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П Р О Т О К О Л  № 3 

за разглеждане на ценовите предложения 

На 16.10.2018 г. в 11:00 часа комисията, назначена със Заповед № 734 /28.08.2018 год. на 

Кмета на община Белоградчик за провеждане на обществена поръчка чрез 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 второ публично заседание за отваряне на ценовите предложения на участниците. 

На заседанието не присъстваха участници или техни упълномощени представители, 

видно от списък на присъстващите участници при отваряне на ценови предложения, 

неразделна част от настоящият протокол. 

Комисията обяви  резултатите от оценяването на офертите по другите показатели и 

пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри” от 

офертата на участниците и обяви предложените от тях цени, както следва: 

 

1.Предложената от участник № 1 Кооперация „Панда”, гр. София, за Обособена 

позиция № 1  обща цена е в размер на 13 076,52 лева без ДДС; 

 

2. Предложената от участник № 1 Кооперация „Панда”, гр. София, за Обособена 

позиция № 3  обща цена е в размер на 34 243,98 лева без ДДС; 

 

3. Предложената от участник № 2 „Над Дизайн” ЕООД, гр. Дупница, за Обособена 

позиция № 2 обща цена е в размер на  45 175,79 лева без ДДС;   

 

 

 



 

 

 

4. Предложената от участник № 3 „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, гр. София за 

Обособена позиция № 1 обща цена е 14 399,21 лева без ДДС; 

 

5. Предложената от участник № 3 „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, гр. София за 

Обособена позиция № 2 обща цена е 44 800,22 лева без ДДС; 

 

6. Предложената от участник № 3 „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, гр. София за 

Обособена позиция № 3 обща цена е 30 963,32 лева без ДДС; 

 

7. Предложената от участник № 4 „Мура 2001” ООД, гр. Видин за Обособена позиция 

№ 1 обща цена е в размер на 14 053,00 лева без ДДС; 

 

8. Предложената от участник № 4 „Мура 2001” ООД, гр. Видин за Обособена позиция 

№ 2 обща цена е в размер на 46 225,00 лева без ДДС; 

 

9. Предложената от участник № 5 „Школснаб 2001” ЕООД, гр. София за Обособена 

позиция № 2 обща цена е в размер на  45 281,80 лева без ДДС; 

 

10. Предложената от участник № 5 „Школснаб 2001” ЕООД, гр. София за Обособена 

позиция № 3 обща цена е в размер на  27 800,00 лева без ДДС. 

 

С което бе закрита публичната част на заседанието и комисията продължи своята работа в 

закрито заседание. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на участниците и 

проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия и установи 

следното: 

1. По отношение на Участник № 1 Кооперация „Панда”, гр. София, подал оферта за 

Обособена позиция № 1: 
Участникът е представил ценовото си предложение в съответствие с изискванията на 

възложителя по Образец № 7а и Образец № 7.1 (Количествено-стойностна сметка), 

приложение към ценовото предложение от документацията за участие в запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 1. 

След преглед на ценовото предложение и Образец № 7.1 (Количествено-стойностна 

сметка), приложение към ценовото предложение, комисията установи, че участника е 

посочил коректно стойностите по отделните обекти в ценовото предложение както следва: 

- За обект „Център за настаняване от семеен тип - гр. Белоградчик”, находящ се в УПИ Х-

947, кв.82 по плана на гр. Белоградчик, Община Белоградчик, с административен адрес ул. 

“Дедо Божин“ №10, гр. Белоградчик – в размер на 6 589,47 лева без ДДС; 

- За обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с 

увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“, находящ се в УПИ ХI-30, кв.32 по 

плана на гр. Белоградчик, Община Белоградчик, с административен адрес ул. “Княз Ал. 

Батенберг“ №6, гр. Белоградчик – в размер на 6 487,05 лева без ДДС. 

