
  
                 
         Èçõ. № 06. 

 
ПРОТОКОЛ  № 1 

 

Днес, 02.07.2018 г., в 09:00 часа в заседателната зала - етаж IІ в сградата на Общинска 

администрация с. Горна Малина, в изпълнение на Заповед № 152/02.07.2018 г. на Кмета на Община 

Горна Малина, се проведе заседание на комисията, назначена с цитираната заповед на Възложителя 

за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти в процедура за възлагане на 

обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и шеста от ЗОП, чрез „събиране на оферти с обява” с 

предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане на Център за социална рехабилитация и 

интеграция - Горна Малина“ 

Комисията е назначена в следния състав:   

Председател: Мария Павлова Велинова – Началник отдел „ЕПП” в  Община Горна Малина, и  

Членове: 

1. Десислава Николова Кръстева - гл. експерт „Инвестиционна политика, проекти и секретар на 

МКБППМН” в  Община Горна Малина; 

2. Първолетка Петкова Янакиева – ст. счетоводител  „Еврофондове” в Община Горна Малина. 

Резервни членове:  

1. инж. Елена Спасова Маринова – Началник отдел „УТ, КР, СОС” в Община Горна Малина; 

2. Нонка Иванова Маслева – главен счетоводител в Община Горна Малина. 

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност  по 

по реда на Глава Двадесет и шеста от ЗОП, чрез „събиране на оферти с обява” с предмет: „Доставка 

на оборудване и обзавеждане на Център за социална рехабилитация и интеграция - Горна Малина“ с 

уникален номер 9077556 е публикувана в Портала за обществени поръчки на 21.06.2018 год. 

 

На днешното заседание присъстват всички редовни членове на комисията. Не е необходимо 

присъствието на резервни членове. Налице е кворум и мнозинство за вземане на валидни решения, 

следователно няма пречки за провеждане на заседанието.  

На откритото заседание не присъстваха представители на участниците в процедурата или 

представители на средствата за масово осведомяване. 

 



Запечатаните пликове с офертите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по 

реда на Глава Двадесет и шеста от ЗОП, чрез „събиране на оферти с обява”, придружени с Регистър 

на подадените оферти бяха предадени на председателят на комисията. В определения от 

Възложителя срок - 29.06.2018 г., до 16:00 часа са постъпили 6 (шест) оферти. Постъпилите оферти 

са в цели непрозрачни, неразпечатани пликове. След като запозна членовете на комисията със 

съдържанието на предоставения й от деловодството на общинска администрация регистър, 

председателят и членовете на Комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за 

обществените поръчки. 

 

В 09:20 ч. комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и 

обявяване на ценовите предложения.  

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участник с пореден № 1 - „ПЕРУН ККБ” 

ЕООД, гр. Благоевград, ул. „Петко Д. Петков” № 10, телефон 073/88 74 51, вх. № 03.00-61(1) от 

28.06.2018 г. в 11,21 ч. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост и надписи, 

съгласно изискванията на Възложителя. Председателят на комисията оповести предложената цена в 

Образец № 11 – Ценова оферта, а именно 20 683,00 (двадесет хиляди шестстотин осемдесет и три) 

лв. без включен ДДС или 24 819,00 (двадесет и четири хиляди осемстотин и деветнадесет) лв. с 

включен ДДС 

Председателят и членове на комисията подписаха Ценовото преложение и Техническото 

предложене на участника.  

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участник с пореден № 2 - „ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ” 

ЕООД, с. Бистрица, ул. „Попов извор” № 27, телефон 0879 605 800 и 02/48 78 129, вх. № 03.00-61(2) 

от 29.06.2018 г. в 08,25 ч. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост и надписи, 

съгласно изискванията на Възложителя. Председателят на комисията оповести предложената цена в 

Образец № 11 – Ценова оферта, а именно 18 872,00 (осемнадесет хиляди осемстотин седемдесет и 

два) лв. без включен ДДС или 22 646,40 (двадесет и две хиляди шестстотин четиридесет и шест лева 

и четиридесет стотинки) лв. с включен ДДС. 

Председателят и членове на комисията подписаха Ценовото преложение и Техническото 

предложение на участника.  

