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Протокол №3 по чл.72 от Закона за обществените поръчки от заседания на комисията, 

назначена със заповед №РД-09-134/12.08.2015г., изменена със заповед №РД-09-

145/02.09.2015г. на кмета на СО-район „Оборище“ 

 

На 02.09.2015г. от 11:00 часа, в заседателната зала на втори етаж в сградата на СО-

район „Оборище“ на бул. Мадрид 1, назначената с цитираните заповеди комисия по чл.34, 

ал.1 от ЗОП за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в открита процедура 

по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработка, доставка и 

монтаж на обзавеждане на класни стаи за ученици от 7-12 клас в сградата на Софийска 

математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, ул. Искър 61, СО-район „Оборище“, 

вписана с уникален номер 01267-2015-002 в Регистъра за обществените поръчки, продължи 

своята работа с отваряне на ценовите предложения /пликове №3/ на допуснатите участници в 

процедурата: „Транс Ко 04“ ЕООД, „Магед“ ЕООД, „АМО“ ЕООД, „Мебелна фабрика“ 

ЕООД и „Гърков консулт“ ЕООД. Комисията заседава в открито заседание в състав:  

председател: 

1. инж. Георги Радионов – н-к отдел ИИБЕ, СО-район „Оборище” 

и членове: 

2. Йолита Тодорова – н-к отдел ПНООСДКС, СО-район „Оборище”; 

3. Мария Дончева – ст. юрк. отдел ПНООСДКС, СО-район „Оборище”;  

4. арх. Неда Николова – гл. експерт отдел УТКРКС, СО-район „Оборище”, резервен 

член на комисията, заместващ редовния член арх. Антоанета Стоева – гл. експерт отдел 

ИИБЕ, СО-район „Оборище”, поради ползване на отпуск; 

5. арх. Цветомир Ценков – гл. експерт отдел УТКРКС, нов член, назначен със заповед 

заповед №РД-09-145/02.09.2015г. на кмета на СО-район „Оборище“ на мястото на основния 

член инж. Мария Александрова – гл. експерт отдел ИИБЕ, СО-район „Оборище“, поради 

ползване на болничен; 

  6. Виктория Песева – н-к отдел ФСДЧР, СО-район „Оборище”; 

7. Иван Симеонов – заместник-директор на СМГ;  

8. Нина Чанева – общински съветник в СОС;  

9. арх. Боряна Стефанова – главен архитект на СО-район „Оборище”. 

Арх. Ц. Ценков попълни декларация по чл.35, ал.3 от ЗОП. 

На заседанието на комисията присъства представител на участника „АМО“ ЕООД – 

Георги Маринов Дочев – маркетинг мениджър в дружеството, който представи в оригинал 

пълномощно от управителя на дружеството Мариета Георгиева Бешева от 01.09.2015г. с 

положен печат на дружеството. 

Преди да пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 

участниците, председателят на комисията съобщи на присъстващите резултатите от 

оценяването на офертите по показателите: техническа оценка за изпълнение на поръчката, 

срок за изпълнение и гаранционен срок. 

1. По реда на на подаване на офертите, бяха обявени предложените от допуснатите 

участници цени, както следва: 

- „Транс Ко 04” ЕООД – 32889,81 лв. (тридесет и две хиляди, осемстотин осемдесет и 

девет лева и осемдесет и една стотинки) без ДДС или 39467,77 лв. (тридесет и девет хиляди, 

четиристотин шестдесет и седем лева и седемдесет и седем  стотинки) с ДДС. 
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- „Магед” ЕООД – 63480 лв. (шестдесет и три хиляди, четиристотин и осемдесет лева) 

без ДДС или 76176 лв. (седемдесет и шест хиляди, сто седемдесет и шест лева) с ДДС. 

- „АМО” ЕООД – 67186 лв. (шестдесет и седем хиляди, сто осемдесет и шест лева) без 

ДДС или 80623,20 лв.(осемдесет хиляди, шестстотин двадесет и три лева и двадесет 

стотинки) с ДДС. 

