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ПРОТОКОЛ № 3 
 

от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в 
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, обявена с Решение № 22 
/ 01.10.2019 г., публикувано в Регистъра по обществените поръчки 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, 25.11.2019 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 проведе публично 
заседание по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в 
процедурата. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците в процедурата и на 
средствата за масово осведомяване. 

В изпълнение на чл. 57 ал. 3 предл. 1 от ППЗОП, със съобщение всички участници в 
процедурата бяха уведомени за часа и датата на отваряне на Плик «Предлагани ценови 
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параметри», като на основание чл. 57 ал. 3 от ППЗОП, възложителят публикува съобщението на 
профила на купувача на Община Якоруда с изх. № 08 00-727 от 20.11.2019 год. 

 

I. Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на техническите 
предложения: 

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.  

 

„МДМ – 97” ООД 20 т.   

Обособена позиция № 4 

„БИЛДИНГ КОМПАНИ” 
ЕООД 20 т.  

 

 
 

II. Председателят на комисията притъпи към отварянето на пликовете с надпис 
"Предлагани ценови параметри" 

 

1. Участник „ЛИДЕР КОНСТРУКТ” ЕООД с оферта Вх. № 9400-3680/18.10.2019 г. 

 

 За Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на мебелно оборудване и 
обзавеждане, необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 
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Председателят на комисията предостави за преглед на останалите членове на комисията 
непрозрачни пликове, с ненарушена цялост и надпис “Предлагани ценови параметри”, 
подписани от трима от членовете, след което плика беше отворен. 

 

Общата цена за изпълнение на настоящата поръчка е: 

 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 

 

След което трима от членовете на комисията пристъпиха към подписване на Ценовото 
предложение.  

 

2. Участник „МДМ – 97” ООД с оферта Вх. № 9400-3719/22.10.2019 г.  

 

 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“ 

 

Председателят на комисията предостави за преглед на останалите членове на комисията 
непрозрачни пликове, с ненарушена цялост и надпис “Предлагани ценови параметри”, 
подписани от трима от членовете на комисията, след което плика беше отворен. 

 

Общата цена за изпълнение на настоящата поръчка е: 

 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 

 

След което трима от членовете на комисията пристъпиха към подписване на Ценовото 
предложение.  

 
 
3. Участник „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД с оферта Вх. № 9400-3723/22.10.2019 г. 

 

 За Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на техническо оборудване, 
необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 
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Председателят на комисията предостави за преглед на останалите членове на комисията 
непрозрачни пликове, с ненарушена цялост и надпис “Предлагани ценови параметри”, 
подписани от трима от членовете на комисията, след което плика беше отворен. 

 

Общата цена за изпълнение на настоящата поръчка е: 

 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 

 

След което трима от членовете на комисията пристъпиха към подписване на Ценовото 
предложение. 

 

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

 

Председателят на комисията предостави за преглед на останалите членове на комисията 
непрозрачни пликове, с ненарушена цялост и надпис “Предлагани ценови параметри”, 
подписани от трима от членовете, след което плика беше отворен. 

 

Общата цена за изпълнение на настоящата поръчка е: 

 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 

 

След което трима от членовете на комисията пристъпиха към подписване на Ценовото 
предложение.  

 

 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“ 

 

Председателят на комисията предостави за преглед на останалите членове на комисията 
непрозрачни пликове, с ненарушена цялост и надпис “Предлагани ценови параметри”, 
подписани от трима от членовете на комисията, след което плика беше отворен. 
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Общата цена за изпълнение на настоящата поръчка е: 

 12 850.83 лв. /дванадесет хиляди осемстотин и петдесет лева и осемдесет и три ст./ 
без ДДС 

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

 

След което трима от членовете на комисията пристъпиха към подписване на Ценовото 
предложение.  

 

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

 

Председателят на комисията предостави за преглед на останалите членове на комисията 
непрозрачни пликове, с ненарушена цялост и надпис “Предлагани ценови параметри”, 
подписани от трима от членовете на комисията, след което плика беше отворен. 

 

Общата цена за изпълнение на настоящата поръчка е: 

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

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

 

След което трима от членовете на комисията пристъпиха към подписване на Ценовото 
предложение.  

 

С извършването на тези си действия в 11:30 часа приключи публичната част на 
заседанието на Комисията. 

  

III. Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения за съответствие 
с изискванията на Възложителя на закрито заседание, с непроменен състав. 

 

Комисията установи, че са представени всички изисквани от Възложителя документи и 
приложения, и че същите отговарят на предварително обявените условия. 

 

IV. Комисията извърши техническа проверка на представените документи и 
приложения, и установи следното: 
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В резултат на извършената проверка, Комисията установи, че в ценовите оферти на всички 
допуснати участници, посочените стойности са изчислени правилно. 

