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УТВЪРДИЛ:  

ВАСИЛ ЦОЛОВ 

Кмет на СО-район „Оборище” 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 2 

 

От дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране по реда на чл. 54 – 

60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) на получените 

оферти на участници в процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, 

ал. 2, т. 2 от ЗОП – Публично състезание с предмет: „Доставка и монтаж на мебели в 

сградата на „Първа английска гимназия“ и 112 ОУ „Стоян Заимов“,  район "Оборище" 

– гр. София“ 

На 22.06.2018 г.,  в 11:00 часа в заседателната зала на район „Оборище“, бул. 

„Мадрид“ №1, комисия,  назначена със Заповед РОБ18- РД09-102/08.06.2018 г. на кмета на 

СО-район „Оборище” в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

1. Десислава Милева – гл. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ в район „Оборище“- СО 

ЧЛЕНОВЕ:  

2. Кръстанка Цачева –началник на отдел „ФСДБ“ в район „Оборище“- СО  

3. Людмил Дончев – началник на отдел „ИИИКРКТД“ в район „Оборище“- СО 

 

проведе закрито заседание по проверка на допълнително представените на основание 

чл. 54, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) 

документи от участниците, изискани с Протокол № 1, относно съответствието им с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

 Председателят на комисията информира, че в срока по чл. 59, ал. 9 от ППЗОП в 

деловодството на район „Оборище“ са постъпили  допълнителни документи, запечатани в 

непрозрачни опаковки, от участниците:  

1. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 1862[11] от 20.06.2018 г. – „Профи трейд“ ЕООД  

2. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 1862 [13] от 21.06.2018 г. – Кооперация „Панда“ 

3. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 1862 [12] от 20.06.2018 г. – „ПроКонтракт“ ООД  

4. Вх № към РОБ17 – ВК08 – 1862 [10] от 19.06.2018 г. – „Амо“ ЕООД  
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ІІ. Разглеждане на документите  

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП след изтичане на определения срок до 5 

работни дни, считано от получаване на Протокол № 1 от участниците, комисията пристъпи 

към разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на 

участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, и констатира 

следното: 

Оферта № 1, подадена от „Профи трейд“ ЕООД 

Участникът е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП). 

В част IV “Критерии за подбор”, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление“ участникът е декларирал притежанието на ISO сертификати 

и към представените документи е добавил копия на сертификатите. 

Участникът е декларирал липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както 

и на обстоятелствата по чл. 101, ал. 11, във връзка със чл. 107, т.  4 от ЗОП. 

Участникът отговаря на изискванията на Възложителя и отговаря на  Критериите за 

подбор, посочени в утвърдената документация. 

Комисията предлага участникът „Профи трейд“ ЕООД  да бъде допуснат до 

оценяване на техническото  му предложение. 

Оферта № 2, подадена от Кооперация „Панда“ 

Участникът е представил нови Единни европейски документи за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), за всеки от представляващите на кооперацията, в които не е отстранил 

констатираните в Протокол № 1 несъответствия с изискванията за лично състояние и 

критериите за подбор, а именно: 

В Част III на всички ЕЕДОП: „Основания за изключване“, буква А: Основания, 

свързани с наказателни присъди, въпрос „Участие в престъпна организация“, поле „Тази 

информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на 

ЕС?“ не е попълнена. 
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В Част III на всички ЕЕДОП: „Основания за изключване“, буква А: Основания, 

свързани с наказателни присъди, въпрос „Корупция“, поле „Тази информация достъпна ли 

е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III на всички ЕЕДОП: „Основания за изключване“, буква А: Основания, 

свързани с наказателни присъди, въпрос „Измама“, поле „Тази информация достъпна ли е 

безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III на всички ЕЕДОП: „Основания за изключване“, буква А: Основания, 

свързани с наказателни присъди, въпрос „Терористични престъпления или престъпления, 

които са свързани с терористични дейности“, поле „Тази информация достъпна ли е 

безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III на всички ЕЕДОП: „Основания за изключване“, буква А: Основания, 