- „Мебелна фабрика” ЕООД – 43634,62 лв. (четиридесет и три хиляди, шестстотин 

тридесет и четири лева и шестдесет и две стотинки) без ДДС или 52361,54 лв. (петдесет и две 

хиляди, триста шестдесет и един лева и петдесет и четири стотинки) с ДДС. 

- „Гърков консулт“ ЕООД – 35954,60 лв. (тридесет и пет хиляди, деветстотин петдесет 

и четири лева и шестдесет стотинки) без ДДС или 43145,52 лв. /четиридесет и три хиляди, 

сто четиридест и пет лева и петдесет и две стотинки) с ДДС. 

По указание на председателя на комисията представителят на участника „АМО“ 

ЕООД излезе от помещението и комисията продължи работата си в закрито заседание.  

2. Комисията пристъпи към преценка по чл.70 от ЗОП на съдържащите се в плик №3 

ценови предложения на участниците и констатира следното: 

Предложената от участника „Транс Ко 04” ЕООД цена от 32889,81 лв. без ДДС е с 

повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите 

участници по същия показател за оценка. 

Предложената от участника „Гърков консулт” ЕООД цена от 35954,60 лв. без ДДС е с 

повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите 

участници по същия показател за оценка. 

Предвид изложеното и на основание чл.70, ал.1 от ЗОП, комисията взе следното  
 

РЕШЕНИЕ: 
 

3. Да се изиска в срок от три работни дни, считано от датата на уведомяването, 

подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложените от цитираните двама 

участници оценими числови изражения, както следва: 

- участникът „Транс Ко 04” ЕООД да представи подробна писмена обосновка 

относно предложената цена от 32889,81 лв. без ДДС; 

- участникът „Гърков консулт” ЕООД да представи подробна писмена обосновка 

относно предложената цена от 35954,60 лв. без ДДС; 

Писмените уведомления до участниците да се изпратят по факс. След изтичане на 

срока за представяне на обосновките, комисията да се събере за тяхното разглеждане. 

7. В деловодството на СО-район „Оборище” са постъпили писмени обосновки, както 

следва: вх.№ПО-0804-20/24/07.09.2015г. от „Транс Ко 04” ЕООД и вх.№ПО-0804-

20/25/07.09.2015г. от „Гърков консулт“ ЕООД. 

8. След изтичане на срока за представяне на писмените обосновки до 16:30ч. на 

07.09.2015г. вкл., на 08.09.2015г. от 11:00ч. се събра комисията, за да провери съответствието 

на обосновките с изискванията на чл.70, ал.2 от ЗОП. Комисията проведе закрито заседание в 

състав: 

председател: 

1. инж. Георги Радионов – н-к отдел ИИБЕ, СО-район „Оборище” 

и членове: 

2. Йолита Тодорова – н-к отдел ПНООСДКС, СО-район „Оборище”; 



СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 

 
1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 11, факс 02 / 944 16 67 

 

 
 Стр. 3 от 6 www.so-oborishte.com 

 

3. Димитър Вълчев – ст. юрк. отдел ПНООСДКС, СО-район „Оборище”, резервен 

член на комисията, заместващ редовния член Мария Дончева – ст. юрк. отдел ПНООСДКС, 

СО-район „Оборище”, поради ползване на болничен;  

4. инж. Мария Александрова – гл. експерт отдел ИИБЕ, СО-район „Оборище“; 

5. арх. Антоанета Стоева – гл. експерт отдел ИИБЕ, СО-район „Оборище”; 

6. Виктория Песева – н-к отдел ФСДЧР, СО-район „Оборище”; 

  7. Иван Симеонов – заместник-директор на СМГ; 

8. Нина Чанева – общински съветник в СОС; 

9. арх. Неда Николова – гл. експерт отдел УТКРКС, СО-район „Оборище”, резервен 

член на комисията, заместващ редовния член арх. Боряна Стефанова – главен архитект на 

СО-район „Оборище”, поради ползване на отпуск.  

