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ПРОТОКОЛ №2 по чл.72 от Закона за обществените поръчки от 

заседания на комисията, назначена със заповед 

№ РД-09-134/12.08.2015г. на кмета на СО-район „Оборище”. 

І. С решение №ПО-0804-20/2/14.07.2015г. на възложителя - кмета на СО-район 

„Оборище”, е открита процедура за възлагане на обществена поръчка, вписана с уникален 

номер 01267-2015-0002 в Регистъра за обществените поръчки. Обществената поръчка е 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”.  

С протокол №1 от 12.08.2015г. по чл.68, ал.7, във връзка с чл.72 от ЗОП, на  комисия по 

чл. 34, ал.1 от ЗОП за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти, назначена със 

заповед №РД-09-134/12.08.2015г. на възложителя, е предложен за отстраняване участникът ЕТ 

„Кан-2001-Генчо Каназиев” и са допуснати до участие офертите на „Магед” ЕООД, „Амо” 

ЕООД, и „Гърков консулт” ЕООД. С решение по раздел VІ на протокол №1 са изискани от 

участниците„Транс Ко 04” ЕООД и„Мебелна фабрика” ЕООД да представят допълнително в 

срок от 5 работни дни от датата на получаване на протокола липсващи документи в плик №1, 

изискван от документацията за участие в поръчката, раздел ІІІ „Изисквания към участниците в 

процедурата. Изисквания към офертите и необходимите документи”, подраздел Б) „Изисквания 

към съдържанието и обхвата на офертата”, т.2.1 „Плик №1 „Документи за подбор”, т.2.1.18 

„Декларация (свободен текст), че участникът е извършил оглед и се е запознал с условията на 

местоизпълнението на монтажа, както и че е извършил необходимите му за качествено 

изпълнение на договора заснемания и допълнителни измервания”.  

В деловодството на СО-район „Оборище” са постъпили допълнителни документи, както 

следва: с вх.№ПО-0804-20/14/14.08.2015г. от „Мебелна фабрика” ЕООД и с вх.

№ПО-0904-20/15/17.08.2015г. от „Транс Ко 04” ЕООД. Допълнителните документи са 

постъпили в запечатани, непрозрачни пликове, надписани, съгласно изискванията на 

Възложителя.  

След изтичане на срока за представяне на допълнителни документи до 16:30 ч. на 

20.08.2015г. вкл., на 21.08.2015 год., в 13:30 часа, в изпълнение на чл.68, ал.10 от ЗОП, се събра 

комисията да провери съответствието на допълнително представени от участниците документи, 

съобразно изискванията за подбор, поставени от Възложителя. Комисията заседава в 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”;

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

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

Нина Чанева попълни декларация по чл.35, ал.3 от ЗОП. ІІ. 

Резултати от работата на комисията: 

1. Комисията отвори допълнителните документи на „Мебелна фабрика” ЕООД и

констатира, че участникът е приложил декларация за направен оглед на място, подписана от 

управителя на дружеството Татяна Атанасова. Представеният документ отговаря на 

изискванията на раздел ІІІ от документацията за участие в поръчката „Изисквания към 

участниците в процедурата. Изисквания към офертите и необходимите документи”, подраздел 

Б) „Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата”, т.2.1 „Плик №1 „Документи за 

подбор”, т.2.1.18 „Декларация (свободен текст), че участникът е извършил оглед и се е запознал 

с условията на местоизпълнението на монтажа, както и че е извършил необходимите му за 

качествено изпълнение на договора заснемания и допълнителни измервания”. Комисията 

констатира, че участникът е представил всички документи съгласно документацията за участие 

и отговаря на законовите изисквания и изискванията на Възложителя.  

2. Комисията отвори допълнителните документи на „Транс Ко 04” ЕООД и

констатира, че участникът е приложил декларация, подписана от управителя на дружеството 

Асен Асенов. Представеният документ отговаря на изискванията на раздел ІІІ от 

документацията за участие в поръчката „Изисквания към участниците в процедурата. 

