, което означава, че са налице основания за отстраняване. От посоченото 
противоречие не става ясно кое е вярното твърдение. Комисията изисква да бъде изяснено кое е 
вярното твърдение чрез представяне на нов еЕЕДОП или Декларация - Образец № 4. 

2. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел В: 
„Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално 
нарушение“, по отношение на следите основания: нарушение на задължения в областта на 
екологичното право, нарушение на задължения в областта на социалното право и нарушение 
на задължения в трудовото право е посочен отговор „НЕ“ на въпросите, което означава, че не са 
налице основания за отстраняване, а в декларация - Образец № 4, т. 2 и т. 3 е посочено, че НЕ СА 
спазени задълженията, свързани с опазване на околната среда, съгласно националната и 
европейска нормативна уредба и НЕ СА спазени задълженията свързани с закрила на заетостта и 
условията на труд съгласно националното законодателство, което означава, че са налице 
основания за отстраняване. От посоченото противоречие не става ясно кое е вярното твърдение. 
Комисията изисква да бъде изяснено кое е вярното твърдение чрез представяне на нов еЕЕДОП 
или Декларация - Образец № 4. 

 

Останалите документи, представени в офертата на участника са представени в съответствие 
с изискванията на ЗОП и предварително обявените от възложителя условия в обявлението за 
обществена поръчка и документацията за участие. 

 

3. Участник № 3 „МДМ-97” ООД за Обособена позиция 3: 

При проверка на представените документи на хартиен и електронен носител, Комисията 
установи следното: 

1. В представения еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел Г: 
„Специфични национални основания за изключване“, е посочен отговор „ДА“ на въпроса, 
което означава, че са налице основания за отстраняване, а е описано, че за участника липсват 
обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. От посоченото противоречие не става 
ясно кое е вярното твърдение. Комисията изисква да бъде изяснено кое е вярното твърдение чрез 
представяне на нов еЕЕДОП. 

2. Не е представено Техническо предложение - Образец № 3 на електронен носител. 
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Останалите документи, представени в офертата на участника са представени в съответствие 
с изискванията на ЗОП и предварително обявените от възложителя условия в обявлението за 
обществена поръчка и документацията за участие. 

 

4. Участник № 4 „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД за Обособена позиция 1,2,3 и 4: 

При проверка на представените документи на хартиен и електронен носител, Комисията 
установи следното: 

Всички документи, представени в офертата на участника са представени в съответствие с 
изискванията на ЗОП и предварително обявените от Възложителя условия в oбявлението за 
обществена поръчка и документацията за участие. 

 

Въз основа но гореизложеното и на основание чл. 104, ал. 4 и 6 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал. 
8 и 9 от ППЗОП, Комисията 

РЕШИ: 

 

1. Участник „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ “ ЕООД за Обособена позиция 2 и 3 в срок 
от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия протокол за представяне на 
нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща 
информация, която да позволи да се изведе заключение за съответствие на участника с 
изискванията на Възложителя относно личното състояние и критериите за подбор. Допълнително 
предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 
крайния срок за получаване на оферти. 

2. Участник „МДМ – 97” ООД за Обособена позиция 3 в срок от 5 (пет) работни дни, 
считано от датата на получаване на настоящия протокол за представяне на нов еЕЕДОП и/или 
други документи, които съдържат нова, допълваща или поясняваща информация, която да позволи 
да се изведе заключение за съответствие на участника с изискванията на Възложителя относно 
личното състояние и критериите за подбор. Допълнително предоставената информация може да 
обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

 

Окончателната преценка за допускане на участника до разглеждане на техническото му 
предложение ще бъде направена след изтичане на допълнителния срок за представяне на 
документи.  

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията уведомява всички участници, като в един 
и същи ден им изпраща протокола с констатациите, относно документите по чл. 39, ал. 2 за 
съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя и публикува същия в профила на купувача.  
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

Комисията приключи своята работа на 1.11.2019 г. в 18:30 часа, като същата проведе общо 
2 (две) заседания – едно открито и едно закрито и изготви и подписа настоящия протокол в един 
оригинален екземпляр. 

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!
Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП!