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участник с пореден № 3 - „СМАРТ БИЗНЕС 

КЪМПАНИ” ЕООД, гр. София 1616, кв. „Бояна”, ул. „Матей Преображенски” № 6, ет. 1, ап. 2, 

телефон 0889 067 777, вх. № 03.00-61(3) от 29.06.2018 г. в 08,31 ч. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост и надписи, 



съгласно изискванията на Възложителя. Председателят на комисията оповести предложената цена в 

Образец № 11 – Ценова оферта, а именно 19 922,88 (деветнадесет хиляди деветстотин двадесет и два 

лева и осемдесет и осем стотинки) лв. без включен ДДС или 23 907,46 (двадесет и три хиляди 

деветстотин и седем лева и четиридесет и шест стотинки) лв. с включен ДДС. 

Председателят и членове на комисията подписаха Ценовото преложение и Техническото 

предложение на участника.  

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участник с пореден № 4 – КООПЕРАЦИЯ 

„ПАНДА”, гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 139, телефон 02/97 66 896, факс 02/97 66 

879, вх. № 03.00-61(4) от 29.06.2018 г. в 09,18 ч. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост и надписи, 

съгласно изискванията на Възложителя. Председателят на комисията оповести предложената цена в 

Образец № 11 – Ценова оферта, а именно 19 916,02 (деветнадесет хиляди деветстотин и шестнадесет 

лева и две стотинки) лв. без включен ДДС или 23 899,22 (двадесет и три хиляди осемстотин 

деветдесет и девет лева и двадесет и две стотинки) лв. с включен ДДС. 

Председателят и членове на комисията подписаха Ценовото преложение и Техническото 

предложение на участника.  

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участник с пореден № 5 – „ПРОФИ ТРЕЙД” 

ЕООД, гр. София, ул. „проф. Станчо Ваклинов” № 6, офис 5, вдясно от вход А, телефон 0898 607 

248, вх. № 03.00-61(5) от 29.06.2018 г. в 11,16 ч. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост и надписи, 

съгласно изискванията на Възложителя. Председателят на комисията оповести предложената цена в 

Образец № 11 – Ценова оферта, а именно 20 515,49 (двадесет хиляди петстотин и петнадесет лева и 

четиридесет и девет стотинки) лв. без включен ДДС или 24 618,59 (двадесет и четири хиляди 

шестстотин и осемнадесет лева и петдесет и девет стотинки) лв. с включен ДДС. 

Председателят и членове на комисията подписаха Ценовото преложение и Техническото 

предложение на участника.  

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участник с пореден № 6 – „ШКОЛСНАБ 

2001” ЕООД, гр. София 1111, кв. „Гео Милев”, ул. „105” № 3, телефон/факс 02/872 33 16, вх. № 

03.00-61(6) от 29.06.2018 г. в 11,20 ч. 

Комисията установи, че офертата е подадена в съответствие с чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП и 

документацията за участие - в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост и надписи, 

съгласно изискванията на Възложителя. Председателят на комисията оповести предложената цена в 

Образец № 11 – Ценова оферта, а именно 18 955,06 (осемнадесет хиляди деветстотин петдесет и пет 

лева и шест стотинки) лв. без включен ДДС или 22 746,07 (двадесет и две хиляди седемстотин  

четиридесет и шест лева и седем стотинки) лв. с включен ДДС. 



Председателят и членове на комисията подписаха Ценовото преложение и Техническото 

предложение на участника.  

 

* * *  

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията, която се 

оттегли за разглеждане и оценка на подадените документи за съответствие с изискванията и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя.  

 

 

Приложения: 

1. Входящ регистър на получените оферти – 6 стр. 

2. Приемо – предавателен протокол – 1 бр. 

3. Списък на представители на участници, присъствали на публичното заседание – 1 бр. 

4. Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП на членовете на комисията - 3 бр.  

 

КОМИСИЯ: 

Председател:  

Мария Павлова Велинова - .……………………… 

 

Членове: 

1. Десислава Николова Кръстева – ……………………  

2. Първолетка Петкова Янакиева – …………………… 

 

 

02.07.2018 г. 

с. Горна Малина 

 