 

2. По отношение на Участник № 1 Кооперация „Панда”, гр. София, подал оферта за 

Обособена позиция № 3: 

Участникът е представил ценовото си предложение в съответствие с изискванията на 

възложителя по Образец № 7б и Образец № 7.3 (Количествено-стойностна сметка), 

приложение към ценовото предложение от документацията за участие в запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 3. 

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника  за Обособена позиция № 3  

надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка за обособена позиция № 3.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Съгласно документацията за участие в обществената поръчка „Участник, който е 

предложил цена, надхвърляща прогнозната стойност, ще бъде отстранен от 

участие”. 

На основание чл. 107, т. 2, буква „а” и изложеното по-горе комисията предлага на 

Възложителя, офертата на участник Кооперация „Панда”, гр. София, по Обособена 

позиция № 3  да бъде отстранена от процедурата, тъй като не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. 

 

3. По отношение на Участник 2 „Над Дизайн” ЕООД, гр. Дупница, подал оферта за  

Обособена позиция № 2: 
Участникът е представил ценовото си предложение в съответствие с изискванията на 

възложителя по Образец № 7а и Образец № 7.2 (Количествено-стойностна сметка), 

приложение към ценовото предложение от документацията за участие в запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 2. 

След преглед на ценовото предложение на участник № 2 „Над Дизайн” ЕООД, гр. 

Дупница, за Обособена позиция № 2 комисията установи, че участника е допуснал 

техническа грешка като е разменил стойностите на отделните обекти в ценовото си 

предложение, а в Образец № 7.2 (Количествено-стойностна сметка), приложение към 

ценовото предложение е посочил коректните стойности,  а именно: 

- За обект „Център за настаняване от семеен тип - гр. Белоградчик”, находящ се в УПИ Х-

947, кв.82 по плана на гр. Белоградчик, Община Белоградчик, с административен адрес ул. 

“Дедо Божин“ №10, гр. Белоградчик в Ценовото предложение участникът е посочил 

стойност в размер на 27 091,92 лева  без ДДС, а в Образец № 7.2( КСС) е посочил 

стойност в размер на 18 083,87 без ДДС; 

- За обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с 

увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“, находящ се в УПИ ХI-30, кв.32 по 

плана на гр. Белоградчик, Община Белоградчик, с административен адрес ул. “Княз Ал. 

Батенберг“ № 6, гр. Белоградчик в Ценовото предложение участникът е посочил стойност 

в размер на 18 083,87 без ДДС, а в Образец № 7.2 (Количествено-стойностна сметка), е 

посочил стойност в размер на 27 091,92 лева без ДДС. 

Комисията приема стойностите за всеки от обектите, така както са посочени от участника 

в Образец № 7.2 (Количествено-стойностна сметка). 

 

4. По отношение на Участник № 3 „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, гр. София подал 

оферта за Обособена позиция № 1: 

Участникът е представил ценовото си предложение в съответствие с изискванията на 

възложителя по Образец № 7а и Образец № 7.1 (Количествено-стойностна сметка), 

приложение към ценовото предложение от документацията за участие в запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 1. 

След преглед на ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 1 

комисията установи, че участника е допуснал техническа грешка като е разменил 

стойностите на отделните обекти в ценовото си предложение, а в Образец № 7.2 

(Количествено-стойностна сметка), приложение към ценовото предложение е посочил 

коректните стойности,  а именно: 

- За обект Център за настаняване от семеен тип - гр. Белоградчик”, находящ се в УПИ Х-

947, кв.82 по плана на гр. Белоградчик, Община Белоградчик, с административен адрес ул. 

“Дедо Божин“ №10, гр. Белоградчик в Ценовото предложение участникът е посочил 

стойност в размер на 7 686,18 лева  без ДДС, а в Образец № 7.2 (Количествено-

стойностна сметка) е посочил стойност в размер на 6 713,03 без ДДС; 

- За обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с 

увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“, находящ се в УПИ ХI-30, кв.32 по 

плана на гр. Белоградчик, Община Белоградчик, с административен адрес ул. “Княз Ал.  

