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                                   ОБЩИНА   БЕЛОГРАДЧИК 
 

                             3900 гр.Белоградчик,                                                 http://www.belogradchik.bg 
                               ул. „Княз Борис І”,  №: 6                                       e-mail: kmet@belogradchik.bg                                          
                               Област Видин                     Phone/Fax: +359 936/53017; GSM: +359 879 145320 
                                                                                   

 

                                       УТВЪРЖДАВАМ:…(ПП)……….. 
                                                                       БОРИС НИКОЛОВ 

                                                                                           Кмет на община Белоградчик 

                                                                     Дата: 19.09.2019 г. 

 

(Налице са положени подпис и печат, като същите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

П Р О Т О К О Л  

 

от разглеждане и оценка на постъпили оферти за участие в обществена поръчка чрез 

покана до определени лица по чл. 191, ал.1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на 

оборудване и обзавеждане на социалните услуги, предоставяни на територията на 

община Белоградчик” по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – 

Доставка на специализирано оборудване;  Обособена позиция № 2 – Доставка на 

обзавеждане 
 

Днес, на 19.09.2019 г. в 11:00 часа в Заседателната зала на община Белоградчик в 

изпълнение на Заповед № 758 /19.09.2019 на кмета на община Белоградчик за 

разглеждане и оценка на постъпили оферти в обществена поръчка с предмет „Доставка 

на оборудване и обзавеждане на социалните услуги, предоставяни на територията на 

община Белоградчик” по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – 

Доставка на специализирано оборудване;  Обособена позиция № 2 – Доставка на 

обзавеждане” се събра комисия в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Рени Христова Длъгнекова - правоспособен юрист 

И ЧЛЕНОВЕ: 

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

община Белоградчик; 

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

поръчки“ в Община Белоградчик. 

 

Изпратена е Покана с изх. № 4767 от 11.09.2019 г. до  „Мура инжинеринг” ООД, гр. 

Видин, като срокът за получаване на офертата е 17:00 часа на 18.09.2019 г. В 

деловодството на община Белоградчик е постъпила оферта за Обособена позиция № 2 с 

вх. № 4833 от 16.09.2019 г. в 14:35 ч. от „Мура инжинеринг” ООД, гр. Видин. 

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по 

чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и председателят и членовете на комисията представиха декларации 

за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На публичното заседание не присъстваха представител на участника или негов 

упълномощен представител, видно от списъка на присъстващите участници в 

обществената поръчка. Видно от регистъра на постъпилите оферти в обществената 

поръчка няма постъпила оферта за Обособена позиция № 1.  
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Комисията отвори постъпилата оферта, като председателят обяви ценовото предложение 

на участника „Мура инжинеринг” ООД, гр. Видин за Обособена позиция № 2  – 3 957,00 

лева без ДДС или 4 748,00 лева с ДДС. 

Комисията оповести съдържанието на офертата на участника за обособена позиция № 2 

„Доставка на обзавеждане”: 

1. Опис на представените документи - Oбразец №1; 

2. Представя не на участника – Oбразец № 2;  

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП -  Образец № 3;  

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП -  Образец № 4;  

5. Предложение за изпълнение на поръчката -  Образец №5; 

6. Декларация за конфиденциалност на информацията, съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП - по 

Образец № 6; 

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител във връзка с чл.66, ал.1 от ЗОП -  

Образец №7; 

8. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - 

Образец 8; 

12. Ценово предложение - Образец № 9; 

13. КСС към ценово предложение за Обособена позиция № 2 – Образец № 9.2. 

Съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение на участника. 

След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната част 

на заседанието.  

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите в 

офертата за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя и констатира следното: 

Участника е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След 

разглеждането им комисията установи, че са представени всички необходими документи и 

участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за 

подбор и е представил всички изискани образци на документи от документацията за 

настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия.  

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника и 

констатира следното: 

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката – по образец № 5; 

2. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по 

образец № 8. 

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът е декларирал следното: 
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 Приема да се счита обвързан от задълженията и условията, поети с Офертата до 

изтичане срока на валидността й.  

 Срокът на валидност на офертата е 6 (шест)  месеца, считано от посочения краен 

срок за получаване на оферти. 

 Предложен срок за изпълнение на доставките – 30 календарни дни. 

 Че е запознат с условията на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация,  както и с всички документи и указания в документацията на 

обществената поръчка. 

 Че е съгласен  с клаузите на проекта на договор, приложен към документацията за 

настоящата обществена поръчка, в това число с условията за плащане. 

 При изпълнение на поръчката няма да ползва подизпълнители. 

Комисията констатира че техническото предложение за изпълнение на поръчката 

съответства на изискванията на Възложителя и допуска участника до разглеждане 

на неговото ценово предложение. 

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника по отношение 

същото дали е изготвено в съответствие с образеца на възложителя, налице ли са 

технически или аритметични грешки в резултат на което не  констатираха такива. 

Комисията констатира, че предложената цена не надвишава предвидената от възложителя 

прогнозна стойност за Обособена позиция № 2 от 3 974,13 (три хиляди деветстотин 

седемдесет и четири лева и тринадесет ст.) лева без ДДС. 

Комисията предлага за изпълнител на обществена поръчка чрез покана до определени 

лица с предмет „Доставка на оборудване и обзавеждане на социалните услуги, 

предоставяни на територията на община Белоградчик” по обособена позиция № 2 

Доставка на обзавеждане” да бъде определен участник „Мура инжинеринг” ООД, гр. 

Видин след утвърждаване на протокола от възложителя  

 

Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията на 19.09.2019 г.в 

14:00 часа и заедно с цялата документация по обществената поръчка се предава на 

възложителя за утвърждаване на основание чл. 97, ал. 6 от ППЗОП. 

 

Председател: 

1.……(П)…………… (Рени Длъгнекова) 

Членове: 

1……(П)………….(Марияна Маринова) 

 

2……(П)…………..(Анелия Кирилова) 

 

(Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание 36а, ал. 3 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

 

 


