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П Р О Т О К О Л 

ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

На стойност по чл.14, ал.4 от ЗОП 

 

На 16.01.2015 г. в изпълнение на Заповед № 12/05.01.2015 г. на Председателя на 

Настоятелството на Читалище „Зора-1887“, комисия в състав: 

 

Председател: Даниела Иванова – Икономист, член на Читалище „Зора-1887“; 

Членове: 1. Христинка Христова – член на настоятелството на Читалище „Зора-1887“;  

2. Ивайло Антимов – специалист производство/монтаж мебели, член на Читалище 

„Зора-1887“; 

3. Надежда Конакчиева – читалищен секретар при Читалище „Зора-1887“; 

4. Димитър Палов – юрист, член на Читалище „Зора-1887“ 

се събраха в 9.30 часа в сградата на Читалище „Зора-1887“ за разглеждане, оценка на 

постъпилите оферти и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Доставка и 

монтаж на мебелно оборудване“ в Читалище „Зора-1887“, с. Горна Липница в 

изпълнение на проект “Изграждане на културен комплекс във вече съществуващи сгради и 

тяхното ремонтиране в село Горна Липница, Община Павликени” - Програма за развитие на 

селските райони 2007-2013 - дог. №04/321/01358/22.04.2013г., съгласно Глава осма “a” на 

Закона за обществените поръчки, уникален номер в ПОП 9037781.  

Кворумът и квалификацията на комисията са налице. Комисията се запозна със 

списъка на участниците, подали оферти, които са с видимо ненарушена цялост, с указани 

входящ номер, дата и час, в определения за това срок, а именно: 

 

1.  „Весела” ООД – гр. Варна, оферта вх. № 4 от 13.01.2015 г., 11,20 ч. 

2. „Перун ККБ” ЕООД – гр. Благоевград, оферта вх. № 5 от 13.01.2015 г., 11,25 ч.  

3. ЕТ „Тинка 47-Тинка Мостанева”–гр. Златоград, оферта вх. № 6 от 13.01.2015 г., 

11.32 ч.  

4. Кооперация „Панда”–гр. София, оферта вх. № 7 от 14.01.2015 г., 13.30 ч. 

5. „Валди 2000” ООД – гр. София, оферта вх. № 8 от 14.01.2015 г., 13,33 ч. 

6. „Домино” ЕООД–гр. Велико Търново, оферта вх. № 9 от 14.01.2015 г., 15,45 ч. 

7. „Цветмари-ИГ“ ООД – гр. Павликени, оферта вх. №  10 от 14.01.2015 г., 16,50 ч. 

 

Членовете на комисията подписаха декларациите по чл.35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП. 

Председателят на комисията съобщи, че разглеждането и оценяването на офертите 

ще се осъществи съобразно реда, определен от Възложителя в Вътрешните правила по чл. 

8б от ЗОП за провеждане на обществени поръчки и условията на настоящата публична 

покана. 

При откриване заседанието на комисията присъства представител на фирма 

„Цветмари-ИГ“ ООД, който напусна заседанието непосредствено след неговото започване.  

Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти, което се извърши при 

условията на чл. 68 ал. 3 от ЗОП, без присъствие на представители на участниците. 

Комисията продължи работа с проверка на комплектността на офертите и 

съответствието им с критериите за подбор и други изисквания на Възложителя, описани в 

Поканата за участие и в Условията за участие.  

Комисията установи следната комплектност и редовност на внесените документи за 

спазване условията на Възложителя, а именно:  
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1. „Весела” ООД – гр. Варна, оферта вх. № 4 от 13.01.2015 г., 11,20 ч. 

1. Оферта за участие-попълнен образец - да; 

2. Копие на валиден акредитиран сертификат или еквивалентен документ на 

участника за внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 

9001:2008 или еквивалентeн с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката 

– да; 

3. Списък на основните договори с предмет сходен с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години с общите стойности, датите, получателите, данни за 

връзка с възложителите (в случай на необходимост от проверка) с описание на извършените 

дейности – да /под формата на декларация/; 

4. Най-малко 2 (две) препоръки към два от посочените договори за добро изпълнение, 

като едната от тях се отнася за поръчка със сходен предмет – да /представени са 4 бр/; 

5. Фирмата няма да използва подизпълнители и за това липсват документите 

отнасящи се до подизпълнителите; 

6. Ценово предложение – попълнен образец – да; 

7. Техническо предложение/Декларация за приемане клаузите на проекто-договора – 

попълнен образец –да;  

8. Декларация за срок на валидност на офертата – попълнен образец – да; 

9. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълнен 

образец – да 

Фирмата е представила също така – Удостоверение от ТР, Сертификат по ISO 

14001:2004, Сертификат по BS OHSAS 18001:2007. 