свързани с наказателни присъди, въпрос „Изпиране на пари или финансиране на 

тероризъм“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в 

държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III на всички ЕЕДОП: „Основания за изключване“, буква А: Основания, 

свързани с наказателни присъди, въпрос „Детски труд и други форми на трафик на хора“, 

поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — 

членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III на всички ЕЕДОП: „Основания за изключване“, буква Б „Основания, 

свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“, въпрос „Плащане на 

данъци“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в 

държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III на всички ЕЕДОП: „Основания за изключване“, буква Б „Основания, 

свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“, въпрос „Плащане на 

социалноосигурителни вноски“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за 

органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III на всички ЕЕДОП: „Основания за изключване“, буква В „Основания, 

свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“, за 

целия раздел полетата „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база 

данни в държава — членка на ЕС?“ не са попълнени. 
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В част IV на всички ЕЕДОП: “Критерии за подбор”, раздел Г „Схеми за осигуряване 

на качеството и стандарти за екологично управление“ не е декларирана система за опазване на 

околната среда, съответстваща на стандарт EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен (с 

обхват доставка и/или монтаж на мебели и/или офис обзавеждане), съгласно раздел III, 

точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-1862/3/ от 17.05.2018 г. и точка 6.2. 2). 

от утвърдената документация.. 

Участникът не отговаря на изискванията на Възложителя относно Критериите за 

подбор, посочени в утвърдената документация. 

Тъй като участникът не е предоставил изискваща се информация, свързана с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване, във връзка с констатираните в 

Протокол № 1 несъответствия в част III: „Основания за изключване“ в ЕЕДОП и на 

основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП и предвид  недекларирането на сертификат ISO 

14001:2015(или еквивалент) в част В част IV “Критерии за подбор” в ЕЕДОП, съгласно 

раздел III, точка 1.3. от Обявление за поръчка № РОБ17-ВК08-1862/3/ от 17.05.2018 г. и 

точка 6.2. 2). от утвърдената документация, представляващо основание за отстраняване по 

чл. 107, т. 1 от ЗОП,  комисията предлага участникът  Кооперация „Панда“ да бъде 

отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. 

Оферта № 3, подадена от „ПроКонтракт“ ООД 

Участникът е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), с което са отстранени констатираните в Протокол № 1 несъответствия с 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор.  

Участникът отговаря на изискванията на Възложителя и отговаря на  Критериите за 

подбор, посочени в утвърдената документация. 

Комисията предлага участникът „ПроКонтракт“ ООД  да бъде допуснат до оценяване на 

техническото  му предложение. 

Оферта № 4, подадена от „Амо“ ЕООД 

Участникът е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), в който не е отстранил констатираните в Протокол № 1 несъответствия с 

изискванията за лично състояние и критериите за подбор, а именно: 
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В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Участие в престъпна организация“, поле „Тази информация достъпна ли 

е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Корупция“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите 

от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Измама“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите 

от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от 

база данни в държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Изпиране на пари или финансиране на тероризъм“, поле „Тази 

информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на 

ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква А: Основания, свързани с наказателни 

присъди, въпрос „Детски труд и други форми на трафик на хора“, поле „Тази информация 

достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на ЕС?“ не е 

попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква Б „Основания, свързани с плащането на 

данъци или социалноосигурителни вноски“, въпрос „Плащане на данъци“, поле „Тази 

информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава — членка на 

ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква Б „Основания, свързани с плащането на 

данъци или социалноосигурителни вноски“, въпрос „Плащане на социалноосигурителни 

вноски“, поле „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в 

държава — членка на ЕС?“ не е попълнена. 

В Част III: Основания за изключване, буква В „Основания, свързани с 

несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“, за целия раздел 
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полетата „Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава 

— членка на ЕС?“ не са попълнени. 