Изисквания към офертите и необходимите документи”, подраздел Б) „Изисквания към 

съдържанието и обхвата на офертата”, т.2.1 „Плик №1 „Документи за подбор”, т.2.1.18 

„Декларация (свободен текст), че участникът е извършил оглед и се е запознал с условията на 

местоизпълнението на монтажа, както и че е извършил необходимите му за качествено 

изпълнение на договора заснемания и допълнителни измервания”. Комисията констатира, че 

участникът е представил всички документи съгласно документацията за участие и отговаря на 

законовите изисквания и изискванията на Възложителя. 

На база направените констатации комисията взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

3. Допуска до разглеждане на документите в плик №2 на участниците „Транс Ко

04” ЕООД, „Магед” ЕООД, „АМО” ЕООД, „Мебелна фабрика” ЕООД и „Гърков консулт” 

ЕООД. 

4. Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите в плик №2

на участниците  и констатира, че участниците са представили всички изискани документи в 

плик №2, съгласно изискванията от документацията за участие. Петимата участници са 

представили всички изискани документи съгласно документацията и отговарят на законовите 

изисквания и изискванията на Възложителя. 

5. Комисията пристъпи към преценка по чл.70 от ЗОП на съдържащите се в плик

№2 предложения на участниците с числово изражение, което подлежи на оценяване и 

констатира следното: 

Предложеният от участника „Транс Ко 04” ЕООД срок за изпълнение от 10 календарни 

дни е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 

останалите участници по същия показател за оценка. 
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Предложените от участника „Гърков консулт” ЕООД срок за изпълнение от 3 

календарни дни и гаранционен срок от 72 месеца са с повече от 20 на сто по-благоприятни от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същите показатели за оценка. 

Предложеният от участника „Магед” ЕООД срок за изпълнение от 7 календарни дни е с 

повече от 20 на сто по-благоприятно 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: 

6. 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 трима 

участници оценими числови изражения, както следва: 

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

предложения срок за изпълнение от 10 календарни дни; 

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

относно предложените срок за изпълнение от 3 календарни дни и гаранционен срок от 72 

месеца; 

- участникът „Магед” ЕООД да представи подробна писмена обосновка относно 

предложения срок за изпълнение от 7 календарни дни. 

Писмените уведомления до участниците да се изпратят по факс, а при непредставени 

данни за факс от участник – по електронна поща. 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-0804-20/19/26.08.2015г. от „Транс Ко 04” ЕООД; вх.№ПО-0804- 
20/20/26.08.2015г. от „Магед” ЕООД; вх.№ПО-0804-20/21/26.08.2015г. от „Гърков консулт“ ЕООД.

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

26.08.2015г. вкл., на 27.08.2015г. от 14:00ч. 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”;

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 отпуск;  

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

резервен член на комисията, заместващ редовния член Мария Александрова – гл. 

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

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. Боряна Стефанова – главен архитект на СО-район „Оборище”.
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Д. Вълчев попълни декларация по чл.35, ал.3 от ЗОП. 

9. В постъпилата писмена обосновка вх.№ПО-0804-20/19/26.08.2015г. от „Транс

Ко 04” ЕООД е изложено следното: дружеството е част от веригата магазини на Office 

1 Superstore. Стандартният срок за доставка и монтаж на обзавеждане за корпоративни 

клиенти по тръжни процедури е 10 календарни дни. Този срок се постига чрез: Ниска 

себестойност на предлаганите стоки поради големите обеми на продажбите – освен 

широка търговска мрежа в страната, Office 1 Superstore е изпълнител по множество 

договори за обществени поръчки, както и по договори с частни контрагенти – от 

създаването си досега веригата доставя стоки и предоставя услуги на повече от 50000 

организации от частния и публичния сектор; Наличие на складови бази за канцеларски 

материали с голяма площ позволява постоянната поддръжка на големи складови 

наличности, които гарантират постоянни ценови условия за дълъг период от време; 

