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П Р О Т О К О Л  № 2 

за разглеждане на допълнително представените документи и техническите 

предложения 

 

На 04.10.2018 г. в 10:00 часа  комисията, назначена със Заповед № 734 /28.08.2018 год. на 

Кмета на община Белоградчик за провеждане на публично състезание с предмет 

“Доставка на оборудване и обзавеждане за обект „Център за обществена подкрепа и 

Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. 

Белоградчик“  и за обект „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“ 

по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Доставка на 

оборудване;  Обособена позиция 2: Доставка на обзавеждане; Обособена позиция 3: 

Доставка на специализирано оборудване и обзавеждане за обект „Център за 

обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните 

семейства – гр. Белоградчик“, открита с Решение № 626 от 02.08.2018 г. и обявена в 

регистъра на обществени поръчки на АОП под  № 00287-2018-0012, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1.Анелия Емилова Кирилова - началник отдел „Програми, проекти и обществени 

поръчки“ в Община Белоградчик;  

2. Милена Артинова Иванова – гл. експерт „Програми, проекти и евроинтеграция” в 

община Белоградчик; 

3. Николай Светланов Димитров – гл. експерт „Регионално развитие, планиране и 

устойчиво развитие”. 

4. Димитринка Борисова Кръстева – старши счетоводител в община Белоградчик. 

 

Резервни членове: 

1. Марияна Маринова Маринова – началник отдел „ФСД” и гл. счетоводител в 

община Белоградчик; 

2. Ангелина Иванова Георгиева – главен експерт „Обществени поръчки и 

икономическо развитие” в община Белоградчик. 

 

Проведе закрито заседание за разглеждане на допълнително представените документи от 

участниците в процедурата за обществена поръчка. Протокол № 1 е изпратен и получен 

от всички участници, като в срока, определен от Комисията са постъпили  допълнителни 

документи от следните участници: 

1. „Над дизайн” ЕООД, гр. Дупница с вх. № 4146-/2/ от 28.09.2018 г. в 13:07 ч.; 

2. „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, гр. София, с вх. № 4147-/2/ от 02.10.2018 г. в 12:51 ч.; 

3. „Мура 2001” ООД, гр. Видин с вх. № 4153-/2/ от 03.10.2018 г. в 11:00 ч.; 

4. „Школснаб 2001” ЕООД, гр. София, с вх. № 4158-/2/ от 03.10.2018 г. 

В законоустановеният срок не са постъпили изисканите с Протокол № 1 документи от 

участник № 6 „Цифроним” ООД, гр. София. 



 

 

В хода на проверката за съответствие с изискванията на ЗОП и минималните изисквания 

за подбор на Възложителя в документацията за участие в процедурата, комисията 

установи следното: 

За Участник  „Над дизайн” ЕООД, гр. Дупница 

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в 

определения срок и пристъпи към прегледа им. В хода на проверката на допълнително 

представените документи за отстраняване на констатирани липси и несъответствия в 

Протокол № 1 от работата на комисията за съответствие с изискванията на ЗОП и 

минималните изисквания за подбор на Възложителя в документацията за участие в 

процедурата, Комисията установи, че участника е представил нов цифрово подписан 

електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), попълнен 

коректно в Част III „Основания за изключване”, раздел Г „Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 

възлагащия орган или възложителя на държавата членка”,  в поле 1 участникът е 

декларирал обстоятелства  относно: 

- присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217 и чл. 254а – 260 от НК; 

- извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, 

ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения. 

Комисията установи, че участникът „Над дизайн” ЕООД, гр. Дупница отговаря на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, 

поради което допуска участника до разглеждане на Техническото предложение. 

 

За Участник  „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, гр. София 

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в 

определения срок и пристъпи към прегледа им. В хода на проверката на допълнително 

представените документи за отстраняване на констатирани липси и несъответствия в 

Протокол № 1 от работата на комисията за съответствие с изискванията на ЗОП и 

минималните изисквания за подбор на Възложителя в документацията за участие в 

процедурата, Комисията установи, че участника е представил следните документи: 

Нови цифрови подписани електронни Единни европейски документи за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) за Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2 и Обособена 

позиция № 3 в Част III „Основания за изключване”, раздел Г „Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 

възлагащия орган или възложителя на държавата членка”, поле 1 участникът е 

представил информация относно: 

- присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217 и чл. 254а – 260 от НК; 

- извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, 

ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения. 

Комисията установи, че участникът „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, гр. София 

отговаря на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя, поради което допуска участника до разглеждане Техническото предложение. 