Тъй като участникът не е предоставил изискваща се информация, свързана с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване, във връзка с констатираните в 

Протокол № 1 несъответствия в част III: „Основания за изключване“ в ЕЕДОП и на 

основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП комисията предлага участникът „Амо“ ЕООД да 

бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. 

ІІI. Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с 

изискванията на възложителя за изготвянето им 

 Комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения за изпълнение 

на обществената поръчка на допуснатите участници за съответствието им с техническите 

спецификации и изискванията на Възложителя, изготвени по Образец № 5, включващи 

организация за изпълнение на поръчката, срок за изпълнение в календарни дни и 

гаранционен срок. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 

Допуснати до този етап на процедурата са участниците: 

1. „Профи трейд“ ЕООД 

2. „ПроКонтракт“ ООД  

 

На 26.06. 2018 г. в заседателната зала на район „Оборище“, находяща се в гр. София, 

бул. „Мадрид“ №1, се проведе заседание на Комисията в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

1. Десислава Милева – гл. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ в район „Оборище“- СО 

ЧЛЕНОВЕ:  

2. Кръстанка Цачева –началник на отдел „ФСДБ“ в район „Оборище“- СО  

3. Людмил Дончев – началник на отдел „ИИИКРКТД“ в район „Оборище“- СО 

със задача да извърши преглед и оценка по Показател Т „Техническа оценка” на 

допуснатите до този етап оферти, съгласно обявената методика за определяне на 

комплексна оценка на офертите.  

1. „Профи трейд“ ЕООД, 
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Комисията установи, че участникът е представил „Техническо предложение” за 

изпълнение на поръчката съобразно приложените образци и указания в документацията, 

което съдържа: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на участника – Образец № 5; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец 

№ 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 – Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4; 

Комисията констатира, че всички гореописани документи са надлежно оформени и 

подписани от представляващия участника и не са налице обстоятелства, наличието на които 

е основание за предложение за отстраняване, съгласно документацията за участие и чл.107 

от ЗОП на участника. 

С оглед на гореизложеното комисията допуска до оценка по показателя Т „Техническа 

оценка” офертата на участника „Профи трейд“ ЕООД. 

2. „ПроКонтракт“ ООД 

Комисията установи, че участникът е представил „Техническо предложение” за 

изпълнение на поръчката съобразно приложените образци и указания в документацията, 

което съдържа: 

 Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на участника – Образец № 5; 

 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец 

№ 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 – Образец № 3; 

 Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 4; 

Комисията констатира, че всички гореописани документи са надлежно оформени и 

подписани от представляващия участника и не са налице обстоятелства, наличието на които 
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е основание за предложение за отстраняване, съгласно документацията за участие и чл.107 

от ЗОП на участника. 

С оглед на гореизложеното комисията допуска до оценка по показателя Т 

„Техническа оценка” офертата на участника „ПроКонтракт“ ООД. 

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се 

оценяват по следния начин: 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-

изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния 

критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз 

основа на цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични 

аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка:  

Комплексната оценка има максимална стойност 100 точки.  

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на 

офертата.  

Оценките по цената, сроковете за извършване на доставка и монтаж, за отстраняване на 

констатиран дефект/повреда, за гаранционна поддръжка и показателя, включващ 

качествени и екологични аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка, се 

представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.  

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:  

КО = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 където:  

 П1 е показател „Техническо предложение на участника за изпълнение на 

поръчката“ (ТП)  

 П2 е показател „Предложен срок за доставка и монтаж“  

 П3 е показател „Предложен срок за отстраняване на констатиран 

дефект/повреда“  

 П4 е показател „Предложен срок за гаранционна поддръжка“  

 П5 е показател „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“  

 

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ПОКАЗАТЕЛ  П1  

„Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“  
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Оценката по показател „П1“ се формира на базата на представеното от всеки участник 

техническо предложение. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят 

на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на 

офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, 

на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.  

Максимален брой точки - 30 точки.  

