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ПРОТОКОЛ № 2 

 
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, 19.11.2019 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: 

 

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”, се събра, за да разгледа допълнително 
представените документи в съответствие с Протокол № 1 на Комисията, назначена за подбор на 
кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по горепосочената 
обществена поръчка. 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че 
присъстват всички членове на комисията, откри заседанието. 
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На 5.11.2019 г., в съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Комисията уведоми всички 
участници в настоящата обществена поръчка, като им изпрати протокола с констатациите в деня 
на публикуването му в профила на купувача, относно съответствието с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и определи срок от 5 (пет) работни 
дни за представяне на нов ЕЕДОП с отстранени несъответствия в информацията относно личното 
състояние и критериите за подбор и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. 

В съответствие с чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, след изтичането на срока по чл. 54, ал. 9 от 
ППЗОП (5 работни дни), Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 
документи за съответствието на кандидатите/участниците с изискванията към лично състояние и 
критериите за подбор. 

В определения срок за представяне на допълнителните документи – 5 (пет) работни дни от 
датата на получаване на протокола, в деловодството на Община Якоруда са постъпили 1 (един) 
брой допълнителни документи: 

№ Участник Вх. № 

1. “МДМ-97” ООД 9400-3899/11.11.2019 г. 

 

Комисията пристъпи към тяхното разглеждане и установи следното: 

1. Опис на допълнително представените документи. 

2. Представен е нов еЕЕДОП, в част III: Основания за изключване, раздел Г: 
„Специфични национални основания за изключване“, е посочен отговор „НЕ“ на въпроса, 
което означава, че НЕ са налице основания за отстраняване. 

3. Представено е Техническо предложение - Образец № 3 на електронен носител. 

 

След цялостно разглеждане на документите, включително допълнителните такива, 
представени от „МДМ-97” ООД за Обособена позиция 3, Комисията счита, че участникът отговаря 
на изискванията на Възложителя за лично състояние и на критериите за подбор и следва да се 
разгледа техническото му предложение. 

В определения срок за представяне на допълнителните документи – 5 (пет) работни дни от 
датата на получаване на протокола, в деловодството на Община Якоруда НЕ са постъпили 
допълнителни документи от участник „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД за Обособена 
позиция 2 и 3. 

С Протокол 1, 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 
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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. 

 

С оглед на горното налице е несъответствие на 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, 
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която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, съгласно констатираното по-
горе. 

Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за подбор 
комисията реши: 

Допуска до следващ етап: Разглеждане на техническите предложения следните 
участници: 

№ Участник 

За Обособена позиция № 1 

1. „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД 

За Обособена позиция № 2 

1. „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД 

2. „ЛИДЕР КОНСТРУКТ” ЕООД 

За Обособена позиция № 3 

1. „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД 

2. „МДМ – 97” ООД 

За Обособена позиция № 4 

1. „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД 

 

 След преценка на съответствието на участниците с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, тъй като обществената поръчка се възлага въз основа на 
„Икономически най-изгодна оферта” и избраният критерий е „Оптимално съотношение 
качество/цена”, Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 
допуснатите участници за установяване на съответствието им с изискванията на Възложителя и 
оценяването им, съгласно Раздел IV: Критерии за възлагане на поръчката от Документацията за 
обществената поръчка по показатели: 

 Гаранционен срок (ГС) с теглови коефициент - 20%; 

 Финансова оценка (ФО) с теглови коефициент - 80 %. 

 

Гаранционен срок (ГС) – оценката на гаранционния срок предложен от участника в 
месеци за нормалното функциониране и ползване на предмета на поръчката и отстраняване на 

 4 



                  
  

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

ПРСР 2014 – 2020 г. 
 
скритите дефекти след приемането им. Гаранционния срок предложен от участника трябва да е не 
по-кратък от 24 месеца и не по-дълъг от 120 месеца и се определя по следната формула: 

 

ГС = ГСуч  / ГСмах х 20 = …… т., където: 

 

ГСмах е максимално предложения от участник гаранционен срок за предмета на поръчката. 

ГСуч е предложения от оценявания участник гаранционен срок. 

 

Финансова оценка (ФО) – „Предлагана цена без вкл. ДДС” – с максимален брой точки в 
комплексната оценка 80 т. 

Точките на участниците се определят в съотношение към минимално предложената 
цена по следната формула: 

 

ФО = ПЦмин / ПЦуч х 80 = …… т., където 

 

ПЦмин е минимално предложена цена от участник в процедурата. 

ПЦуч е предложената от оценявания участника цена за изпълнение на поръчката.  