 

За Участник  „Мура 2001” ООД, гр. Видин 

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в 

определения срок и пристъпи към прегледа им. В хода на проверката на допълнително 

представените документи за отстраняване на констатирани липси и несъответствия в 

Протокол № 1 от работата на комисията за съответствие с изискванията на ЗОП и  



 

 

минималните изисквания за подбор на Възложителя в документацията за участие в 

процедурата, Комисията установи, че участника е представил цифрово подписан 

електронен ЕЕДОП (Образец № 2), в който е попълнил липсващата информация за 

Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2, а именно: 

1. В Част III „Основания за изключване”, раздел Г „Други основания за изключване, 

които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия 

орган или възложителя на държавата членка”, поле 1 участникът е декларирал 

следните обстоятелства: 

- относно присъди за престъпления по чл. 194-208, чл. 213-217 и чл. 254а-260 от 

Наказателния кодекс; 

- относно извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 

2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения. 

2. В Част VI  “Заключителни положения” участникът е попълнил липсващата 

информация. 

Комисията установи, че участникът „Мура 2001” ООД, гр. Видин отговаря на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, 

поради което допуска участника до разглеждане Техническото предложение. 

 

За Участник 5 „Школснаб 2001” ЕООД, гр. София 

Комисията констатира, че допълнителните документи от участника са постъпили в 

определения срок и пристъпи към прегледа им. В хода на проверката на допълнително 

представените документи за отстраняване на констатирани липси и несъответствия в 

Протокол № 1 от работата на комисията за съответствие с изискванията на ЗОП и 

минималните изисквания за подбор на Възложителя в документацията за участие в 

процедурата, Комисията установи, че участника е представил цифрово подписан 

електронен ЕЕДОП (Образец № 2), в който е попълнил липсващата информация за 

Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 3, а именно: 

1. В Част III „Основания за изключване”, раздел Г „Други основания за изключване, 

които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия 

орган или възложителя на държавата членка”, поле 1 участникът е декларирал  

обстоятелства, относно извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, 

ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, съгласно 

изискванията на възложителя, заложени в документацията за участие в обществената 

поръчка. 

2. В Част VI  “Заключителни положения” участникът  е попълнил липсващата 

информация.  

Комисията установи, че участникът „Школснаб 2001” ЕООД, гр. София отговаря на 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, 

поради което допуска участника до разглеждане Техническото предложение. 

 

Участник № 6 „Цифроним” ООД, гр. София, подал оферта за Обособена позиция № 1 

Комисията установи, че участника не е представил, изисканите от комисията 

допълнителни документи, с които да удостовери съответствие с изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор на Възложителя поставени в документацията, с оглед на 

което комисията предлага за отстраняване офертата на участника поради следните 

съображения: 



 

 

Участникът не е представил цифрово подписан електронен единен документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), съгласно изискванията на възложителя, посочени с 

документацията за участие. Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП (в сила от 01.04.2018 г.), в 

офертите, подадени след 01.04.2018 г., Единният европейски документ за обществени 

поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската 

комисия (Образец № 2 - от настоящата документация). В тази връзка еЕЕДОП 

следва бъдецифрово подписан с квалифициран електронен подпис, който да 

идентифицира лицето, което е оправомощено да направи волеизявленията, съгласно 

чл. 40, ал.1 от ППЗОП. Попълненията и подписан електронно еЕЕДОП следва да 

бъде 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.
1
 

С оглед на гореизложеното, на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква „а”от ЗОП, във връзка с 

чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, Комисията предлага офертата на участника „Цифроним” ООД, 

гр. София да бъде отстранена от участие в процедурата за обществена поръчка  поради 

обстоятелството, че е представил оферта, която не отговаря на поставените критерии за 

подбор и на предварително обявените условия на поръчката. 

Критерий за възлагане е  „оптимално съотношение качество/цена“. 

Съгласно методиката за определяне на комплексна оценка на офертите показателите за 

оценка на офертите са следните: 

Показател П1 – Оценка на предложения срок за доставка – тежест в КО 15%, максимум 

15 точки.  Оценяването на предложения срок се извършва по следната формула: 

 

П1 = Сmin х 15, където 

        С y 

„С у“ е срокът, предложен от конкретния участник; 

„С min“ е най-краткият предложен срок между всички участници. 