Офертата съдържа списък на приложените документи и всяка страница от 

съдържанието й е номерирана с пореден номер на страницата. 

 

2. „Перун ККБ” ЕООД – гр. Благоевград, оферта вх. № 5 от 13.01.2015 г., 11,25 ч. 

 

1. Оферта за участие-попълнен образец - да; 

2. Копие на валиден акредитиран сертификат или еквивалентен документ на 

участника за внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 

9001:2008 или еквивалентeн с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката 

– да; 

3. Списък на основните договори с предмет сходен с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години с общите стойности, датите, получателите, данни за 

връзка с възложителите (в случай на необходимост от проверка) с описание на извършените 

дейности – да; 

4. Най-малко 2 (две) препоръки към два от посочените договори за добро изпълнение, 

като едната от тях се отнася за поръчка със сходен предмет – да /представени са 14 бр/; 

5. Фирмата няма да използва подизпълнители и за това липсват документите 

отнасящи се до подизпълнителите; 

6. Ценово предложение – попълнен образец – да; 

7. Техническо предложение/Декларация за приемане клаузите на проекто-договора – 

попълнен образец– да;  

8. Декларация за срок на валидност на офертата – попълнен образец – да; 
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9. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълнен 

образец – да 

10. Проекто – договор по образец - подписан– да 

Фирмата е представила също така – Копие на Решение на Благоевградски окръжен 

съд за регистрация на фирмата, Копие от БУЛСТАТ, Копие на Удостоверение за регистрация 

в НАП, Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл. 56, ал.1, т. 12 от 

ЗОП, Декларация за обстоятелствата по чл. 33, ал. 4. 

Офертата съдържа списък на приложените документи и всяка страница от 

съдържанието й е номерирана с пореден номер на страницата 

 

3. ЕТ „Тинка 47-Тинка Мостанева”–гр. Златоград, оферта вх. № 6 от 

13.01.2015 г., 11.32 ч. 

 

1. Оферта за участие-попълнен образец - да; 

2. Копие на валиден акредитиран сертификат или еквивалентен документ на 

участника за внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 

9001:2008 или еквивалентeн с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката 

– да; 

3. Списък на основните договори с предмет сходен с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години с общите стойности, датите, получателите, данни за 

връзка с възложителите (в случай на необходимост от проверка) с описание на извършените 

дейности – не; 

4. Най-малко 2 (две) препоръки към два от посочените договори за добро изпълнение, 

като едната от тях се отнася за поръчка със сходен предмет – не; 

5. Фирмата няма да използва подизпълнители и за това липсват документите 

отнасящи се до подизпълнителите; 

6. Ценово предложение – попълнен образец – да; 

7. Техническо предложение/Декларация за приемане клаузите на проекто-договора – 

попълнен образец– да;  

8. Декларация за срок на валидност на офертата – попълнен образец – да; 

9. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълнен 

образец – да 

10. Проекто – договор по образец - подписан– да 

Офертата съдържа списък на приложените документи и всяка страница от 

съдържанието й е номерирана с пореден номер на страницата 

 

4. Кооперация „Панда”–гр. София, оферта вх. № 7 от 14.01.2015 г., 13.30 ч. 

 

1. Оферта за участие-попълнен образец - да; 

2. Копие на валиден акредитиран сертификат или еквивалентен документ на 

участника за внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 

9001:2008 или еквивалентeн с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката 

– да; 

3. Списък на основните договори с предмет сходен с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години с общите стойности, датите, получателите, данни за 
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връзка с възложителите (в случай на необходимост от проверка) с описание на извършените 

дейности – да; 

4. Най-малко 2 (две) препоръки към два от посочените договори за добро изпълнение, 

като едната от тях се отнася за поръчка със сходен предмет – да /представени са 19 бр/; 

5. Фирмата няма да използва подизпълнители и за това липсват документите 

отнасящи се до подизпълнителите; 

6. Ценово предложение – попълнен образец – да; 

7. Техническо предложение/Декларация за приемане клаузите на проекто-договора – 

попълнен образец – да;  

8. Декларация за срок на валидност на офертата – попълнен образец – да; 

9. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълнен 

образец – да 

Фирмата е представила също така – Удостоверение от ТР, Декларация за 

обстоятелствата по чл. 33, ал. 4.  