 

 

 

 



 

 

 

Батенберг“ № 6, гр. Белоградчик в Ценовото предложение участникът е посочил стойност 

в размер на 6 713,03 без ДДС, а в Образец № 7.2 (Количествено-стойностна сметка), е 

посочил стойност в размер на 7 686,18  лева без ДДС. 

Комисията приема стойностите за всеки от обектите, така както са посочени от участника 

в Образец № 7.2 (Количествено-стойностна сметка). 

 

5. По отношение на Участник № 3 „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, гр. София подал 

оферта за Обособена позиция № 2: 

Участникът е представил ценовото си предложение в съответствие с изискванията на 

възложителя по Образец № 7а и Образец № 7.2 (Количествено-стойностна сметка), 

приложение към ценовото предложение от документацията за участие в запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 2. 

След преглед на ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 2 

комисията установи, че участника е допуснал техническа грешка като е разменил 

стойностите на отделните обекти в ценовото си предложение, а в Образец № 7.2 

(Количествено-стойностна сметка), приложение към ценовото предложение е посочил 

коректните стойности,  а именно: 

- За обект Център за настаняване от семеен тип - гр. Белоградчик”, находящ се в УПИ Х-

947, кв.82 по плана на гр. Белоградчик, Община Белоградчик, с административен адрес ул. 

“Дедо Божин“ №10, гр. Белоградчик в Ценовото предложение участникът е посочил 

стойност в размер на 27 137,76 лева  без ДДС, а в Образец № 7.2 (Количествено-

стойностна сметка) е посочил стойност в размер на 17 662,46 без ДДС; 

- За обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с 

увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“, находящ се в УПИ ХI-30, кв.32 по 

плана на гр. Белоградчик, Община Белоградчик, с административен адрес ул. “Княз Ал. 

Батенберг“ № 6, гр. Белоградчик в Ценовото предложение участникът е посочил стойност 

в размер на 17 662,46 без ДДС, а в Образец № 7.2 (Количествено-стойностна сметка), е 

посочил стойност в размер на 27 137,76 лева без ДДС. 

Комисията приема стойностите за всеки от обектите, така както са посочени от участника 

в Образец № 7.2 (Количествено-стойностна сметка). 

 

6. По отношение на Участник № 3 „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, гр. София подал 

оферта за Обособена позиция № 3: 

Участникът е представил ценовото си предложение в съответствие с изискванията на 

възложителя по Образец № 7б и Образец № 7.3 (Количествено-стойностна сметка), 

приложение към ценовото предложение от документацията за участие в запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 3. 

 

7. По отношение на Участник № 4 „Мура 2001” ООД, гр. Видин подал оферта за 

Обособена позиция № 1: 

Участникът е представил ценовото си предложение в съответствие с изискванията на 

възложителя по Образец № 7а и Образец № 7.1 (Количествено-стойностна сметка), 

приложение към ценовото предложение от документацията за участие в запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 1. 

След преглед на ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 1 и 

Образец № 7.1 (Количествено-стойностна сметка), приложение към ценовото 

предложение комисията установи, че участника е посочил коректно стойностите по 

отделните обекти в ценовото предложение, както следва: 

- За обект Център за настаняване от семеен тип - гр. Белоградчик”, находящ се в УПИ Х-

947, кв.82 по плана на гр. Белоградчик, Община Белоградчик, с административен адрес ул. 

“Дедо Божин“ №10, гр. Белоградчик – в размер на 6 670,00 лева без ДДС; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- За обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца 

сувреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“, находящ се в УПИ ХI-30, кв.32 по 

плана на гр. Белоградчик, Община Белоградчик, с административен адрес ул. “Княз Ал. 

Батенберг“ №6, гр. Белоградчик – в размер на 7 383,00 лева без ДДС. 
 

8. По отношение на Участник № 4 „Мура 2001” ООД, гр. Видин подал оферта за 

Обособена позиция № 2: 

Участникът е представил ценовото си предложение в съответствие с изискванията на 

възложителя по Образец № 7а и Образец № 7.2 (Количествено-стойностна сметка), 

приложение към ценовото предложение от документацията за участие в запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 2. 

