
П Р О Т О К О Л

За дейността на комисия, назначена със Заповед №1064/22.10.2019 год. на Кмета на
Oбщина Ардино за разглеждане, оценяване и класиране на офертите получени в резултат на
обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с №15-02-195 от
01.10.2019 г. с предмет: „Избор на педиатър, акушер- гинеколог и стоматолог с цел
предоставяне на услуги по проект: BG05M9OP001-2.004-0004 „Предоставяне на
интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално
включване в община Ардино”, публикувана в РОП информация за публикувана в профила
на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с уникален код
9093038 от 01.10.2019 г. и информация за публикувана в профила на купувача обява за
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за удължаване на първоначалния срок
за получаване на оферти с уникален код 9093456 от 15.10.2019 г.

Днес, 22.10.2019 г., в град Ардино, комисия в състав:
Председател: Гьокчен Емин – гл. юрисконсулт
Членове: 1. Жасмина Терзиева – началник отдел „ИПЕ”

2. Фатме Хаджисаид – гл. счетоводител

се събра в заседателна зала в Общинска администрация Ардино от 12:00 часа в
изпълнение на Заповед №1064/22.10.2019 год. на Кмета на Oбщина Ардино за разглеждане,
оценяване и класиране на офертите получени в резултат на обява за обществена поръчка на
стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Избор на педиатър, акушер- гинеколог и
стоматолог с цел предоставяне на услуги по проект: BG05M9OP001-2.004-0004
„Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и
активно социално включване в община Ардино”.

В 11:50 часа от деловодството на Общинска администрация Ардино предадоха на
комисията регистъра на постъпилите оферти и 5 /пет/ броя оферти.

Председателят на комисията уведоми членовете на Комисията, че в обявения срок - до
17:00 часа на 21.10.2019 г. са постъпили следните оферти:

№ Наименование на участника Дата и час на подаване
на офертата

Входящ номер на
офертата

1. НЕДИМ ИСМАИЛОВ 10.10.2019 г. -09:59 ч. 94Н-608-1

2. ГЮНЕР БЕХЧЕТ ОСМАН 11.10.2019 г. – 11:49 ч. 94Г-62-1

3. ЕЛВАН АКИФ АЛИ - ОСМАН 11.10.2019 г. – 11:51 ч. 94Е-474-1

4. ГЮНЕР БЕХЧЕТ ОСМАН 11.10.2019 г. -11:53 ч. 94Г-62-2

5. АЙЛИН РАКИБ АПТИКАДИР 14.10.2019 г. -08:37 ч. 94А-220-1



Всеки член на Комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 103,
ал. 2 от ЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията провери цялостта и непрозрачността на пликовете и пристъпи към тяхното
отваряне.

Комисията отвори Плика на Д-р Недим Исмаилов с вх. №94Н-608-1, подадена за
участие в обществената поръчка за обособена позиция №2 - „Избор на педиатър и акушер –
гинеколог с цел предоставяне  услуга „Предоставяне на психологическа подкрепа и
консултация на бъдещите и настоящите родители за формиране и развитие на родителски
умения, семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и
родители, включително с деца и родители, които не са от узязвимите групи, с цел посещение
на детска градина”. Председателят оповести пред членовете на комисията документите,
които офертата съдържа. Комисията подписа техническото и ценовото предложение на
участника.

Комисията отвори Плика на Д-р Гюнер Осман с вх. №94Г-62-1, подадена за участие в
обществената поръчка за обособена позиция №2 - „Избор на педиатър и акушер – гинеколог с
цел предоставяне  услуга „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на
бъдещите и настоящите родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно
консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с
деца и родители, които не са от узязвимите групи, с цел посещение на детска градина”.
Председателят оповести пред членовете на комисията документите, които офертата съдържа.
Комисията подписа техническото и ценовото предложение на участника.

Комисията отвори Плика на Д-р Елван Акиф Али - Осман с вх. №94Е-474-1, подадена
за участие в обществената поръчка за обособена позиция №1 - „Избор на педиатър с цел
предоставяне  услуга „Ранна интервенция на уврежданията” обхващаща деца от  0-7 години”.
Председателя оповести пред членовете на комисията документите, които офертата съдържа.
Комисията подписа техническото и ценовото предложение на участника.

Комисията отвори Плика на Д-р Гюнер Осман с вх. №94Г-62-2, подадена за участие в
обществената поръчка за обособена позиция №3 – „Избор на педиатър и стоматолог с цел
предоставяне  услуга „Покрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по
превенция на заболяванията”. Председателят оповести пред членовете на комисията
документите, които офертата съдържа. Комисията подписа техническото и ценовото
предложение на участника.