След като комисията се запозна с представената обосновка вх.№ПО-0804-

20/24/07.09.2015г. от „Транс Ко 04” ЕООД, на основание чл.70, ал.3 от ЗОП взе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 
 

9. Не приема писмената обосновка на „Транс Ко 04” ЕООД относно предложената 

цена за изпълнение и предлага на възложителя участника за отстраняване по следните 

мотиви: 

Участникът е посочил като обстоятелства, свързани с изключително благоприятни 

условия и икономичност на обществената поръчка опитът, придобит в резултат на предходни 

ангажименти. Изтъкнато е адекватно разпределение на ресурсите по настоящата обществена 

поръчка за изпълнение на дейностите, заложени в техническото задание и гарантиране на 

качествено изпълнение на поръчката. Посочено е, че ниската цена на поръчката е обуснована 

на база извършени предишни продажби, логистика, собствен внос на суровиини и складова 

база. 

В представената писмена обосновка на участника се изтъква като обективно 

обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП изключително богат опит и практика, 

натрупани по проекти, уменията на своите служители и специалния софтуер. Изброеното не 

се приема като обстоятелства по смисъла на чл. 70, ал. 1 от ЗОП. Последното може да бъде 

счетено за активи на участника, които да позволят по-качествено изпълнение на поръчката 

или дори по-бързо, по-ефективно, но те не може по силата на търговската логика, да 

обосноват по-ниска цена за изпълнение на поръчката. Необяснимо е как голямата магазинна 

мрежа, която участникът излага като приоритет, може да се счете за обективно 

обстоятелство по отношение на ниска цена. Комисията не приема, че от това, че участникът 

твърди, че разполага с високо квалифицирани служители, с богат опит за изпълнение на 

поръчката, следва, че изпълнява своите услуги по-евтино от повечето от останалите 

участници в процедурата. Опитът, придобит в резултат на предходни ангажименти, 

професионалната квалификация, логистиката, търговската мрежа и складове, са от естество 

да доведат до качествено изпълнение на поръчката, но не и до значително по-ниска цена, 

поради което не могат да бъдат счетени за обективни обстоятелства по смисъла на чл. 70, ал. 

1, от  ЗОП, обосноваващи по-ниската предложена от участника цена. Комисията е счита, че 

това не обосновава каквото и да е преимущество, на базата на останалите предложения, 

което да може да обезпечи по-благоприятни възможности за участника, още по-малко за 

финансови такива. 
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След като комисията се запозна с представената обосновка вх.№ПО-0804-

20/25/07.09.2015г. от „Гърков консулт” ЕООД, на основание чл.70, ал.3 от ЗОП взе 

следното  

РЕШЕНИЕ: 
 

10. Не приема писмената обосновка на „Гърков консулт” ЕООД относно 

предложената цена за изпълнение и предлага на възложителя участника за отстраняване 

от процедурата по следните мотиви: 

В своята обосновка участникът е посочил, че разполага с изключително богат опит 

и практика, базирани на знание и добри практики, натрупани по проекти, които ще 

позволят на участника за кратко време да изпълни поръчката. Посочено е, че 

дружеството разполга с необходимата техника с които да се оптимизира производството. 

Отново, като обстоятелства водещи до икономичност, участникът и изложил своят 

солиден опит, технологии и методики за управление на проекти свързани с 

приблизителни усреднени разходи при ценообразурането на някои изделия. 

Участникът е представил писмена обосновка, в която изтъква като обективно 

обстоятелство по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 и 4 от ЗОП изключително богат опит и 

практика, базирани на знание и добри практики, натрупани по проекти, уменията на 

подробно планиране и техническо осигуряване, които ще позволява на участника за 

кратко време да изпълнят поръчката. Последното може да бъде счетено за активи на 

участника, които да позволят по-качествено изпълнение на поръчката или дори по-бързо, 

по-ефективно. Със сигурност обаче това не е от характер да повлияе по-ниската цена на 

услугата. Участникът е изтъкнал, като обективни обстоятеслтва по смисъла на чл. 70, ал. 