Метод на формиране на оценката: за предложения, които отговарят на минималните 

изисквания на техническите спецификации, на действащото законодателство, на 

съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на 

поръчката. Демонстрирани са техническите параметри на материалите, вложени в 

отделните артикули от офис обзавеждането, като част от предмета на поръчката спрямо 

данните и информацията, посочени в техническите спецификации. Предложени са 

технологиите за изпълнение на отделните дейности, включени в предмета на поръчката, 

при пълно съобразяване и в съответствие с данните, заложени в техническите 

спецификации, които гарантират устойчивост и високо качество. Установява се, че 

предложението напълно отговаря на техническите спецификации, като ги допълва или 

превъзхожда, защото:  

- съдържа предложение на техническите предимства, свързани с технологичните параметри 

на материалите, вложени в отделните артикули от офис обзавеждането, като част от 

предмета на поръчката спрямо данните и информацията, посочени в техническите 

спецификации и гарантира качествен ефект при изпълнението на поръчката  

- съдържа аргументирано предложение по отношение на бъдещите функционални и/или 

естетически характеристики на отделните артикули от офис обзавеждането и 

представляващо добавена стойност по отношение на експлоатационните качества на 

доставеното и монтирано оборудване. Предложени са и са аргументирани конкретни 

функционални и естетически характеристики, свързани с използването на офис 

обзавеждането от потребителите му, като безпроблемна употреба, здравина, удобство, 

ергономичност и др.  

- когато се установи, че участникът е предложил иновативни характеристики и условия, за 

които се установява от комисията, че са адекватни на предмета на поръчката   
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- когато участникът е изготвил проекти с обемно-пространствено разположение за 

обзавеждане на офис кабинети и заседателна зала, като проектите съдържат 2D и 3D 

визуализация, макет „Цветова карта“, схеми с минимум три проекции, размери и разрези на 

предложеното за изпълнение обзавеждане, вкл. вътрешно разпределение при стоки с врати 

и глуха част, посочени са количествата и вида на вложените материали, изложени са 

аргументи за избор по отношение на функционалност, екологичност и естетичност, цвят, 

рационалност при разположението им с оглед на предназначението. В изготвените проекти 

с 2D и 3D визуализация и макет на „Цветова карта“ са взаимосвързани изборът на 

предложеното за изпълнение обзавеждане с предназначението на помещението.  

оценка 30 точки – за предложения, в които комисията установи едновременно наличие на 

всички надграждащи базовите изисквания на възложителя примерни показатели, посочени 

по-горе.  

оценка 15 точки – за предложения, в които комисията установи наличието на два или три 

от надграждащите базовите изисквания на възложителя примерни показатели, посочени по-

горе.  

оценка 5 точки – за предложения, в които комисията установи наличието на един от 

надграждащите базовите изисквания на възложителя примерни показатели, посочени по-

горе.  

оценка 1 точка – за предложения, в които комисията установи, че отговарят единствено на 

базовите изисквания, посочени в техническите спецификации без да ги превъзхождат и/или 

надграждат по отношение на примерните показатели, посочени по-горе за яснота на 

участниците.  

За целите на настоящата методика използваните определения следва да се тълкуват 

както следва:  

- „Аргументи/Аргументирано” следва да се разбира обосновка на предложение, 

отчитащо спецификата на настоящата обществена поръчка, както и такова, което 

съответства на конкретен елемент от предмета на поръчката, за който се отнася и 

предоставя описан мотив за избран вид/ метод/ начин или др. приложим подход с оглед 

доказване на изискваните характеристики;  

- „Добавена стойност” следва да се разбира предложение, което е адекватно на 

предмета на поръчката за конкретен елемент, дейност или система, което не се изисква 
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в техническите спецификации, но води до по-качествен продукт и до подобряване 

функционалността и/или устойчивостта и/или естетическите и/или екологичните 

характеристики на отделните артикули от офис обзавеждането.  