Добра логистика с мрежа от над 160 магазина в страната и над 20 обекта в София, 

наличие на собствен автомобилен парк, голяма част от доставките се осъществяват 

изцяло със собствени ресурси, което минимизира разходите за транспорт; Фирмата 

разчита на собствен внос, собствено производство и има дългогодишни 

взаимоотношения с надеждни партньори с които договаря преференциални цени за 

определени групи стоки, сред които са и оферираните в настоящата поръчка; за да се 

предложат максимално добри цени се калкулират минимални нива на печалба; Office 1 

Superstore е внедрила система за полуавтоматизирано набиране на стоките и поръчките, 

уникално техническо решение за България в сферата на дейност, сходна с предмета на 

поръчката, което води до съществена икономия от разходи за складови услуги. 

Комисията счита, че са посочени обективни обстоятелства, свързани с 

изключително благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на 

обществената поръчка, поради което на основание чл.70, ал.2, т.3 и 4 от ЗОП следва да 

се приеме обосновката на „Транс Ко 04” ЕООД и да не се предложи дружеството за 

отстраняване от участие в процедурата. 

10. В постъпилата писмена обосновка вх.№ПО-0804-20/20/26.08.2015г. от

„Магед” ЕООД е изложено следното: към датата на изготвяне на офертата 

/14.08.2015г./ всички модели за мебели са обработени от дизайнерите, оразмерени, с 

изготвени чертежи, разкрои и файлове за изработка от цифрово-програмните машини. 

Фирмата разполага с 18 декара собствен производствен терен; складова база 5000 кв.м.; 

модерни цифрово-програмни машини; налични на склад изискваните от поръчката 

декори и скрепителни елементи, кантове, заготовки от неръждаема стомана; 

дружеството разполага със собствен товарен транспорт и работници с дългогодишен 

опит и стаж на постоянни трудови договори. За изработката на поръчката – разкрой, 

кантиране, обработка на CNC, метални конструкции и сглобяване са необходими 4 

работни дни;за товарене, транспортиранеи разтоварване на място – 1 работен ден; за 

монтиране на място и почистване – два работни дни – събота и неделя /с цел 

безопасност на учениците и за да не се пречи на работния процес/. Фирмата залага 16 

часов работен ден при двусменен режим на работа. Приложени са презентация на 

техническите възможности на фирмата – снимков материал на материална база и 

оборудване, и технологична схема за изпълнение на поръчката.  

Комисията счита, че са посочени обективни обстоятелства, свързани с 

предложеното техническо решение, поради което на основание чл.70, ал.2, т.2 от ЗОП 
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следва да се приеме обосновката на „Магед” ЕООД и да не се предложи дружеството за 

отстраняване от участие в процедурата. 

11. В постъпилата писмена обосновка вх.№ПО-0804-20/21/26.08.2015г. от 

„Гърков консулт” ЕООД е изложено следното: 1. Относно предложения срок за 

изпълнение: Дружеството разполага със собствена производствена база в гр. София, 

снабдена със съвременни високопроизводителни машини – разкройващи циркуляри, 

кантиращи машини, пробивни машини, дупчещи машини, лентоотрезни машини, 

апаратура за електростатично боядисване и голям набор от ръчни машини за 

извършване на монтажни дейности, което повишава производителността на труда и 

съкращава срока за производство на единица изделие; Дружеството разполага с екип от 

висококвалифицирани специализирани кадри в областта на производството и монтаж 

на обзавеждане за детски градини и училища, което позволява производство на 

значителни обеми продукция за кратък период от време; Фирмата разполага със 

собствен транспорт – 2 товарни превозни средства, което позволява регулярност на 

доставките съобразно оферираните графици; Фирмата разполага на склад с част от 

изделията – по т.2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 и 12, доставката на които може да бъде започнта 

незабавно. 2. Относно предложения ганационен срок: Дружеството има договори за 

доставка на материали със сертификати за качество – ЛПДЧ, крепежни елементи, 

обков, мебелни кантове, прахови бои и др., влагани в производството, което 

комбинирано с машинни парк и оборудването на фирмата гарантира спазването на 

технологичните изисквания и предпоставя качеството на произведената продукция и 

нейната дълготрайна употреба; Фирмата е сертифицирана по стандартите ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007, организацията на работния процес 