 

V. Комисията продължи своята работа, като извърши проверка, съгласно чл. 72, ал. 
1 от ЗОП и установи, че не са на лице, предвидените в разпоредбата обстоятелства. 

 

VI. Комисията пристъпи към изчисляване и оценка на ценовите предложения на 
допуснатите участниците по показател Финансова оценка /ФО/ с максимален брой точки – 
80 точки, след което приложи формулата за комплексна оценка, съгласно одобрената 
методика за оценка, съдържаща се в Раздел IV: Критерии за възлагане на поръчката от 
Документацията за обществената поръчка и извърши класиране на допуснатите участници. 

 

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.  

 
 За Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на техническо оборудване, 

необходимо за функционирането на дневен център за деца с увреждания“ 

 

1. Участник „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД 

 

ФО = ПЦмин / ПЦуч х 80 = …… т. 

ФО = 22 235.00 / 22 235.00 х 80 = 80 точки 

 

Участникът „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД получава по показател Финансова оценка 
(ФО) - 80 т. съобразно относителната тежест на показателя за оценка. 

 

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

 

1. Участник „ЛИДЕР КОНСТРУКТ” ЕООД 

 

ФО = ПЦмин / ПЦуч х 80 = …… т. 

ФО = 42 108.77 / 42 108.77 х 80 = 80 точки 

 

Участникът „ЛИДЕР КОНСТРУКТ” ЕООД получава по показател Финансова оценка (ФО) 
- 80 точки съобразно относителната тежест на показателя за оценка. 

 

2. Участник „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД 

 

ФО = ПЦмин / ПЦуч х 80 = …… т. 

ФО = 42 108.77 / 53 734.00 х 80 = 62.69 точки 

 

Участникът „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД получава по показател Финансова оценка 
(ФО) - 62.69 точки съобразно относителната тежест на показателя за оценка. 

 

 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. Участник „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД 

 

ФО = ПЦмин / ПЦуч х 80 = …… т. 

ФО = 12 880.83 / 12 880.83 х 80 = 80 точки 

 

Участникът „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД получава по показател Финансова оценка 
(ФО) - 80 точки съобразно относителната тежест на показателя за оценка. 

 

2. Участник „МДМ – 97” ООД 
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ФО = ПЦмин / ПЦуч х 80 = …… т. 

ФО = 12 880.83 / 12 885.00 х 80 = 79.97 точки 

 

Участникът „МДМ – 97” ООД получава по показател Финансова оценка (ФО) – 79.97 точки 
съобразно относителната тежест на показателя за оценка. 

 

 

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

 

1. Участник „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД 

ФО = ПЦмин / ПЦуч х 80 = …… т. 

ФО = 58 500.00 / 58 500.00 х 80 = 80 точки 

 

Участникът „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД получава по показател Финансова оценка 
(ФО) - 80 точки съобразно относителната тежест на показателя за оценка. 

 

VII. Комисията пристъпи към изчисляване на комплексната оценка (КО) на 
офертите на участниците по следната формула: 

 
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. 

8 
 



                  
  

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

ПРСР 2014 – 2020 г. 
 

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. 

Участник Показател /П1/ 
„Гаранционен срок“ 

Показател /П2/ 
„Финансова оценка“ 

Комплексна 
оценка /КО/ 

Обособена позиция № 1 

„БИЛДИНГ КОМПАНИ” 
ЕООД 20 точки 80 точки 100 точки 

Обособена позиция № 2 

„БИЛДИНГ КОМПАНИ” 
ЕООД 4 точки 62.69 точки 66.69 точки 

„ЛИДЕР КОНСТРУКТ” 
ЕООД 20 точки 80 точки 100 точки 

Обособена позиция № 3 

„БИЛДИНГ КОМПАНИ” 
ЕООД 20 точки 80 точки 100 точки 

„МДМ – 97” ООД 20 точки 79.97 точки 99.97 точки 

Обособена позиция № 4 

„БИЛДИНГ КОМПАНИ” 
ЕООД 20 точки 80 точки 100 точки 

 

VIII. 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“ 

І място: „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

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

І място:  „ЛИДЕР КОНСТРУКТ” ЕООД 

ІІ място: „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД 

 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“ 

І място:  „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД 

ІІ място: „МДМ – 97” ООД 

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

І място: „БИЛДИНГ КОМПАНИ” ЕООД 

Комисията приключи своята работа в 20.30 ч. на 29.11.2019 год., като същата проведе общо 
3 (три) заседания, едно открито и две закрити и изготви и подписа настоящия протокол в един 
оригинален екземпляр. 

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

Членове: 

1. Сюлейман Джунев ……………………………..

2. Сайфедин Джурин ……………………..............

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.