Офертата съдържа списък на приложените документи и всяка страница от 

съдържанието й е номерирана с пореден номер на страницата 

 

5 „Валди 2000” ООД – гр. София, оферта вх. № 8 от 14.01.2015 г., 13,33ч. 

 

1. Оферта за участие-попълнен образец - да; 

2. Копие на валиден акредитиран сертификат или еквивалентен документ на 

участника за внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 

9001:2008 или еквивалентeн с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката 

– да; 

3. Списък на основните договори с предмет сходен с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години с общите стойности, датите, получателите, данни за 

връзка с възложителите (в случай на необходимост от проверка) с описание на извършените 

дейности – да; 

4. Най-малко 2 (две) препоръки към два от посочените договори за добро изпълнение, 

като едната от тях се отнася за поръчка със сходен предмет – да /представени са 4 бр/; 

5. Фирмата няма да използва подизпълнители и за това липсват документите 

отнасящи се до подизпълнителите; 

6. Ценово предложение – попълнен образец – да; 

7. Техническо предложение/Декларация за приемане клаузите на проекто-договора – 

попълнен образец – да;  

8. Декларация за срок на валидност на офертата – попълнен образец – да; 

9. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълнен 

образец – да 

Офертата съдържа списък на приложените документи и всяка страница от 

съдържанието й е номерирана с пореден номер на страницата 

 

6. „Домино” ЕООД–гр. Велико Търново, оферта вх. № 9 от 14.01.2015 г., 15,45 

ч. 

 

1. Оферта за участие-попълнен образец - да; 
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2. Копие на валиден акредитиран сертификат или еквивалентен документ на 

участника за внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 

9001:2008 или еквивалентeн с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката 

– Обхвата на сертификация на фирмата е: Търговия с и доставка до клиенти на канцеларски 

материали, офис техника и консумативи. Въпросния обхват не  отговаря на предмета на 

поръчката - не; 

3. Списък на основните договори с предмет сходен с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години с общите стойности, датите, получателите, данни за 

връзка с възложителите (в случай на необходимост от проверка) с описание на извършените 

дейности – да /под формата на декларация/; 

4. Най-малко 2 (две) препоръки към два от посочените договори за добро изпълнение, 

като едната от тях се отнася за поръчка със сходен предмет – да /представени са 6 бр/; 

5. Фирмата няма да използва подизпълнители и за това липсват документите 

отнасящи се до подизпълнителите; 

6. Ценово предложение – попълнен образец – да; 

7. Техническо предложение/Декларация за приемане клаузите на проекто-договора – 

попълнен образец – да;  

8. Декларация за срок на валидност на офертата – попълнен образец – да; 

9. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълнен 

образец – да 

Офертата съдържа списък на приложените документи и всяка страница от 

съдържанието й е номерирана с пореден номер на страницата 

 

7. „Цветмари-ИГ“ ООД – гр. Павликени, оферта вх. №  10 от 14.01.2015 г., 

16,50 ч. 

 

1. Оферта за участие-попълнен образец - да; 

2. Копие на валиден акредитиран сертификат или еквивалентен документ на 

участника за внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 

9001:2008 или еквивалентeн с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката 

– да; 

3. Списък на основните договори с предмет сходен с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години с общите стойности, датите, получателите, данни за 

връзка с възложителите (в случай на необходимост от проверка) с описание на извършените 

дейности – да /под формата на декларация/; 

4. Най-малко 2 (две) препоръки към два от посочените договори за добро изпълнение, 

като едната от тях се отнася за поръчка със сходен предмет – да /представени са 11 бр/; 

5. Фирмата няма да използва подизпълнители и за това липсват документите 

отнасящи се до подизпълнителите; 

6. Ценово предложение – попълнен образец – да; 

7. Техническо предложение/Декларация за приемане клаузите на проекто-договора – 

попълнен образец – да;  

8. Декларация за срок на валидност на офертата – попълнен образец – да; 

9. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълнен 

образец – да 
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Офертата съдържа списък на приложените документи и всяка страница от 

съдържанието й е номерирана с пореден номер на страницата 

 

На база проверената комплектност на офертните документи за участие в обществената 

поръчка чрез публична покана, комисията  констатира  следните отклонения и неспазени 