- „Качествен ефект“ има предложение, което демонстрира предимствата и 

техническите характеристики на материалите, вложени в отделните артикули от офис 

обзавеждането, за да докаже, че са най-качествените на пазара. От предложението 

личи, че участникът е оферирал дори и най-дребните детайли, свързани с бъдещата 

реализация на договора в частта му относно доставката и монтажа на офис 

оборудването, (направата на възможно най-качественото на пазара предложение 

относно даден продукт или материал в сравнение с посочения в техническата 

спецификация, която води до високо качество по отношение на здравина на изпълнение 

и/или устойчивост при дълготрайна употреба).  

- „Технически предимства“ са налице, когато даден продукт или материал въз основа на 

техническите й/му параметри, предлагани от участник, го отличава от останалите 

продукти или материали, като по този начин - тези продукти или материали, 

притежаващи технически предимства в сравнение с други продукти или материали, са 

доказани чрез изпитвания и/или тестове и/или сертификати, че са по-добри (по 

отношение на качествено изпълнение) и/или по-устойчиви (по отношение на дълготрайна 

употреба) или по-здрави (по отношение на якост и издръжливост въз основа на 

дълготрайна употреба). Такива, които не са доказани и/или тествани и/или 

сертифицирани от акредитирани институции и/или лица не се считат за технически 

предимства относно даден продукт или материал.  

- „Иновативни характеристики“ са такива характеристики, предложени от участник, 

които не са обичайни за даден продукт и/или за даден материал, а са нови/нововъведени в 

последно време чрез иновация и/или новост в дадена област.  

Посочените понятия са разписани във връзка с чл. 70, ал. 4, т. 1 ЗОП и са приложими 

към предмета на настоящата поръчка.  

ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: 

1. „ПРОФИ ТРЕЙД“ ЕООД 

Предложението на участника за изпълнение на поръчката е в съответствие с обхвата 

на изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата, като съдържа:  
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 Сертификати за одобрение. 

Описание на мебелите – техническа спецификация и количествена сметка. 

Технически характеристики с визуални, естетически и функционални особености. 

Сертификати за качество и декларации за съответствие на част продуктите и 

материалите. 

Липсват подробни данни относно качествата и характеристиките на мебелите като 

безпроблемна употреба, здравина, удобство, ергономичност  и други. 

Не е дадено описание на отделните помещения с предложение за разполагане на 

мебелите в тях. 

Заложеният срок за изпълнение на дейностите е в рамките на изискуемия от 

документацията. 

От направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за степента 

на добро качество при изпълнение на предвидените от Възложителя дейности, като 

съгласно обявената методика за комплексна оценка, офертата на участника получава П1= 5 

точки.  

2. „ПРОКОНТРАКТ“ ООД 

Предложението на участника за изпълнение на поръчката е в съответствие с 

изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата, като съдържа:  

Изходни данни. 

Анализ на съществуващото положение. 

Анализ на разпределението на обзавеждането по позиции по стаи в сградата. 

Същинска обосновка по конкретните представени 2D и 3D проекти и цветова карта, 

вкл. обзавеждане на отделните помещения – класни стаи; мултифункционална 

мултимедийна зала; кабинет по информационни технологии; методически кабинет; 

хранилище на лингвистичен кабинет; учителска стая – заседателна зала; кабинети на 

помощник-директори и технически секретар; офиси за личен състав, счетоводство и каса; 

кабинети на директори на училищата; офис за домакин; помещение за архив. 

Представяне на колекция мебели EАSY SPACE. 

Заключение. 

В представеното предложение са дадени следните информация и обосновки: 

- Описание на помещенията, в които ще бъдат разположени мебелите. 
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- Описание на разположението на мебелите в отделните помещения, съобразено с 

размерите на отделните артикули и необходимостта от комфорт на преминаване и 

обслужване на същите. 

- Дадени са подробни и конкретни данни за мебелите в отделните помещения относно: 

екологичност, здравина, безпроблемна употреба, удобство, естетичност, цвят, 

рационалност при разположението с оглед преназначението на мебелите. 

- Дадена е възможност за конкретизиране, без това да води до нарушаване и промяна 

на условията на поръчката, на отделни видове материали и цветове на част от 

мебелите от страна на възложителя.  

