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Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 912 /25.10.2018 г. 

 

Подписаният по-долу инж. Борис Николов, кмет на Община Белоградчик, на основание 

чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/,  Протокол № 1 

от 25.09.2018 г., Протокол № 2 от 08.10.2018 г., Протокол № 3 от 25.10.2018 г. и Доклад 

от 25.10.2018 г. от дейността на комисията, назначена с Решение № 734 /28.08.2018 

година на кмета на Община Белоградчик – инж. Борис Николов за класиране на 

участниците в процедурата за възлагане на обществената 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 

ОБЯВЯВАМ 

Класирането на участниците, съгласно обявения критерий за възлагане „оптимално 

съотношение качество/цена,  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; 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

1. За изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник: 

Участник № 3 „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, гр. София с комплексна оценка 96,78 

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. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

1. За изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник: 

Участник № 3 „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, гр. София с комплексна оценка 100,00 

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“ 

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; 

ОПРЕДЕЛЯМ 

1. За изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник: 

Участник № 3 „Смарт Бизнес Къмпани” ЕООД, гр. София с комплексна оценка 96,42 

точки 

 

ОТСТРАНЯВАМ: 

 

1.Участник „Цифроним” ООД, гр. София: на основание чл. чл. 107, т. 1 и т. 2, буква 

„а”от ЗОП  със следните мотиви: 

Участникът не е представил цифрово подписан електронен единен документ за 

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

документацията за участие. Така представената оферта на участника не отговаря на 

предварително обявените от Възложителят условия, посочени в раздел IV.2.) Необходими 

документи за участие в процедурата - указание за подготовката и опаковането от 

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
 

 

2. Участник  Кооперация „Панда”, гр. София, за Обособена позиция № 3 на основание 

чл. 107, т. 2, буква „а” със следните мотиви: 

1. Ценовото предложение на участника за Обособена позиция № 3 надвишава прогнозната 

стойност на обществената поръчка за обособена позиция № 3.  

Така представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените от 

Възложителят условия, посочени в раздел V.2.) Необходими документи за участие в 

процедурата - указание за подготовката и опаковането от документацията за участие, 

а именно: 

“Участник, който е предложил цена, надхвърляща прогнозната стойност, ще бъде 

отстранен от участие.” 

Протоколите и Доклада от дейността на комисията са публикувани на  интернет 

страницата на община Белоградчик  http://belogradchik.bg/?p=17620. 

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 б. “а“ от ЗОП пред 

Комисия за защита на конкуренцията,  в 10-дневен срок от получаване на решението за 

избор на изпълнител. 

 

 

 

(ПП) 

инж. Борис Николов 

Кмет на Община Белоградчик 

 

 

 
Изготвил:  (П) 

Анелия Кирилова 

Началник отдел „Програми, проекти и обществени поръчки” 

 

 

(Налице са положени подписи и печат, 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) 

 

                                                 
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  
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