изисквания на Възложителя, оповестени чрез публичната покана, публикувана в портала на 

АОП с уникален код 9037781: 

 

Участникът ЕТ „Тинка 47-Тинка Мостанева”–гр. Златоград: 

Участникът не е представил: 

 Списък на основните договори с предмет сходен с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години с общите стойности, датите, 

получателите, данни за връзка с възложителите (в случай на необходимост от 

проверка) с описание на извършените дейности; 

 Най-малко 2 (две) препоръки към два от посочените договори за добро 

изпълнение, като едната от тях се отнася за поръчка със сходен предмет – не е 

представена нито една препоръка. 

 

Участникът „Домино” ЕООД–гр. Велико Търново: Участникът е представил . 

Копие на валиден акредитиран сертификат или еквивалентен документ на участника за 

внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2008 или 

еквивалентeн, но обхвата на сертификация е Търговия с и доставка до клиенти на 

канцеларски материали, офис техника и консумативи. Този обхват не отговаря на предмета 

на поръчката, а именно – доставка и монтаж на мебелно оборудване. 

 

Въз основа на констатираното, комисията единодушно  

РЕШИ: 

 

           1. Отстранява от по-нататъшно участие: 

Участника ЕТ „Тинка 47-Тинка Мостанева”–гр. Златоград, поради това че не 

отговаря на предварително обявените условия от Възложителя, оповестени чрез публичната 

покана, публикувана в портала на АОП с уникален код 9037781, а именно: е представил 

оферта, която не отговаря на изискванията на Възложителя. Участникат не е предстанил: 

 Списък на основните договори с предмет сходен с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години с общите стойности, датите, 

получателите, данни за връзка с възложителите (в случай на необходимост от 

проверка) с описание на извършените дейности; 

 Най-малко 2 (две) препоръки към два от посочените договори за добро 

изпълнение, като едната от тях се отнася за поръчка със сходен предмет. 

 

Участникът „Домино” ЕООД–гр. Велико Търново поради това че не отговаря на 

предварително обявените условия от Възложителя, оповестени чрез публичната покана, 

публикувана в портала на АОП с уникален код 9037781, а именно: представеното копие на 

валиден акредитиран сертификат или еквивалентен документ на участника за внедрена 

система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2008 или 

еквивалентeн е с обхват на сертификация - Търговия с и доставка до клиенти на канцеларски 

материали, офис техника и консумативи. Този обхват не отговаря на предмета на поръчката, 

а именно – доставка и монтаж на мебелно оборудване 
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Комисията разгледа предложенията на другите участници: 

 

Весела” ООД – гр. Варна 

„Перун ККБ” ЕООД – гр. Благоевград  

Кооперация „Панда”–гр. София 

„Валди 2000” ООД – гр. София 

„Цветмари-ИГ“ ООД – гр. Павликени 

 

и  констатира, че те са изготвени в съответствие с представения от Възложителя 

образец и с нужните приложения.  

 

Комисията пристъпи към оценяване на получените оферти в съотвествие с критерия 

за възлагане “най-ниска цена”. 

 

Оценка на предложенията и крайно класиране на участниците: 

 

1. „Цветмари-ИГ“ ООД – гр. Павликени – 23113 лв. без ДДС 

2. „Валди 2000” ООД – гр. София – 23233,54 лв. без ДДС 

3. Весела” ООД – гр. Варна – 23748,96 лв. без ДДС 

4. „Перун ККБ” ЕООД – гр. Благоевград – Заличено на основание чл.33, ал.4 от ЗОП 

5. Кооперация „Панда”–гр. София – 28140,14 без ДДС 

 

 

 

Въз основа на извършеното комисията единодушно 

РЕШИ 

 1. Класира фирма „Цветмари-ИГ“ ООД – гр. Павликени за изпълнение на обществена 

поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на мебелно оборудване“ в Читалище „Зора-

1887“, с. Горна Липница.  

2. Предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществената 

поръчка с участника „Цветмари-ИГ“ ООД.  

 

Дата на съставяне: 23.01.2015 г. 

 

КОМИСИЯ: 

Председател: ................/п/....................... 

/ Даниела Иванова / 

 

Членове:  1. Христинка Христова................/п/.......................  

 

2. Ивайло Антимов................/п/....................... 

 

3. Надежда Конакчиева................/п/....................... 

 

4. Димитър Палов................/п/....................... 