- Представени са каталози с подробна информация за отделните артикули.  

В същинската обосновка по представените 2D и 3D проекти и цветова карта е 

представена концепция относно отговора на съществени задачи и въпроси като: 

Съдържание на предлаганата композиция мебели. 

Разположение на мебелите, „защо са точно тук?“. 

Критерии и аргументи на избор на конкретните мебели. 

Заложеният срок за изпълнение на дейностите е в рамките на изискуемия от 

документацията. 

От направеното предложение може да се изведе обосновано заключение за степента 

на отлично качество на организация за изпълнение, способстващо за постигане на целите и 

резултатите на предмета на поръчката, като в него са включени всички предвидени от 

Възложителя дейности. 

Съгласно обявената методика за комплексна оценка, офертата на участника 

получава П1 = 30 точки.  

2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ПОКАЗАТЕЛ  П2  

„Предложен срок за извършване на доставка и монтаж“ – в работни дни, цяло число.  

ВАЖНО: Срокът за извършване на доставка и монтаж се посочва в работни дни - в цяло 

число. Срокът за извършване на доставката и монтажа следва да не е по - кратък от 5 (пет) 

работни дни и не по-дълъг от 30 (тридесет) работни дни от превеждане на аванса по 

договора.  

Максималният брой точки по този показател е 10 т., които получава офертата с предложен 

най-кратък срок за извършване на доставка и монтаж и се определя по следната формула:  
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         Ср доставка и монтаж min  

Ср доставка и монтаж = ---------------------------------------- х 10, където  

         Ср доставка и монтаж съотв.  

 

Ср доставка и монтаж min – най-краткият предложен срок за извършване на доставка и 

монтаж;  

Ср доставка и монтаж съотв. – предложен срок за извършване на доставка и монтаж от 

съответния участник.  

ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 „ПРОФИ ТРЕЙД” ЕООД 

Срок на доставка и монтаж – 5 работни дни 

 „ПРОКОНТРАКТ” ООД 

Срок на доставка и монтаж – 25 работни дни 

ОЦЕНКА: 

1.  „ПРОФИ ТРЕЙД” ЕООД 

            5  

Ср доставка и монтаж = ------- х 10 = 10 точки  

            5  

 

2. „ПРОКОНТРАКТ” ООД 

 

            5  

Ср доставка и монтаж = ------ х 10 = 2 точки  

           25  

 

 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ПОКАЗАТЕЛ П3  

„Предложен срок за отстраняване на констатиран дефект/повреда“ – в работни дни, 

цяло число.  

ВАЖНО: Срокът за отстраняване на констатиран дефект/повреда, появили се по време на 

срока на гаранционна поддръжка на мебелите, се посочва в работни дни в цяло число. 

Срокът не може да бъде по-кратък от 1 (един) работен ден и по-дълъг от 5 (пет) работни 

дни след получаване на уведомлението от Възложителя за констатиран дефект и/или 

повреда на доставеното и монтирано обзавеждане.  

http://www.so-oborishte.com/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 
 

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67 

 

 

ISO – 9001:2015  www.so-oborishte.com Страница 15 от 17          
Регистрационен № А-191-QMS15 

Максималният брой точки по този показател е 5 т., които получава офертата с предложен 

най-кратък срок за отстраняване на констатиран дефект/повреда и се определя по следната 

формула:  

  Ср дефекти min  

Ср дефекти = -------------------------- х 5, където  

  Ср дефекти съотв.  

 

Ср дефекти min – най-краткият предложен срок за отстраняване на констатиран 

дефект/повреда;  

Ср дефекти съотв. – предложен срок за отстраняване на констатиран дефект/повреда от 

съответния участник.  

ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1.  „ПРОФИ ТРЕЙД” ЕООД 

Срок на отстраняване на констатиран дефект/повреда – 1 работен ден 

2.  „ПРОКОНТРАКТ” ООД 

Срок на отстраняване на констатиран дефект/повреда – 1 работен ден 

ОЦЕНКА: 

1.  „ПРОФИ ТРЕЙД” ЕООД 

    1  

Ср дефекти = ----- х 5 = 5 точки  

    1   

 

2.  „ПРОКОНТРАКТ” ООД 

    1  

Ср дефекти = ----- х 5 = 5 точки  

    1   

 

4. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ПОКАЗАТЕЛ  П4  

„Предложен срок за гаранционна поддръжка“ – в месеци, цяло число.  

ВАЖНО: Срокът на гаранционна поддръжка не може да е по-кратък от 12 месеца и по-

дълъг от 36 месеца, считано от датата на подписване на обобщения двустранен приемо-

предавателен протокол за доставените и монтирани мебели.  

http://www.so-oborishte.com/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

РАЙОН "ОБОРИЩЕ" 
 

1505 София, бул. Мадрид 1, тел. 02 / 815 76 39, факс 02 / 944 16 67 

 

 

ISO – 9001:2015  www.so-oborishte.com Страница 16 от 17          
Регистрационен № А-191-QMS15 

Максималният брой точки по този показател е 5 т., които получава офертата c предложен 

най-дълъг гаранционен срок и се определя по следната формула:  

 

                    Ср гаранционна поддръжка n  

Ср гаранционна поддръжка = --------------------------------------------- х 5, където  

                    Ср гаранционна поддръжка max  

 

Ср гаранционна поддръжка n е предложеният гаранционен срок в месеци на съответния 

участник;  

Ср гаранционна поддръжка max е най-дългият предложен гаранционен срок в месеци  

ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1.  „ПРОФИ ТРЕЙД” ЕООД 

Срок на гаранционна поддръжка – 36 месеца 

2.  „ПРОКОНТРАКТ” ООД 

Срок на гаранционна поддръжка – 36 месеца 

ОЦЕНКА: 

1.  „ПРОФИ ТРЕЙД” ЕООД 

 

                     36  

Ср гаранционна поддръжка = -------- х 5 = 5 точки  

                     36  

 

2.  „ПРОКОНТРАКТ” ООД 

 

                     36  

Ср гаранционна поддръжка = -------- х 5 = 5 точки  

                     36 

  

ОБОБЩЕНО КЛАСИРАНЕ ПО ПОКАЗАТЕЛИ  

П1 – Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката (ТП)  

П2 – Предложен срок за доставка и монтаж 

П3 – Предложен срок за отстраняване на констатиран дефект/повреда 

П4 – Предложен срок за гаранционна поддръжка 

 

1.  „ПРОФИ ТРЕЙД” ЕООД 

П1 + П2 + П3+ П4 = 5 + 10 + 5 + 5 = 25 точки 
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2.  „ПРОКОНТРАКТ” ООД 

П1 + П2 + П3+ П4 = 30 + 2 + 5 + 5 = 42 точки 

Протоколът е съставен на основание чл.54, ал. 7 от ППЗОП на 26.06.2018 г. 

С горното, комисията приключи работата си по оценка на офертите, на допуснатите 

до този етап участници, съгласно обявения критерий, по Показател Т оценка на 

техническото предложение. 

Комисията реши отварянето и оповестяването на ценовите оферти на 

допуснатите участници да се извърши в 10 часа на 29.06.2018 г. в заседателната зала на 

втория етаж на сградата на район „Оборище“ - СО, заседателна зала, за което да се 

публикува съобщение в електронния сайт на Общината, раздел „Профила на купувача“. 

Комисията подписа протокола, както следва:  

Председател:  

Десислава Милева ____________ 

/Гл. юрисконсулт в отдел „АИПНОЕПИ“ в район „Оборище“- СО/ 

Членове:  

Кръстанка Цачева ____________ 

/Началник на отдел „ФСДБ“ в район „Оборище“- СО/  

Людмил Дончев ____________ 

/Началник на отдел „ИИИКРКТД“ в район „Оборище“- СО/ 

 
Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД. 
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