гарантира стандартизиране на производствените процеси и позволява да се проследява 

качеството на обработката на детайлите на всеки етап, улеснява контрола и гарантира 

качеството на готовта продукция;  

Комисията счита, че са посочени обективни обстоятелства, свързани с 

изключително благоприятни условия за участника и икономичност при изпълнение на 

обществената поръчка, поради което на основание чл.70, ал.2, т.3 и 4 от ЗОП следва да 

се приеме обосновката на „Гърков консулт” ЕООД и да не се предложи дружеството за 

отстраняване от участие в процедурата. 

Предвид изложеното, комисията взе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

12. Приема представените от участниците „Транс Ко 04” ЕООД, „Магед” ЕООД 

и „Гърков консулт” ЕООД писмени обосновки с вх.№№ №ПО-0804-20/19/26.08.2015г., 

ПО-0804-20/20/26.08.2015г. и ПО-0804-20/21/26.08.2015г. и не предлага на възложителя 

дружествата за отстраняване от участие в процедурата. 

13. След като извърши проверка на плик №2 „Предложение за изпълнение на 

поръчката” на участниците, комисията пристъпи към оценка на предложенията на 

участниците, както следва: 

13.1. Участник „Транс Ко 04” ЕООД: срок за изпълнение - 10 календарни дни; 

гаранционен срок - 60 календарни месеца. Техническа оценка за изпълнение на 

поръчката: 
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поз. 1. Модул за съхранение на помагала за хранилище 2600/900/600 с рафтове и 

врати /стъклени и ПДЧ/ - няма разнообразие на модули, Не е представена визуализация 

на разработени от участника на такъв вид мебели. 

поз.  2.  Стол за маса -  липсва разнообразие на варианти 

поз. 3. Заседателна маса 750/1200/2200 – липсват конструктивни предложения, 

варианти на обкантване и цветови предложения. Няма визуализация на изработени 

подобни мебели от участника.  

поз. 4. Ученически чин с рафт под плота двойка 750х1200х500 двойно подсилена 

метална конструкция, плот 25 мм  - няма цветови предложения. Липсват конструктивни 

предложения, както и мостри на плотове, варианти за обкантване, няма визуализация 

на изработени мебели за учебна среда. 

поз. 5. Ученически чин с рафт под плота  двойка 750х1300х600 двойно 

подсилена метална конструкция, повдигащ се плот, плот 25 мм – по приложените 

снимки не може да се прецени наличието на задвижващ механизъм за  

накланяне/повдигане на ученическият плот, няма предложения за обкантване.  Липсва 

разнообразие на  предложения. 

поз. 7. Модулна система за кабинет по химия – липсват  цветови предложения 

както и  конструктивни предложения. Не е приложена мостра за плота, който ще се 

използва. Приложената снимка не дава ясна представа за влаганите материали. 

поз. 8. Модулен шкаф за мивка с врати – предложена е снимка от която 

комисията не може да добие представа за вида на плота и умивалника, няма 

разнообразие на изделия по позицията.  

поз. 10. Стенна закачалка за дрехи за 34 деца  – липсват предложени варианти и 

мостри. 

поз. 11. Учителско бюро с чекмедже и врата - 750х1200х600 – няма предложения 

на различни модулни решения. Няма предложения за обкантване и заобляне на плота.  

Заключение: Участникът – не е предложил  разнообразие на влаганите в 

производството материали (плоскости, кантове, обков) в снимков материал или като 

мостри; не е предложил  разнообразие на визуализации на изготвени от него мебели, 

съобразени с приложението им (учебна среда и ергономичност); няма предложени 

конструктивни решения.  

Извършване на дейности по изпълнение на поръчката  след  15.09.2015г.:  

Участникът не е предложил програма за доставките и монтажа на обзавеждането,  

съобразена с провеждането на целодневен учебен процес; участникът не  е предвидил 

мероприятия за безопасност по време на учебния процес.    

