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ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 12.07.2016 г. в 13:30 ч., в стая № 306 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 97, ал.1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22 -  
1116/31.05.2016 г. и заповед за изменение № РД 22-1337/05.07.2016 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени офертите, представени в отговор на обява с № 
ОБ-1/20.05.2016 г. за обществена поръчка по чл. 20, ал.З, т.2 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 
реда на чл. 187, ал.1 и ал.2 от ЗОП, продължи разглеждането на постъпилите оферти във връзка 
с участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка по заявка и гаранционно поддържане 
на нови компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на Община 
Велико Търново”  с ID 9053282

КОМ ИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Розалия Стефанова -  Директор на дирекция „Административно обслужване” 
в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Явор Иванов -  Старши експерт в отдел „ОП” в Община Велико Търново;
2. инж. Тихомир Манов -  Главен експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново;
3. Павел Иванов Христов -  Главен експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново;
4. инж. Стефан Караиванов -  Старши експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново;

Комисията направи проверка за спазване на срока, даден в протокол от дата 05.07.2016 г. 
за представяне на изисканите обосновки за начина на образуване на предложението по Ценови 
критерий -  предлагана цена по подпоказател Ц4 - предлагана цена за многофункционални 
устройства сумарно от т.4.1 до т.4.2 от техническата спецификация, от участниците 
"ВАЛИ К О М П Ю Т Ъ Р С О О Д  и "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД и 
установи следното:

В отговор на писма до участниците в процедурата: до "ВАЛИ К О М П Ю Т Ъ Р С О О Д , с 
изх. № 5300 - 17530-8/05.07.2016 г. и до "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД, с 
изх. № 5300 - 13506-3/05.07.2016 г., с искане за представяне на обосновка относно 
предложението по Ценови критерий - предлагана цена по подпоказател Ц4 - предлагана цена 
за многофункционални устройства сумарно от т.4.1 до т.4.2 от техническата 
спецификация, в срок са постъпили техните отговори, както следва:

- отговор с вход. № 5300 -  13506-4/07.07.2016 г. на "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС 
СИСТЕМИ" АД, гр. София и

- отговор с вход. № 5300 -  7195-3/08.07.2016 г. на "ВАЛИ КОМПЮТЪРСООД, гр. 
Велико Търново.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на представените от участниците 
обосновки.
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I. Отговор c вход. № 5300 -  13506-4/07.07.2016 г. на "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС 
СИСТЕМИ" АД, гр. София, съдържа:

1. Придружително писмо с Изх. № 20160706086/06.07.2016 г. на "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД, гр. София -  съдържащо писмена обосновка -  стр. 2

В представената обосновка относно предложението по Ценови критерий -  предлагана 
цена по подпоказател Ц4 - предлагана цена за многофункционални устройства сумарно от 
т.4.1 до т.4.2 от техническата спецификация -  598,25 лв. без ДДС, участникът посочва, че 
предложението се дължи на: оптимално техническо решение в следствие на дългогодишния 
професионален опит и специализация в областта на настоящата обществена поръчка, което 
същевременно отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът посочва, че разполага на 
склад с предложените модели техника (HP Color LaserJet Pro M l76 и Xerox WorkCentre 3215N). 
Представя и начин на формиране на ценовото предложение. Заводска цена на стоката - 90%; 
Транспорт и логистика - 7% и Търговска надценка - 3%.

Предвид изложените обстоятелства и информацията в предоставената обосновка, 
комисията единодушно намира, че предложението на участника относно предложената цена по 
подпоказател Ц4 - „предлагана цена за многофункционални устройства сумарно от т.4.1 до 
т.4.2 от техническата спецификация -  598,25 лв. без ДДС, се обуславя от оптимално 
техническо решение и изключително благоприятни условия, и приема така направената 
обосновка.