 

Показател П2 – Оценка на предложения гаранционен срок – тежест в КО 35%, 

максимум 35 точки. Оценяването на предложения срок се извършва по следната формула: 

 

П2 = Г1 у х 35, където 

     Г1 max 

 

„Г1 у“ е срокът, предложен от конкретния участник; 

„Г1 max“ е максималният предложен срок между всички участници. 

 

Показател П3 – Предложена цена за изпълнение на съответната обособена позиция – 

тежест в КО 35%, максимум 35 точки. Оценяването на предложената цена се извършва по 

следната формула: 

 

П3 = Ц min х 35, където 

         Ц у 

 

„Ц min“ е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката между 

всички участници, допуснати до оценка на ценовата оферта и класиране; 

 

 

                                                 
1
 Методическо указание на Агенция по обществените поръчки може да намерите на следния интернет адрес: 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf  

 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf


 

 

„Ц у“ е общата цена за изпълнение на поръчката, предложена от конкретния 

участник. 

 

 

Показател П4 – Оценка на предложения срок за отстраняване на дефекти - тежест в 

КО 15%, максимум 15 точки. Оценяването на предложения срок се извършва по 

следната формула: 

 

П4 = Д min х 15, където 

         Д у 

 

„Д min“ е най-краткият предложен срок между всички участници; 

„Д у“ е срокът, предложен от конкретния участник. 

Комисията пристъпи към разглеждане на технически предложения на участниците. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Доставка на оборудване” 

Участник № 1 Кооперация „Панда”, гр. София:  

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 3) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи.  В своето Предложение за изпълнение на поръчката участника е 

предложил следните срокове: 

1. Предложен срок за изпълнение на доставката е 7 (седем) календарни дни от датата на 

получаване на писмената заявка от Възложителя; 

2. Предложен гаранционен срок е 36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване на 

двустранен протокол за доставка и монтаж; 

3. Предложен срок отстраняване на дефекти за изпълнените доставки е 1 (един) 

календарен ден. 

Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и извърши оценка на неговото техническо предложение: 

 

1. Предложен срок за изпълнение на доставката е 7 (седем) календарни дни:  

П1 = (7 х 15) : 7 = 15,00 точки 

 

2. Предложен гаранционен срок е 36 (тридесет и шест) месеца:  

П2 = (36 х 35) : 84 = 15,00 точки 

 

3. Предложен срок отстраняване на дефекти за изпълнените доставки е 1 (един) 

календарен ден: 

П4 = (1 х 15) : 1 = 15,00 точки 

 

Участник № 3 „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, гр. София 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 3) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи. В своето Предложение за изпълнение на поръчката участника е 

предложил следните срокове: 

1. Предложен срок за изпълнение на доставката е 7 (седем) календарни дни от датата на 

получаване на писмената заявка от Възложителя; 

2. Предложен гаранционен срок е 84 (осемдесет и четири) месеца от датата на подписване 

на двустранен протокол за доставка и монтаж; 

 

 



 

 

 

3. Предложен срок отстраняване на дефекти за изпълнените доставки е 1 (един) 

календарен ден. 

Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и извърши оценка на неговото техническо предложение: 

 

1. Предложен срок за изпълнение на доставката е 7 (седем) календарни дни:  

П1 = (7 х 15) : 7 = 15,00 точки 

 

2. Предложен гаранционен срок е 84 (осемдесет и четири) месеца:  

П2 = (84 х 35) : 84 = 35,00 точки 

 

3. Предложен срок отстраняване на дефекти за изпълнените доставки е 1 (един) 

календарен ден: 

П4 = (1 х 15) : 1 = 15,00 точки 

 

Участник № 4 „Мура 2001” ООД, гр. Видин: 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 3) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи.  В своето Предложение за изпълнение на поръчката участника е 

предложил следните срокове: 

1. Предложен срок за изпълнение на доставката е 40 (четиридесет) календарни дни от 

датата на получаване на писмената заявка от Възложителя; 

2. Предложен гаранционен срок е 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на 

двустранен протокол за доставка и монтаж; 

3. Предложен срок отстраняване на дефекти за изпълнените доставки е 20 (двадесет) 

календарни дни. 

Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и извърши оценка на неговото техническо предложение: 

 

1. Предложен срок за изпълнение на доставката е 40 (четиридесет) календарни дни:  

П1 = (7 х 15) : 40 = 2,63 точки 

 

2. Предложен гаранционен срок е 12 (дванадесет) месеца:  

П2 = (12 х 35) : 84 = 5,00 точки 

 

3. Предложен срок отстраняване на дефекти за изпълнените доставки е 20 (двадесет) 

календарен дни: 

П4 = (1 х 15) : 20 = 0,75 точки 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Доставка на обзавеждане” 

 

1.Участник № 2 „Над Дизайн” ЕООД, гр. Дупница  

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 3) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи.  В своето Предложение за изпълнение на поръчката участника е 

предложил следните срокове: 

1. Предложен срок за изпълнение на доставката е 7 (седем) календарни дни от датата на 

получаване на писмената заявка от Възложителя; 

 



 

 

 

2. Предложен гаранционен срок е 120 (сто и двадесет) месеца от датата на подписване на 

двустранен протокол за доставка и монтаж; 

3. Предложен срок отстраняване на дефекти за изпълнените доставки е 1 (един) 

календарен ден. 

Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и извърши оценка на неговото техническо предложение: 

 

1. Предложен срок за изпълнение на доставката е 7 (седем) календарни дни:  

П1 = (7 х 15) : 7 = 15,00 точки 

 

2. Предложен гаранционен срок е 120 (сто и двадесет) месеца:  

П2 = (120 х 35) : 300 = 14,00 точки 

 

3. Предложен срок отстраняване на дефекти за изпълнените доставки е 1 (един) 

календарен ден: 

П4 = (1 х 15) : 1 = 15,00 точки 

 

2. Участник № 3 „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, гр. София  

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 3) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи.  В своето Предложение за изпълнение на поръчката участника е 

предложил следните срокове: 

1. Предложен срок за изпълнение на доставката е 7 (седем) календарни дни от датата на 

получаване на писмената заявка от Възложителя; 

2. Предложен гаранционен срок е 300 (триста) месеца от датата на подписване на 

двустранен протокол за доставка и монтаж; 

3. Предложен срок отстраняване на дефекти за изпълнените доставки е 1 (един) 

календарен ден. 

Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и извърши оценка на неговото техническо предложение: 

 

Оценка на техническото предложение: 

1. Предложен срок за изпълнение на доставката е 7 (седем) календарни дни:  

П1 = (7 х 15) : 7 = 15,00 точки 

  

2. Предложен гаранционен срок е 300 (триста) месеца:  

П2 = (300 х 35) : 300 = 35,00 точки 

 

3. Предложен срок отстраняване на дефекти за изпълнените доставки е 1 (един) 

календарен ден: 

П4 = (1 х 15) : 1 = 15,00 точки 

 

3. Участник № 4 „Мура 2001” ООД, гр. Видин: 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 3) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи.  В своето Предложение за изпълнение на поръчката участника е 

предложил следните срокове: 

1. Предложен срок за изпълнение на доставката е 40 (четиридесет) календарни дни от 

датата на получаване на писмената заявка от Възложителя; 

 



 

 

 

2. Предложен гаранционен срок е 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване на 

двустранен протокол за доставка и монтаж; 

3. Предложен срок отстраняване на дефекти за изпълнените доставки е 20 (двадесет) 

календарни дни. 

Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и извърши оценка на неговото техническо предложение: 

 

1. Предложен срок за изпълнение на доставката е 40 (четиридесет) календарни дни:  

П1 = (7 х 15) : 40 = 2,63 точки 

 

2. Предложен гаранционен срок е 12 (дванадесет) месеца:  

П2 = (12 х 35) : 300 = 1,40 точки 

 

3. Предложен срок отстраняване на дефекти за изпълнените доставки е 20 (двадесет) 

календарен ден: 

П4 = (1 х 15) : 20 = 0,75 точки 

 

4. Участник № 5 „Школснаб 2001” ЕООД, гр. София 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 3) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи.  В своето Предложение за изпълнение на поръчката участника е 

предложил следните срокове: 

1. Предложен срок за изпълнение на доставката е 7 (седем) календарни дни от датата на 

получаване на писмената заявка от Възложителя; 

2. Предложен гаранционен срок е 121 (сто двадесет и един) месеца от датата на 

подписване на двустранен протокол за доставка и монтаж; 

3. Предложен срок отстраняване на дефекти за изпълнените доставки е 1 (един) 

календарен ден. 

Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и извърши оценка на неговото техническо предложение: 

 

1. Предложен срок за изпълнение на доставката е 7 (седем) календарни дни:  

П1 = (7 х 15) : 7 = 15,00 точки 

 

2. Предложен гаранционен срок е 121 (сто двадесет и един) месеца:  

П2 = (121 х 35) : 300 = 14,12 точки 

 

3. Предложен срок отстраняване на дефекти за изпълнените доставки е 1 (един) 

календарен ден: 

П4 = (1 х 15) : 1 = 15,00 точки 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Доставка на специализирано оборудване и 

обзавеждане за обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа 

за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ 

1. Участник № 1 Кооперация „Панда”, гр. София 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 3) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи.  В своето Предложение за изпълнение на поръчката участника е 

предложил следните срокове: 

 



 

 

 

1. Предложен срок за изпълнение на доставката е 7 (седем) календарни дни от датата на 

получаване на писмената заявка от Възложителя; 

2. Предложен гаранционен срок е 36 (тридесет и шест) месеца от датата на подписване на 

двустранен протокол за доставка и монтаж; 

3. Предложен срок отстраняване на дефекти за изпълнените доставки е 1 (един) 

календарен ден. 

Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и извърши оценка на неговото техническо предложение: 

 

1. Предложен срок за изпълнение на доставката е 7 (седем) календарни дни:  

П1 = (7 х 15) : 7 = 15,00 точки 

 

2. Предложен гаранционен срок е 36 (тридесет и шест) месеца:  

П2 = (36 х 35) : 144 = 8,75 точки 

 

3. Предложен срок отстраняване на дефекти за изпълнените доставки е 1 (един) 

календарен ден: 

П4 = (1 х 15) : 1 = 15,00 точки 

 

2. Участник № 3 „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, гр. София 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 3) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи.  В своето Предложение за изпълнение на поръчката участника е 

предложил следните срокове: 

1. Предложен срок за изпълнение на доставката е 7 (седем) календарни дни от датата на 

получаване на писмената заявка от Възложителя; 

2. Предложен гаранционен срок е 144 (сто четиридесет и четири) месеца от датата на 

подписване на двустранен протокол за доставка и монтаж; 

3. Предложен срок отстраняване на дефекти за изпълнените доставки е 1 (един) 

календарен ден. 

Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и извърши оценка на неговото техническо предложение: 

 

1. Предложен срок за изпълнение на доставката е 7 (седем) календарни дни:  

П1 = (7 х 15) : 7 = 15,00 точки 

 

2. Предложен гаранционен срок е 144 (сто четиридесет и четири) месеца:  

П2 = (144 х 35) : 144 = 35,00 точки 

 

3. Предложен срок отстраняване на дефекти за изпълнените доставки е 1 (един) 

календарен ден: 

П4 = (1 х 15) : 1 = 15,00 точки 

 

3. Участник № 5 „Школснаб 2001” ЕООД, гр. София 

Техническото предложение е изготвено в съответствие с образеца, утвърден от 

възложителя (Образец № 3) и техническата спецификация и съдържа всички посочени от 

възложителя документи.  В своето Предложение за изпълнение на поръчката участника е 

предложил следните срокове: 

1. Предложен срок за изпълнение на доставката е 7 (седем) календарни дни от датата на 

получаване на писмената заявка от Възложителя; 



 

 

 

 

2. Предложен гаранционен срок е 61 (шестдесет и един) месеца от датата на подписване 

на двустранен протокол за доставка и монтаж; 

3. Предложен срок отстраняване на дефекти за изпълнените доставки е 1 (един) 

календарен ден. 

Комисията приема, че техническата оферта на участника отговаря на изискванията на 

възложителя и допуска участника до оценяване на неговото техническо предложение. 

 

1. Предложен срок за изпълнение на доставката е 7 (седем) календарни дни:  

П1 = (7 х 15) : 7 = 15,00 точки 

 

2. Предложен гаранционен срок е 61 (шестдесет и един) месеца:  

П2 = (61 х 35) : 144 = 14,83 точки 

 

3. Предложен срок отстраняване на дефекти за изпълнените доставки е 1 (един) 

календарен ден: 

П4 = (1 х 15) : 1 = 15,00 точки 

Настоящият протокол е съставен на  08.10.2018 г. Ценовите предложения на участниците 

ще бъдат оповестени на 16.10.2018 г. в 11:00 часа в Заседателната зала на община 

Белоградчик, ул. „Княз Борис І” № 6, етаж 2. 

 

 

 

 

Председател: ……(П)……………….. 

                       (Р. Длъгнекова) 

 

Членове: 1.…(П)……………..                                  2. …(П)………………………. 

                  (Ан. Кирилова)                                             (М. Иванова) 

 

3…………(П)……………….                                     4. …(П)…………………….. 

                 (Н. Димитров)                                               (Д. Кръстева) 

 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 2 и чл. 23 от Закона за защита 

на личните данни (ЗЗЛД) 

 