2, т. 3 и 4 от ЗОП използване на натрупан опит при изпълнение на ангажименти сходни с 

предмета на поръчката. По отношение на посочените обстоятелства следва да се изтъкне, 

че натрупаният опит в извършването на производство на мебели е от естеството да 

доведе до качествено изпълнение на поръчката и/или до намаляване на сроковете за 

изпълнението й, но не и до значително по-ниска цена. Комисията не приема за обективна 

и логично обвързана ситуация, в която участникът излага своите умения, опит, 

професионализъм и др. Като фактори,  водещи до по-ниска предложена цена. Последното 

не отговаря на търговските практика и логика. Следва и да се добави, че в предложената 

обосновка не се изтъква как изброените качества биха довели до по-ниска цена, поради 

което комисията счита, че за участника не са налице обстоятелства по чл. 70, ал. 2 от 

ЗОП, които да му позволят да предложи по-ниска цена от средната на останалите 

участници. 

11. Комисията пристъпи към подробно разглеждане на представените в плик №3 

„Предложена цена“ документи на останалите участници в процедурата „Магед“ ЕООД, 

„АМО“ ЕООД, „Мебелна фабрика“ ЕООД и констатира, че участниците: са представили 

всички необходими документи съгласно обявлението за обществената поръчка и 

документацията за участие и отговарят на законовите изисквания и изискванията на 

възложителя. 
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Предвид направените констатации комисията взе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 
 

12. Допуска до оценка по показателя „Предложена цена”  офертите на „Магед“ ЕООД, 

„АМО“ ЕООД, „Мебелна фабрика“ ЕООД. Оценките на участниците по този показател са 

поместени в таблицата: 
 

№ участник  предложена цена в 

лева без ДДС 

точки 

1. „Магед” ЕООД 63480 лв. 34,37 т. 

2. „АМО” ЕООД 67186 лв. 32,47 т. 

3. „Мебелна фабрика” ЕООД 43634,62 лв. 50 т. 
 

В приложение – таблица №2 са представени оценките на участниците по 

показателите: ценовото предложение, техническа оценка за изпълнение на поръчката, срок за 

изпълнение и гаранционен срок. 

На основание чл.71, ал.3 от ЗОП комисията класира участниците, както следва: 
 

№ участник  точки по 

показател 

„предложена 

цена” 

точки по 

показател 

„техническа 

оценка за 

изпълнение на 

поръчката ” 

точки по 

показател 

„Срок за 

изпълнение” 

точки по 

показател 

„Гаранцио-

нен срок” 

общо 

1. „Магед“ ЕООД 34.37 т. 40 т. 2,14 т. 4,17 т. 80,68 т. 

2. „Мебелна 

фабрика” ЕООД 

50 т. 20 т. 0,75 т. 4,17 т. 74,92 т. 

3. „АМО” ЕООД 32,47 т. 5 т. 0,50 т. 4,17 т. 42,14 т. 
 

Комисията взе горните решение с единодушие. Настоящия протокол е съставен и 

подписан в два екземпляра. Настоящият протокол е съставен на 10.09.2015г.  

Приложение: таблица №2. 
 

предал:       приел:  

председател:       възложител: 

н-к отдел ИИБЕ инж. Г. Радионов ________  кмет Й. Фикирлийска __________ 
 

членове: 
 

н-к отдел ПНООСДКС, СО-район „Оборище” Йолита Тодорова ___________ 

 
ст. юрк. отдел ПНООСДКС, СО-район „Оборище” Мария Дончева __________ 

                              

ст. юрк. отдел ПНООСДКС, СО-район „Оборище” Димитър Вълчев __________ 

 
гл. експерт отдел ИИБЕ, СО-район „Оборище” инж. Мария Александрова _________  
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гл. експерт отдел УТКРКС, СО-район „Оборище” арх. Неда Николова _________  

 
гл. експерт отдел ИИБЕ, СО-район „Оборище” арх. Антоанета Стоева _________ 

 
гл. експерт отдел УТКРКС, СО-район „Оборище“ арх. Цветомир Ценков _________ 

 

н-к отдел ФСДЧР, СО-район „Оборище” Виктория Песева _________  

 
заместник-директор на СМГ Иван Симеонов _________  

 
общински съветник в СОС Нина Чанева _________  

 
главен архитект на СО-район „Оборище” арх. Боряна Стефанова _________ 

 
 

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2,ал.2,т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22б 

от ЗОП 

 