Според методиката, техническата оценка за изпълнение на поръчката /Б/ 

участникът „ТРАНС КО 04” ЕООД  е 5 точки.  

Оценката на „ТРАНС КО 04” ЕООД по  предложения  срок за изпълнение                     

10  календарни дни  /В/ е  1,5  точки. 

Оценката на „ТРАНС КО 04” ЕООД по предложения гаранционен срок  60 

календарни месеца  /Г/ е 4,17  точки. 

Оценката на „ТРАНС KO 04” ЕООД по включените в плик №2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката” показатели Б+В+Г е 10,67 точки. 

13.2. Участник „Магед” ЕООД: срок за изпълнение - 7 календарни дни; 

гаранционен срок - 60 календарни дни. Техническа оценка за изпълнение на поръчката: 
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поз. 1. Модул за съхранение на помагала за хранилище – участникът е 

предложил няколко вида модули с рафтове и врати /стъклени и ПДЧ/. Има 

разнообразие както от страна на функционалност,  така и в цветови решения. 

поз. 2.  Стол за маса -  тапициран – посетителски. 

поз. 3. Заседателна маса 750/1200/2200 – предложени са няколко варианта на 

обкантване /форми на ръбовете, богато цветово предложение, има различни 

предложения за конструктивни укрепвания/усилвания. 

поз. 4. Ученически чин с рафт под плота двойка 750х1200х500 двойно подсилена 

метална конструкция, плот 25 мм  – много добра визия, укрепване и цветове. 

Приложени са мостри на плотовете и различни варианти на обкантване. 

поз. 5. Ученически чин с рафт под плота двойка 750х1300х600 двойно подсилена 

метална конструкция, повдигащ се плот, плот 25 мм – приложена е  схема показваща 

начина на задвижване/накланяне на плота. Богата цветова гама и визуализация на 

мебели в  учебна среда. 

поз. 6. Ученически стол – посоченият стол от  участника отговаря на 

изискването за двойно подсилена конструкция неръждаема стомана. Осигурено е и 

подсилване на седалка и облегалка чрез използването на многослойна дървесина. 

поз. 7. Модулна система за кабинет по химия – спазени са всички изисквания на 

възложителя  -  рафтовете за реактиви да са от неръждаема стомана, регулируеми крака, 

конструкцията е стабилна със съвременна  функционалност, приложена е мостра за 

плота (термо и водоустойчив с иключително гладка повърхност). 

поз. 8. Модулен шкаф за мивка с врати – предложени са варианти за рафтове над 

умивалника и без рафтове, поставени са регулируеми крачета, богата цветова гама. 

поз. 9. Бяла класна дъска - предложението е бяла класна дъска с алуминиева 

рамка. 

поз. 10. Стенна закачалка за дрехи за 34 деца – във визуализацията са 

предложени  различни модулни системи, приложени са много мостри. 

поз. 11. Учителско бюро с чекмедже и врата - 750х1200х600 – предложени са 

различни модулни системи, заобляния и цветове. 

Заключение: участникът  е представил богата визуализация на изработени от 

него мебели за учебна среда; преложенията отговарят на изискването за ергономичност, 

съвременна визия и функционалност; участникът е представил  разнообразие на 

конструктивни предложения,  съобразени с  потребностите  на ползвателите; 

участникът е предоставил много мостри от влаганите в производството материали 

(плоскости, кантове, обков). 

Извършване на дейности по изпълнение на поръчката след 15.09.2015г.: 

участникът е предложил програма за доставките и монтажа на обзавеждането, 

съобразена с провеждането на целодневен учебен процес; участникът, е предвидил 

мероприятия за безопасност по време на учебния процес.    

Според методиката, техническата оценка за изпълнение на поръчката /Б/ на 

участника «Магед” ЕООД  е 40 точки.  

Оценката на „Магед” ЕООД по предложения срок за изпълнение 7 календарни 

дни /В/ е 2,14  точки. 