Комисията отвори Плика на Д-р Айлин Аптикадир с вх. №94А-220-1, подадена за
участие в обществената поръчка за обособена позиция №3 – „Избор на педиатър и
стоматолог с цел предоставяне  услуга „Покрепа за осигуряване на здравна детска
консултация и дейности по превенция на заболяванията”. Председателят оповести пред
членовете на комисията документите, които офертата съдържа. Комисията подписа
техническото и ценовото предложение на участника.

След отварянето на офертите комисията обяви ценовите предложения:
Участника Д-р Недим Исмаилов за изпълнение на обособена позиция №2 от

обществената поръчка предлага цена от 15 лв. за час или общо за 117 часа – 1 755.00 лв.

Участника Д-р Гюнер Осман за изпълнение на обособена позиция №2 от обществената
поръчка предлага цена от 15 лв. за час или общо за 117 часа – 1 755.00 лв.



Участника Д-р Елван Акиф Али - Осман за изпълнение на обособена позиция №1 от
обществената поръчка предлага цена от 15 лв. за час или общо за 585 часа – 8 775.00 лв.

Участника Д-р Гюнер Осман за изпълнение на обособена позиция №3 от обществената
поръчка предлага цена от 15 лв. за час или общо за 585 часа – 8 775.00 лв.

Участника Д-р Айлин Аптикадир за изпълнение на обособена позиция №3 от
обществената поръчка предлага цена от 20 лв. за час или общо за 182 часа – 3 640.00 лв.

КОНСТАТАЦИИ ПРИ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

ІІІ.  Д-р Недим Исмаилов
Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в

обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с изх. №15-02-195 от
01.10.2019 г.

Заключение: Офертата на участника отговаря на изискванията на възложителя.

ІІ. Д-р Гюнер Осман
Участникът и в двете си оферти е представил всички изискуеми документи, посочени

от Възложителя в обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с изх. №15-
02-195 от 01.10.2019 г.

Заключение: Офертите на участника отговарят на изискванията на възложителя.

І. Д-р Елван Акиф Али - Осман
Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в

обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с изх. №15-02-195 от
01.10.2019 г.

Заключение: Офертата на участника отговаря на изискванията на възложителя.

ІV. Д-р Айлин Аптикадир
Участникът е представил всички изискуеми документи, посочени от Възложителя в

обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с изх. №15-02-195 от
01.10.2019 г.

Заключение: Офертата на участника отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията премина към разглеждане на техническите предложения на участниците.
Комисията установи, че техническите предложения участниците отговарят на изискванията
на възложителя.

Комисията премина към класиране на офертите по критерият за оценка: „най-ниска
цена”.

Комисията предлага на Възложителя следното класиране:
За обособена позиция №1 - „Избор на педиатър с цел предоставяне  услуга „Ранна

интервенция на уврежданията” обхващаща деца от  0-7 години”:
• На първо място – Д-р Елван Акиф Али - Осман - педиатър



За обособена позиция №2 - „Избор на педиатър и акушер – гинеколог с цел
предоставяне  услуга „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещите
и настоящите родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно
консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с
деца и родители, които не са от узязвимите групи, с цел посещение на детска градина”:

• На първо място – Д-р Гюнер Осман - педиатър

За обособена позиция №2 - „Избор на педиатър и акушер – гинеколог с цел
предоставяне  услуга „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещите
и настоящите родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно
консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с
деца и родители, които не са от узязвимите групи, с цел посещение на детска градина”:

• На първо място – Д-р Недим Исмаилов - акушер – гинеколог

За обособена позиция №3 – „Избор на педиатър и стоматолог с цел предоставяне
услуга „Покрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на
заболяванията”:

• На първо място – Д-р Гюнер Осман - педиатър

За обособена позиция №3 – „Избор на педиатър и стоматолог с цел предоставяне
услуга „Покрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на
заболяванията”:

• На първо място –  Д-р Айлин Аптикадир - стоматолог

Протоколът е подписан от членовете на комисията и предаден на Възложителя за
утвърждение на 22.10.2019 г.

Председател:
Гьокчен Емин _______п__________

Членове:
1. Жасмина Терзиева ______п________

2. Фатме Хаджисаид ______п________

УТВЪРЖДАВАМ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО: _______п_______

 /Ресми Мурад/
ДАТА: 22.10.2019 Г.