След преглед на ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 2 и 

Образец № 7.2 (Количествено-стойностна сметка), приложение към ценовото 

предложение комисията установи, че участника е посочил коректно стойностите по 

отделните обекти в ценовото предложение както следва: 

- За обект Център за настаняване от семеен тип - гр. Белоградчик”, находящ се в УПИ Х-

947, кв.82 по плана на гр. Белоградчик, Община Белоградчик, с административен адрес ул. 

“Дедо Божин“ №10, гр. Белоградчик – в размер на 18 197,00 лева без ДДС; 

- За обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с 

увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“, находящ се в УПИ ХI-30, кв.32 по 

плана на гр. Белоградчик, Община Белоградчик, с административен адрес ул. “Княз Ал. 

Батенберг“ №6, гр. Белоградчик – в размер на 28 028,00 лева без ДДС. 

 

9. По отношение на Участник № 5 „Школснаб 2001” ЕООД, гр. София подал оферта за 

Обособена позиция № 2: 

Участникът е представил ценовото си предложение в съответствие с изискванията на 

възложителя по Образец № 7а и Образец № 7.2 (Количествено-стойностна сметка), 

приложение към ценовото предложение от документацията за участие в запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 2. 

След преглед на ценовото предложение на участника комисията установи, че участника е 

допуснал техническа грешка като е разменил стойностите на отделните обекти в ценовото 

си предложение, а в Образец № 7.2 (Количествено-стойностна сметка), приложение към 

ценовото предложение е посочил коректните стойности,  а именно: 

- За обект Център за настаняване от семеен тип - гр. Белоградчик”, находящ се в УПИ Х-

947, кв.82 по плана на гр. Белоградчик, Община Белоградчик, с административен адрес ул. 

“Дедо Божин“ №10, гр. Белоградчик в Ценовото предложение участникът е посочил 

стойност в размер на 24 920,20 лева  без ДДС, а в Образец № 7.2 (Количествено-

стойностна сметка) е посочил стойност в размер на 20 361,60 без ДДС; 

- За обект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с 

увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“, находящ се в УПИ ХI-30, кв.32 по 

плана на гр. Белоградчик, Община Белоградчик, с административен адрес ул. “Княз Ал. 

Батенберг“ № 6, гр. Белоградчик в Ценовото предложение участникът е посочил стойност 

в размер на 20 361,60 лева без ДДС, а в Образец № 7.2 (Количествено-стойностна сметка), 

е посочил стойност в размер на 24 920,20 лева без ДДС. 

 

10. По отношение на Участник № 5 „Школснаб 2001” ЕООД, гр. София подал оферта за 

Обособена позиция № 3: 

Участникът е представил ценовото си предложение в съответствие с изискванията на 

възложителя по Образец № 7б и Образец № 7.3 (Количествено-стойностна сметка), 

приложение към ценовото предложение от документацията за участие в запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 3. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Комисията извърши проверка на хипотезата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за наличие на ценови 

предложения с 20% по-благоприятни стойности от средната стойност на останалите 

участници по същия показател и установи, че няма наличие на ценови предложения с 20% 

по-благоприятни стойности от средната стойност на останалите участници. 

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; 

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

участник. 

 

Комисията извърши оценка на ценовите предложения на участниците, съгласно 

методиката, както следва: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Доставка на оборудване” 

1. Участник № 1 Кооперация „Панда”, гр. София с предложена обща цена от  13 076,52 

лева без ДДС: 

П3 = 13 076,52 х 35 = 35,00 точки 

     13 076,52 

 

2. Участник № 3 „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, гр. София с предложена обща цена 

от  14 399,21 лева без ДДС: 

П3 = 13 076,52  х 35 = 31,78 точки 

    14 399,21 

 

3. Участник № 4 „Мура 2001” ООД, гр. Видин с предложена обща цена от  14 053,00 

лева без ДДС: 