Оценката на „Магед” ЕООД по предложения гаранционен срок  60 календарни 

месеца  /Г/ е 4,17 точки. 
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Оценката на „Магед” ЕООД” по включените в плик №2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката” показатели Б+В+Г е 46,31  точки. 

13.3. Участник „АМО” ЕООД: срок за изпълнение - 30 календарни дни, 

гаранционен срок - 60 календарни месеца. Техническа оценка за изпълнение на 

поръчката: 

поз.1. Модул за съхранение на помагала за хранилище 2600/900/600 с рафтове и 

врати /стъклени и ПДЧ/ - няма разнообразие на модули, визуализация на разработени 

от участника на такъв вид мебели. 

поз. 2.  Стол за маса -  липсва разнообразие на варианти. 

поз.3. Заседателна маса 750/1200/2200 – липсват конструктивни предложения, 

варианти на обкантване и цветови предложения. Няма визуализация на такъв вид 

мебели произведени от участника. 

поз. 4. Ученически чин с рафт под плота двойка 750х1200х500 двойно подсилена 

метална конструкция, плот 25 мм  - предложената схема и мостра не отговарят на 

изискването за двойно подсилена конструкция. Няма цветови предложения, липсват 

конструктивни предложения, както и  варианти за обкантване, няма визуализация на 

изработени мебели за учебна среда. 

поз. 5. Ученически чин с рафт под плота  двойка 750х1300х600 двойно 

подсилена метална конструкция, повдигащ се плот, плот 25 мм – предложената схема и 

мостра не отговарят на изискването за двойно подсилена конструкция. По приложените 

снимки не може да се прецени наличието на задвижващ механизъм за  

накланяне/повдигане на ученическият плот, няма предложения за обкантване. 

поз. 6. Ученически стол двойно подсилена конструкция  неръждаема стомана – 

предоставената мостра не е ергономична и двойно подсилена. 

поз. 7. Модулна система за кабинет по химия – липсват  цветови и 

конструктивни предложения. Не е приложена  мостра за плота, който ще се използва. 

Приложената снимка не дава ясна представа за влаганите материали.  

поз. 8. Модулен шкаф за мивка с врати – предложена е снимка от която 

комисията не може да добие представа за вида на плота и умивалника, няма 

разнообразие на предложението.  

поз. 10. Стенна закачалка за дрехи за 34 деца  – не са предложени варианти и 

мостри. 

поз. 11. Учителско бюро с чекмедже и врата - 750х1200х600 – няма предложения 

на различни модулни решения, няма предложения за обкантване и заобляне на плота. 

Заключение: участникът не е предложил  разнообразие на влаганите в 

производството материали (плоскости, кантове, обков) в снимков материал или като 

мостри; участникът  няма предложени конструктивни решения за ергономичност на 

изделията; участникът  не е приложил  разнообразие на визуализации на произведени 

от него мебели със сходно предназначение.  

Извършване на дейности по изпълнение на поръчката след 15.09.2015г: 

участникът не е предложил програма за доставките и монтажа на обзавеждането, 

съобразена с провеждането на целодневен учебен процес; участникът не  е предвидил 

мероприятия за безопасност по време на учебния процес.    

Според методиката, техническата оценка за изпълнение на поръчката /Б/ на 

участника „АМО” ЕООД  е 5  точки.  
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Оценката на „АМО” ЕООД по предложения срок за изпълнение 30 календарни 

дни /В/ е  0,5  точки.  

Оценката на „АМО” ЕООД по предложения гаранционен срок 60 календарни 

месеца /Г/ е 4,17  точки. 

Оценката на „АМО” ЕООД по включените в плик №2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката” показатели Б+В+Г е  9,67  точки. 

13.4. Участник „Мебелна фабрика” ЕООД: срок за изпълнение - 20 календарни 

дни, гаранционен срок - 60 календарни месеца. Техническа оценка за изпълнение на 

поръчката: 

поз. 1. Модул за съхранение на помагала за хранилище 2600/900/600 с рафтове и 

врати /стъклени и ПДЧ/ - няма разнообразие на модули, визуализация на разработени 

от участника на такъв вид мебели. 