II. Отговор с вход. № 5300 -  7195-3/08.07.2016 г. на "ВАЛИ КОМПЮТЪРСООД, гр. 
Велико Търново, съдържа:

1. Уведомително писмо - обосновка с Изх. № 1826/08.07.2016 г. на "ВАЛИ 
КОМПЮТЪРСООД, гр. Велико Търново -  съдържащо писмена обосновка -  стр. 2

В представената обосновка относно предложението по Ценови критерий -  предлагана 
цена по подпоказател Ц4 - предлагана цена за многофункционални устройства сумарно от 
т.4.1 до т.4.2 от техническата спецификация -  500,00 лв. без ДДС, участникът е посочил 
следните обективни обстоятелства, касаещи: Икономически особености на производствения 
процес, на предоставяните услуги; Избрани технически решения и наличието на изключително 
благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите; Оригиналност на 
предложението от участника, по отношение на доставките и Спазване на задълженията по 
чл. 115 от ЗОП. Участникът посочва, че няма да използва държавна помощ.

Участникът посочва, че фирмата е сред най-големите доставчици на техника за 
територията на България. Като официален дистрибутор и представител на различни фирми 
производители на оборудване, се възползва от преференциални цени и бързи срокове на 
доставка. Фирмата е официален представител и вносител и на продуктите на RICOH и 
предпочитан партньор на Hewlett-Packard за България. Партньорството им с производителите 
им дава и правото да ползват преференциални цени. Разполагат със складови наличности от 
богата гама продукти на цитираните производители, включително на предложените 
многофункционални устройства, което спомага за преразпределение на разходи при поръчки и 
доставки.

Предвид изложените обективни обстоятелства в предоставената обосновка, комисията 
единодушно приема така направената обосновка на участника относно предложената цена по 
подпоказател Ц4 - „предлагана цена за многофункционални устройства сумарно от т.4.1 до 
т.4.2 от техническата спецификация -  500,00 лв. без ДДС.

К о м и с и я т а  д о п у с к а  д о  п о - н а т а т ъ ш н о  у ч а с т и е  и  о ц е н к а  с л е д н и т е  о ф е р т и :

- Оферта с вход. № 5300-22799-1/30.05.2016 г. от 09:40 часа на „КОНТРАКС” АД, със 
седалище гр. София 1113, ул. „Тинтява” № 13, с ЕИК 175415627, тел: 02/960 977; факс: 
02/960 9797, e-mail: sales@kontrax.bg
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- Оферта с вход. № 5300 -  13506-1/30.05.2016 г. от 10:07 часа на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БИЗНЕС СИСТЕМИ” АД, гр. София, ул. „Бесарабия” № 24, тел: 02/91 945; факс: 02/945 59 
59, с ЕИК 121814067, e-mail: sbs@sbs.bg

- Оферта с вход. № 53-132-1/30.05.2016 г. от 13:06 часа на „СМАРТ СОФТ” ЕООД, гр. 
София, ул. „Козлодуй” № 98, с ЕИК 832069304, тел: 02/4912027; факс: 02/4912029, e-mail: 
saIes@smartsoft.bg

- Оферта с вход. № 5300-4816-1/30.05.2016 г. от 13:22 часа на „ВАЛИ КОМПЮТЪРС” 
ООД, с. Шереметя, общ. Велико Търново, местност Робова чешма 5034, с ЕИК 104518906, 
тел: 062/610 932; факс: 062/610 921, e-mail: vali@vali.bg; tony@vali.bg

Резултати от разглеждането и оценката на офертите

К = Ц х 40 % + V х 20 % + К х 20 % + С х 20 %, където:

По показател ..Н -  Ценови кпитепий”:

Ц = Ц1 х 30 % + Ц2 х 10 % + ЦЗ х 10 % + Ц4 х 10 % + Ц5 х 10 % + Ц6 х 20 % + Ц7 х 10 %,
където:

По подпоказател Ц1 - предлагана цена за компоненти сумарно от т. 1.1 до т. 1.10 от 
техническата спецификация.
Най-доброто предложение, което ще има за своя последица най-малък бюджетен разход /най - 
ниска ценаJ получава 100 т. Предложението на „ВАЛИ КОМПЮТЪРС” ООД -  327,20 лв. без 
ДДС е най-добро и получава 100 т. Другите участници получават съгласно определената от 
възложителя формула, както следва:

Участник

Предложение 
на участника 

по подпоказател
Ц1

в лева без ДДС

Формула за определяне 
Ц1=Ц1 min/Щ п х 100

Относителна 
тежест на 

подпоказателя 
30%

Резултат по 
подпоказател

ш

"КОНТРАКС" АД 350,13 лв. 327,20/350,13 х 100 = 93,45 т. 93,45 х 30% 28,04 т.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БИЗНЕС СИСТЕМИ" 

АД 348,50 лв. 327,20/348,50 х 100 = 93,89 т. 93,89 х 30% 28,17 т.

"СМАРТ СОФТ" 
ЕООД 380,00 лв. 327,20/380,00 х 100 = 86,11 т. 86,11 х 30% 25,83 т.
"ВАЛИ
КО М П Ю ТЪ РС О О Д 327,20 лв. 327,20/327,20 х 100 = 100 т. 100 x30% 30 т.

По подпоказател Ц2 - предлагана цена за монитор.
Най-доброто предложение, което ще има за своя последица най-малък бюджетен разход /най - 
ниска цена/ получава 100 т. Предложението на "СМАРТ СОФТ" ЕООД -  139,00 лв. без ДДС 
е най-добро и получава 100 т. Другите участници получават съгласно определената от 
възложителя формула, както следва:
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Участник

Предложение 
на участника 

по подпоказател 
Ц2

в лева без ДДС

Формула за определяне 
Ц 2=Ц 2тт/Ц 2п  х 100

Относителна 
тежест на 

подпоказателя 
10%

Резултат по 
подпоказател 

Ц2

"КОНТРАКС" АД 145,11 лв. 139,00/145,11 х 100 = 95,79 т. 95,79 х 10% 9,58 т.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БИЗНЕС СИСТЕМИ" 

АД 144,75 лв. 139,00/144,75 x 100 = 96,03 т. 96,03 х 10% 9,60 т.
"СМАРТ СОФТ" 
ЕООД 139,00 лв. 139,00/139,00 х 100 = 100 т. 100 х 10% 10 т.
"ВАЛИ
КОМ ПЮ ТЪРСООД 146,00 лв. 139,00/146,00 х 100 = 95,21 т. 95,21 х 10% 9,52 т.

По подпоказател JJ3 - предлагана цена за принтери сумарно от т.3.1 до т.3.4 от техническата 
спецификация.
Най-доброто предложение, което ще има за своя последица най-малък бюджетен разход /най - 
ниска цена/ получава 100 т. Предложението на "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС 
СИСТЕМИ" АД -  697,00 лв. без ДДС е най-добро и получава 100 т. Другите участници 
получават съгласно определената от възложителя формула, както следва:

Участник

Предложение 
на участника 

по подпоказател 
ЦЗ

в лева без ДДС

Формула за определяне 
Ц З=Ц Зтт/Ц Зп х 100

Относителна 
тежест на 

подпоказателя 
10%

Резултат по 
подпоказател 

ЦЗ

"КОНТРАКС" АД 930,37 лв. 697,00/930,37 х 100 = 74,92 т. 74,92 х 10% 7,49 т.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ  
БИЗНЕС СИСТЕМИ" 

АД 697,00 лв. 697,00/697,00 х 100 = 100 т. 100 х 10% 10 т.
"СМАРТ СОФТ" 
ЕООД 846,00 лв. 697,00/846,00 х 100 = 82,39 т. 82,39 х 10% 8,24 т.

