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УТВЪРДИЛ:  

ВАСИЛ ЦОЛОВ 

Кмет на СО-район „Оборище” 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 3 

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.1 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 29.06.2018 г.,  в 10:00 часа в заседателната зала на район „Оборище“, бул. „Мадрид“ 

№1, комисия,  назначена със Заповед 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 публично заседание за отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от офертите на участниците в процедурата. 

На заседанието на комисията не присъстваха лица по чл.52, ал.2 от ППЗОП, уведомени 

предварително по реда на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.  

Комисията пристъпи към отварянето на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ от офертите на участниците по реда на тяхното постъпване и обяви предложените 

от тях цени: 

1. Предложената от участника „Профи трейд“ ЕООД е 108 584, 40 лв. без ДДС; 

2. Предложената от участника „ПроКонтракт“ ООД е 156 450, 51 лв. без ДДС;  

След извършването на гореописаните действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 

II. Комисията продължи работата си в закрито заседание с преглед на ценовите 

предложения на участниците за съответствие с изискванията на възложителя.  
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След оценка на техническите предложения комисията извърши проверка за 

съответствието на ценовите предложения на участниците с предварително обявените от 

Възложителя условия. Не се установи несъответствие с изискуемата форма. Ценовите 

предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници са изготвени съгласно 

образец № 6 от утвърдената от Възложителя документация.  

Комисията установи, че не е налице основание за проверка на ценовите предложения по 

реда на  чл.72, ал.1 от ЗОП, поради наличието на двама допуснати кандидата.  

III. Комисията продължи работата си чрез оценяване на ценовите предложения на 

допуснатите участници въз основа на критерия „оптимално съотношение качество/цена“. 

Начин за определяне на оценката по показател П5 „Ценово предложение за 

изпълнение на поръчката“ 

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря. 

Участникът предложил най – ниска обща цена за доставка и монтаж на обзавеждането, 

получава максимален брой точки по съответния подпоказател.  

Максималната оценка по този показател е 50 точки. 

Оценката на предложената от участниците обща стойност се определя като най-ниската 

предложена стойност получава максималния брой точки, посочени по-горе за него. точките  по 

предложените от другите участници стойности се изчисляват по формулата: 

Цn = (Цмин.)  х 50, където 

                 Цi 

Цмин. е стойността на най–ниската предложена цена  

Цi е предложената цена от съответния участник, чиято оферта се разглежда. 

 

ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: 

1. „Профи Трейд“ ЕООД 

Цn = (108 584, 40)  х 50 = 1х50 = 50 т. 

           108 584, 40 

 

2. „Проконтракт“ ООД 

Цn = (108 584, 40)  х 50 = 0,694х50 = 34,7 т. 
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           156 450, 51 

 

IV. КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

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“  

След оценяване на техническите показатели е извършено 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 

Получения резултат от участниците на този етап е: 

1.  „ПРОФИ ТРЕЙД” ЕООД 

П1 + П2 + П3+ П4 = 5 + 10 + 5 + 5 = 25 точки 

2.  „ПРОКОНТРАКТ” ООД 

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

 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА „КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА“   

КО = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 

1. „ПРОФИ ТРЕЙД” ЕООД 

П1 + П2 + П3+ П4 = 5 + 10 + 5 + 5 + 50 = 75 точки 

2.  „ПРОКОНТРАКТ” ООД 

П1 + П2 + П3+ П4 = 30 + 2 + 5 + 5 + 34,7 = 76,7 точки 

 

След извършените действия по оценка на ценовите предложения на допуснатите 

участници, на основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП комисията класира допуснатите участници в 
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публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на 

мебели в сградата на „Първа английска гимназия“ и 112 ОУ „Стоян Заимов“,  район 

"Оборище" – гр. София“: 

 Първо място - „Проконтракт” ООД 

 Второ място - „Профи Трейд” ЕООД 

 

Отстранени от участие в процедурата: 

 Кооперация „Панда“ - на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ и чл. 107, т. 1 от ЗОП 

 „Амо“ ЕООД - на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП 

 

Въз основа на гореизложените констатации и на основание чл. 109, т. 2 от ЗОП, комисията 

Р Е Ш И: 

 

 Предлага на кмета на район „Оборище“ – СО да сключи договори с класирания на първо 

място участник – „Проконтракт” ООД, ЕИК 202763085, със седалище и адрес на управление: 

гр. София, ж.к. Люлин 10, бл. 123, вх. Г, ет. 3, ап. 8, представлявано от Петър Иванов Петров 

– управител. 

С извършване на класирането на участниците комисията приключи своята работа. 

Протоколът е съставен на основание чл.54, ал. 7 от ППЗОП на 29.06.2018 г. и се подписа 

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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