поз. 2.  Стол за маса -  липсва разнообразие на варианти. 

поз. 3. Заседателна маса 750/1200/2200 – липсват конструктивни предложения, 

варианти на обкантване. Приложени са  цветови решения. 

поз. 4. Ученически чин с рафт под плота двойка 750х1200х500 двойно подсилена 

метална конструкция, плот 25 мм - има цветови предложения, но  липсва разнообразие 

на конструктивни предложения, варианти за обкантване, няма визуализация на 

изработени мебели за учебна среда.  

поз. 5. Ученически чин с рафт под плота двойка 750х1300х600 двойно подсилена 

метална конструкция, повдигащ се плот, плот 25 мм – предложено е цветово 

разнообразие. Няма предложения за обкантване  и  конструктивни предложения 

поз. 7. Модулна система за кабинет по химия – има  цветови предложения. 

Липсва мостра за плота, който ще се използва. Приложената снимка не дава ясна 

представа за влаганите материали.  

поз. 10. Стенна закачалка за дрехи за 34 деца – липсват предложени варианти. 

Има цветово разнообразие 

поз. 11. Учителско бюро с чекмедже и врата - 750х1200х600 – няма предложения 

на различни модулни решения, няма предложения за обкантване и заобляне на плота. 

Има богата цветова гама. 

Заключение: участникът не е предложил  разнообразие на влаганите в 

производството материали (плоскости, кантове, обков) в снимков материал или като 

мостри; участникът  е наблегнал на цветовите решения, няма предложени 

конструктивни решения за ергономичност на изделията; участникът  не е приложил  

разнообразие на визуализации на произведени от него мебели със сходно 

предназначение.  

Извършване на дейности по изпълнение на поръчката след  15.09.2015г.: 

участникът е предложил програма за доставките и монтажа на обзавеждането 

съобразена с провеждането на целодневен учебен процес; участникът е предвидил 

мероприятия за безопасност по време на учебния процес    

Според методиката, техническата оценка за изпълнение на поръчката /Б/ на 

участника „Мебелна фабрика” ЕООД се отнася към графа за оценка 20 точки.  

Оценката на „Мебелна фабрика” ЕООД по  предложение срок за изпълнение /В/    

20  календарни дни е 0,75  точки  

Оценката на „Мебелна фабрика” ЕООД гаранционен срок /Г/ 60 календарни 

месеца е 4,17  точки. 
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Оценката на участника „Мебелна фабрика” ЕООД по включените в плик №2 

„Предложение за изпълнение на поръчката” показатели Б+В+Г  е 24,92 точки. 

13.5. Участник «Гърков консулт» ЕООД: срок за изпълнение - 3 календарни дни 

гаранционен срок - 72 календарни месеца. Техническа оценка за изпълнение на 

поръчката: 

поз. 1. Модул за съхранение на помагала за хранилище 2600/900/600 с рафтове и 

врати /стъклени и ПДЧ/ - няма разнообразие на модули, визуализация на разработени 

от участника на такъв вид мебели. Има разнообразие на цветови предложения. 

поз. 2. Стол за маса -  липсва разнообразие на варианти. 

поз. 3. Заседателна маса 750/1200/2200 – преобладават цветови предложения, 

липсват конструктивни предложения. 

поз. 4. Ученически чин с рафт под плота двойка 750х1200х500 двойно подсилена 

метална конструкция, плот 25 мм  – преобладават цветови предложения, липсват 

конструктивни предложения, както и мостри на плотове, варианти за обкантване. 

поз. 5. Ученически чин с рафт под плота двойка 750х1300х600 двойно подсилена 

метална конструкция, повдигащ се плот, плот 25 мм – по приложените скици не може 

да се прецени начина на задвижване и накланяне/повдигане на ученическият плот, няма 

предложения за обкантване. 

поз. 6. Ученически стол – посоченият на снимките стол от участника  не 

отговаря на изискването за двойно подсилена конструкция  неръждаема стомана. 