"ВАЛИ
КОМ ПЮ ТЪРСООД 710,50 лв. 697,00/710,50 х 100 = 98,10 т. 98,10 х 10% 9,81 т.

По подпоказател Ц4 - предлагана цена за многофункционални устройства сумарно от т.4.1 до 
т.4.2 от техническата спецификация.
Най-доброто предложение, което ще има за своя последица най-малък бюджетен разход /най - 
ниска цена/ получава 100 т. Предложението на „ВАЛИ КОМПЮТЪРС” ООД -  500,00 лв. без 
ДДС е най-добро и получава 100 т. Другите участници получават съгласно определената от 
възложителя формула, както следва:

Участник

Предложение 
на участника 

по подпоказател 
Ц4

в лева без ДДС

Формула за определяне 
Ц4=Ц4пнп/Ц4п х 100

Относителна 
тежест на 

подпоказателя 
10%

Резултат по 
подпоказател 

Ц4

"КОНТРАКС" АД 1016,75 лв. 500,00/1016,75 х 100 = 49,18 т. 49,18 х 10% 4,92 т.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БИЗНЕС СИСТЕМИ" 

АД 598,25 лв. 500,00/598,25 х 100 = 83,58 т. 83,58 х 10% 8,36 т.
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"СМАРТ СОФТ" 
ЕООД 954,00 лв. 500,00/954,00 х 100 = 52,41 т. 52,41 х 10% 5,24 т.
"ВАЛИ
К О М П Ю ТЪ РС О О Д 500,00 лв. 500,00/500,00 х 100 = 100 т. 100 х 10% 10 т.

По подпоказател Ц5 - предлагана цена за скенери сумарно от т.5.1 до т.5.2 от техническата 
спецификация.
Най-доброто предложение, което ще има за своя последица най-малък бюджетен разход /най - 
ниска цена/ получава 100 т. Предложението на "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС 
СИСТЕМИ" АД -  584,00 лв. без ДДС е най-добро и получава 100 т. Другите участници 
получават съгласно определената от възложителя формула, както следва:

Участник

Предложение 
на участника 

по подпоказател 
Ц5

в лева без ДДС

Формула за определяне 
Ц5=Ц5ш1п/Ц5п х 100

Относителна 
тежест на 

подпоказателя 
10%

Резултат по 
подпоказател 

Ц5

"КОНТРАКС" АД 696,40 лв. 584,00/696,40 х 100 = 83,86 т. 83,86 х 10% 8,39 т.
"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ  
БИЗНЕС СИСТЕМИ" 

АД 584,00 лв. 584,00/584,00 х 100 = 100 т. 100 х 10% 10 т.
"СМАРТ СОФТ" 
ЕООД 592,00 лв. 584,00/592,00 х 100 = 98,65 т. 98,65 х 10% 9,87 т.
"ВАЛИ
КОМ ПЮ ТЪРСООД 608,20 лв. 584,00/608,20 х 100 = 96,02 т. 96,02 х 10% 9,60 т.

По подпоказател П6 - предлагана цена за преносим компютър.
Най-доброто предложение, което ще има за своя последица най-малък бюджетен разход /най - 
ниска цена/ получава 100 т. Предложението на "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС 
СИСТЕМИ" АД — 499,00 лв. без ДДС е най-добро и получава 100 т. Другите участници 
получават съгласно определената от възложителя формула, както следва:

Участник

Предложение 
на участника 

по подпоказател 
Ц6

в лева без ДДС

Формула за определяне 
Ц 6= Ц 6тт/Ц 6п  х 100

Относителна 
тежест на 

подпоказателя 
20%

Резултат по 
подпоказател 

Ц6

"КОНТРАКС" АД 538,38 лв. 499,00/538,38 х 100 = 92,69 т. 92,69 х 20% 18,54 т.
"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ  
БИЗНЕС СИСТЕМИ" 
АД 499,00 лв. 499,00/499,00 х 100 = 100 т. 100 х 20% 20 т.
"СМАРТ СОФТ" 
ЕООД 525,00 лв. 499,00/525,00 х 100 = 95,05 т. 95,05 х 20% 19,01 т.