 

Комплексна оценка (КО)  

 

КО = ГС + ФО = …… т. 

 

Максималният брой точки, който може да получи участник е 100 т. 

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка, при 
максимален брой точки - 100. 

 

Така поставеният критерий за възлагане и показателите за оценка осигуряват 
безпристрастно и обективно оценяване на офертите, гарантиращо равнопоставеност, като по 
никакъв начин не се ограничава конкуренцията, не се дискриминират участниците и не се дава 
необосновано предимство на определени участници пред други. Всеки участник може да изготви 
техническите си и ценови предложения според възможностите си, като офертата му да получи 
съответния общ брой точки. По този начин е осигурена необходимата конкурентна среда за 
участниците и са създадени необходимите условия за постигне оптимална ефективност при 
разходването на европейски средствата. 
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Показателят „Гаранционен срок” има за цел да гарантира на възложителя качество и 
надеждност на извършената доставка, и е допустим съгласно чл. 70, ал. 4, т. З от ЗОП. 

С така заложените показатели за оценка Възложителят ще постигне целта на закона за 
обективно и прозрачно оценяване, гарантиращо спазването на принципите за свободна и лоялна 
конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация и публичност и прозрачност, 
залегнали в чл. 2. ал. 1 от ЗОП. Посочват се подробно всички елементи на оценката съобразно 
избрания критерий за възлагане и изискванията на Указанията, както и подробни мотиви за 
определянето им. 

 

I. Съгласно чл. 56 ал. 2 от ППЗОП, Комисията разгледа техническите предложения 
на допуснатите участници, относно тяхното съответствие с предварително обявените 
условия на процедурата. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1. „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕХНИЧЕСКОТО 
ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМО ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА 

ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“ 

 

1. Участник „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД. 

ГС = ГСуч  / ГСмах х 20 = …… т., където: 

ГС = 24 / 24 х 20 = 20 т. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И 
ОБЗАВЕЖДАНЕ, НЕОБХОДИМО ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА 

ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“ 

 

1. Участник „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД. 

ГС = ГСуч  / ГСмах х 20 = …… т., където: 

ГС = 24 / 120 х 20 = 4 т. 

 

2. Участник „ЛИДЕР КОНСТРУКТ” ЕООД. 

ГС = ГСуч  / ГСмах х 20 = …… т., където: 

ГС = 120 / 120 х 20 = 20 т. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3. „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО 
МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЗДРАВНИ И ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ, 
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НЕОБХОДИМО ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С 
УВРЕЖДАНИЯ“ 

 

1. Участник „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД. 

ГС = ГСуч  / ГСмах х 20 = …… т., където: 

ГС = 30 / 30 х 20 = 20 т. 

 

2. Участник „МДМ – 97” ООД. 

ГС = ГСуч  / ГСмах х 20 = …… т., където: 

ГС = 30 / 30 х 20 = 20 т. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4. „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АСАНСЬОРНА УРЕДБА, 
НЕОБХОДИМО ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С 

УВРЕЖДАНИЯ“ 

 

1. Участник „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД. 

ГС = ГСуч  / ГСмах х 20 = …… т., където: 

ГС = 24 / 24 х 20 = 20 т. 

 

Участник Показател /П1/ 
„Гаранционен срок“ 

Показател /П2/ 
„Финансова оценка“ 

Комплексна 
оценка /КО/ 

Обособена позиция № 1 

„БИЛДИНГ КОМПАНИ” 
ЕООД 20 т.  

 

Обособена позиция № 2 

„БИЛДИНГ КОМПАНИ” 
ЕООД 4 т.  

 

„ЛИДЕР КОНСТРУКТ” 
ЕООД 20 т.  

 

Обособена позиция № 3 

„БИЛДИНГ КОМПАНИ” 
ЕООД 20 т.  

 

 7 



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

ПРСР 2014 – 2020 г. 

„МДМ – 97” ООД 20 т. 

Обособена позиция № 4 

„БИЛДИНГ КОМПАНИ” 
ЕООД 20 т. 

II. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията насрочва следващото си заседание за
25.11.2019 г. в сградата на Община Якоруда, ул. „Васил Левски” № 1, етаж 1, Заседателна зала от 
11.00 часа, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите 
участници, също и ще бъдат обявени резултатите от оценяването на офертите по другите 
показатели. 

Комисията обявява датата, часа и мястото на отварянето, чрез публикуване на съобщение в 
профила на купувача. 

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията приключи своята работа в 18.00 ч. на 19.11.2019 год., като същата проведе общо 
1 (едно) закрито заседание 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.
Данните са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.