поз. 7. Модулна система за кабинет по химия - преобладават цветови 

предложения, липват конструктивни предложения, липсва мостра за плота, който ще се 

използва. 

поз. 10. Стенна закачалка за дрехи за 34 деца – преобладават цветови 

предложения, липсват предложени варианти и мостри. 

поз. 11. Учителско бюро с чекмедже и врата - 750х1200х600 - преобладават 

цветови предложения, липсват конструктивни предложения. 

Заключение: участникът не е предложил  разнообразие на влаганите в 

производството материали (плоскости, кантове, обков) в снимков материал или като 

мостри; участникът  е наблегнал на цветовите решения, няма предложени 

конструктивни решения за ергономичност на изделията, участникът  не е приложил  

разнообразие на визуализации на произведени от него мебели със сходно 

предназначение.  

Извършване на дейности по изпълнение на поръчката след 15.09.2015г.: 

участникът е предложил програма за доставките и монтажа на  обзавеждането 

съобразена с провеждането на целодневен учебен процес; участникът е предвидил 

мероприятия за безопасност по време на  учебния процес.    

Според методиката, техническата оценка за изпълнение на поръчката /Б/ на 

участника „Гърков консулт” ЕООД е 20  точки.  

Оценката на „Гърков консулт” ЕООД по  предложения  срок за изпълнение /В/    

3 календарни дни е 5 точки  

Оценката на „Гърков консулт” ЕООД  по предложения хгаранционен срок /Г/  72 

календарни месеца е 5 точки. 

Оценката на „Гърков консулт” ЕООД   по включените в плик №2 „Предложение 

за изпълнение на поръчката” показатели Б+В+Г е 30 точки. 
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В таблица - приложение №1 са посочени оценките на участниците по 

показателите: техническото предложение, срок за изпълнение и гаранционен срок. 

На база направените констатации комисията взе следните  

 

РЕШЕНИЯ: 
 

14. Допуска до отваряне на плик №3 – „Предлагана цена”  участниците: „Транс 

Ко 04” ЕООД, „Магед” ЕООД, „АМО” ЕООД, „Мебелна фабрика” ЕООД и „Гърков 

консулт” ЕООД. 

15. Отварянето на ценовите оферти да се извърши от 11:00 часа на 02.09.2015г. 

/сряда/ на бул. Мадрид 1, ет.2, заседателна зала. 

16. Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите 

оферти да бъде публикувано на сайта на СО-район „Оборище”, раздел „Профил на 

купувача”, да бъдат изпратени съобщения по електронната поща до участниците. 

Приложения: Приложение №1 – таблица. 

Настоящият протокол се състави на 28.08.2015г.  

 

Предал:       Приел:  

Председател:       Възложител: 
н-к отдел ИИБЕ инж. Г. Радионов __(П)__  кмет Й. Фикирлийска __(П)__ 

 

членове: 

 

2. н-к отдел ПНООСДКС, СО-район „Оборище” Йолита Тодорова __(П)__ 

3.  ст. юрк. отдел ПНООСДКС, СО-район „Оборище” Мария Дончева __(П)__ 

4.  ст. юрк. отдел ПНООСДКС, СО-район „Оборище” Димитър Вълчев __(П)__ 

5. гл. експерт отдел ИИБЕ, СО-район „Оборище” инж. Мария Александрова __(П)__ 

6. гл. експерт отдел УТКРКС, СО-район „Оборище”арх. Неда Николова __(П)__ 

7. гл. експерт отдел ИИБЕ, СО-район „Оборище” арх. Антоанета Стоева __(П)__ 

8. н-к отдел ФСДЧР, СО-район „Оборище” Виктория Песева __(П)__ 

9. заместник-директор на СМГ Иван Симеонов __(П)__ 

10. общински съветник в СОС Нина Чанева __(П)__  

11. главен архитект на СО-район „Оборище” арх. Боряна Стефанова __(П)__ 

 

 

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

връзка с чл.22б от ЗОП 

 