"ВАЛИ
КОМ ПЮ ТЪРСООД 585,00 лв. 499,00/585,00 х 100 = 100 т. 85,30 х 20% 17,06 т.

По подпоказател Ц7 - предлагана цена за компютърни конфигурации с предварително 
инсталирана ОС сумарно от т.7.1 до т.7.2.
Най-доброто предложение, което ще има за своя последица най-малък бюджетен разход /най - 
ниска цена/ получава 100 т. Предложението на "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС 
СИСТЕМИ" АД — 1297,50 лв. без ДДС е най-добро и получава 100 т. Другите участници



получават съгласно определената от възложителя формула, както следва:

Участник

Предложение 
на участника 

по подпоказател 
Ц7

в лева без ДДС

Формула за определяне 
Ц 7=Ц 7тт/Ц 7п  х 100

Относителна 
тежест на 

подпоказателя 
10%

Резултат по 
подпоказател 

Ц7

"КОНТРАКС" АД 1407,41 лв. 1297,50/1407,41 х 100 = 92,19 т. 92,19 х 10% 9,22 т.
"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БИЗНЕС СИСТЕМИ" 

АД 1297,50 лв. 1297,50/1297,50 х 100 = 100 т. 100 х 10% 10 т.
"СМАРТ СОФТ" 
ЕООД 1404,00 лв. 1297,50/1404,00 х 100 = 92,41 т. 92,41 х 10% 9,24 т.
"ВАЛИ
КОМ ПЮ ТЪРСООД 1391,00 лв. 1297,50/1391,00 х 93,28 = 100 т. 93,28 х 10% 9,33 т.

Обобщени резултати по показател „II -  Ценови критерий”

У частник
П одпоказатели

О бщ о
О тносителна  

теж ест на 
Ц 40 %

Ц1 Ц2 ЦЗ Ц4 Ц5 Ц6 Ц7

"КОНТРАКС" АД 28,04 9,58 7,49 4,92 8,39 18,54 9,22 86,18 34,47 т.
"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БИЗНЕС СИСТЕМИ" 

АД
28,17 9,60 10 8,36 10 20 10 96,13 38,45 т.

"СМАРТ СОФТ" 
ЕООД 25,83 10 8,24 5,24 9,87 19,01 9,24 87,43 34,97 т.

"ВАЛИ
КОМ ПЮ ТЪРСООД 30 9,52 9,81 10 9,60 17,06 9,33 95,32 38,13 т.

По показател „ V  -  С р о к  за изпълнение на заявката, след получаване на възлагателно 
писмо”

V = VI х 40 % + V2 х 30 % + V3 х 30 %, където:

По подпоказател V1 - предложен срок за изпълнение на заявка след получаване на 
възлагателно писмо до административната сграда на Община Велико Търново, с адрес пл. 
„Майка България” № 2.
Най-доброто предложение е най-краткия срок за изпълнение на заявка /в работни дни/ и 
получава 100 т. Всички участници посочват, че ще изпълнят заявката за 1 работен ден и 
съответно получават по 100 т.

Участник

Предложение 
на участника 

по подпоказател 
VI

в работни дни

Формула за определяне 
V l=V lm in/V ln  х 100

Относителна 
тежест на 

подпоказателя 
40%

Резултат по 
подпоказател 

VI

"КОНТРАКС АД 1 работен ден 1/1 х 100= 100 т. 100x40% 40 т.

6



"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БИЗНЕС СИСТЕМИ" 

АД 1 работен ден 1/1 х 100=  100 т. 100x40% 40 т.
"СМАРТ СОФТ" 
ЕООД 1 работен ден 1/1 х 100=  100 т. 100x40% 40 т.
"ВАЛИ
КОМ ПЮ ТЪРСООД 1 работен ден 1/1 х 100 = 100 т. 100x40% 40 т.