П3 = 13 076,52 х 35 = 32,57 точки 

      14 053,00 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Доставка на обзавеждане” 

1. Участник № 2 „Над Дизайн” ЕООД, гр. Дупница с предложена обща цена от  

45 175,79 лева без ДДС: 

 

П3 = 44 800,22 х 35 = 34,71 точки 

   45 175,79 

 

2. Участник № 3 „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, гр. София с предложена обща цена 

от  44 800,22 лева без ДДС: 

П3 = 44 800,22 х 35 = 35,00 точки 

    44 800,22 

 

 



 

 

 

3. Участник № 4 „Мура 2001” ООД, гр. Видин с предложена обща цена от 46 225,00  

лева без ДДС: 

П3 = 44 800,22 х 35 = 33,92 точки 

     46 225,00   

 

4. Участник № 5 „Школснаб 2001” ЕООД, гр. София с предложена обща цена от 

45 281,80 лева без ДДС: 

 

П3 = 44 800,22 х 35 = 34,63 точки 

    45 281,80 

 

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 № 3 „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, гр. София с предложена обща цена 

от 30 963,32 лева без ДДС: 

 

П3 = 27 800,00 х 35 = 31,42 точки 

      30 963,32 

 

2. Участник № 5 „Школснаб 2001” ЕООД, гр. София с предложена обща цена от 

27 800,00 лева без ДДС: 
 

П3 = 27 800,00 х 35 = 35,00 точки 

     27 800,00 

 

Общата комплексна оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по следната 

формула: 

 

КО = П1 + П2 + П3 + П4 
 

 

Комисията извърши комплексна оценка на допуснатите участници: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Доставка на оборудване” 

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

КО = 15,00 + 15,00 + 35,00 + 15,00 = 80,00 точки 

 

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

КО = 15,00 + 35,00 + 31,78 + 15,00 = 96,78 точки 

 

 

 

 



 

 

 

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

КО = 2,63 + 5,00 + 32,57 + 0,75 = 40,95 точки 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Доставка на обзавеждане” 

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

 КО = 15,00 + 14,00 + 34,71 + 15,00 = 78,71 точки 

 

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

КО = 15,00 + 35,00 + 35,00 + 15,00 = 100,00 точки; 

 

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

КО = 2,63 + 1,40 + 33,92 + 0,75 = 38,70 точки; 

 

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

КО = 15,00 + 14,12 + 34,63 + 15,00 = 78,75 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 № 3 „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, гр. София  
КО = 15,00 + 35,00 +  31,42 + 15,00 = 96,42 точки 

 

 

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

КО = 15,00 + 14,83 + 35,00 + 15,00 = 79,83 точки 

 

Въз основа на комплексната оценка на офертите комисията класира участниците в 

следния ред: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Доставка на оборудване”:  

Първо място: Участник № 3 „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, гр. София с комплексна 

оценка 96,78 точки; 

Второ място: Участник № 1 Кооперация „Панда”, гр. София с комплексна оценка 80,00 

точки;  

Трето място: Участник № 4 „Мура 2001” ООД, гр. Видин с комплексна оценка 40,95 

точки; 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Доставка на обзавеждане”: 

Първо място: Участник № 3 „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, гр. София с комплексна 

оценка 100,00 точки; 

Второ място: Участник № 5 „Школснаб 2001” ЕООД, гр. София с комплексна оценка 

78,75 точки; 

 

 



 

 

 

Трето място: Участник № 2 „Над Дизайн” ЕООД, гр. Дупница с комплексна оценка 

78,71 точки; 

Четвърто място: Участник № 4 „Мура 2001” ООД, гр. Видин с комплексна оценка 38,70 

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“ 

Първо място: Участник № 3 „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, гр. София с комплексна 

оценка 96,42 точки; 

Второ място: Участник № 5 „Школснаб 2001” ЕООД, гр. София с комплексна оценка 

79,83 точки; 

 

 

Този протокол е съставен на 25.10.2018 г. 
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