По подпоказател V2 - предложен срок за изпълнение на заявка след получаване на 
възлагателно писмо до сгради на територията на град Велико Търново.
Най-доброто предложение е най-краткия срок за изпълнение на заявка /в работни дни/ и 
получава 100 т. Всички участници посочват, че ще изпълнят заявката за 1 работен ден и 
съответно получават по 100 т.

Участник

Предложение 
на участника 

по подпоказател 
V2

в работни дни

Формула за определяне 
V2=V2min/V2n х 100

Относителна 
тежест на 

подпоказателя 
30%

Резултат по 
подпоказател 

V2

"КОНТРАКС" АД 1 работен ден 1/1 х 100 = 100 т. 100x30% 30 т.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БИЗНЕС СИСТЕМИ" 

АД 1 работен ден 1/1 х 100= 100 т. 100 x30% 30 т.
"СМАРТ СОФТ" 
ЕООД 1 работен ден 1/1 х 100 = 100 т. 100 x30% 30 т.
"ВАЛИ
КОМ ПЮ ТЪРСООД 1 работен ден 1/1 х 100 = 100 т. 100 x30% 30 т.

По подпоказател V3 - предложен срок за изпълнение на заявка след получаване на 
възлагателно писмо до сгради извън територията на град Велико Търново.
Най-доброто предложение е най-краткия срок за изпълнение на заявка /в работни дни/ и 
получава 100 т. Всички участници посочват, че ще изпълнят заявката за 1 работен ден и 
съответно получават по 100 т.

Участник

Предложение 
на участника 

по подпоказател 
V3

в работни дни

Формула за определяне 
V3=V3min/V3n х 100

Относителна 
тежест на 

подпоказателя 
30%

Резултат по 
подпоказател 

V3

"КОНТРАКС" АД 1 работен ден 1/1 х 100 = 100 т. 100x30% 30 т.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БИЗНЕС СИСТЕМИ" 

АД 1 работен ден 1/1 х 100 = 100 т. 100x30% 30 т.

"СМАРТ СОФТ" 
ЕООД 1 работен ден 1/1 х 100 = 100 т. 100 x30% 30 т.
"ВАЛИ
КОМ ПЮ ТЪРСООД 1 работен ден 1/1 х 100 = 100 т. 100 x 30% 30 т.
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Обобщени резултати по показател ..V  -  С р о к  за изпълнение на заявката» след
получаване на възлагателно писмо”

Участник
Подпоказателн

Общо
Относителна 

тежест на 
V 20 %

VI V2 V3

"КОНТРАКС" АД 40 30 30 100 20 т.
"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БИЗНЕС СИСТЕМИ" 

АД
40 30 30 100 20 т.

"СМАРТ СОФТ" 
ЕООД 40 30 30 100 20 т.

"ВАЛИ
КО М П Ю ТЪ РСО О Д 40 30 30 100 20 т.

По показател ..К -  Предлаган с р о к  за гапанпионно поллгьпжане”:

К = К1 х 30 % + К2 х 10 % + КЗ х 10 % + К4 х 10 % + К5 х 10 % + К6 х 20 % + К7 х 10 %,
където:

По подпоказател К1 - предлаган гаранционен сервиз на компютърна конфигурация. 
Най-доброто предложение, е най-дългия предложен срок за гаранционно поддържане и 
получава 100 т. Предложението на "СМАРТ СОФТ" ЕООД -  60 месеца е най-добро и 
получава 100 т. Другите участници получават съгласно определената от възложителя формула, 
както следва:

Участник

Предложение 
на участника 

по подпоказател 
К1 

в месеци

Формула за определяне 
К1=К1п/К1тах х 100

Относителна 
тежест на 

подпоказателя 
30%

Резултат по 
подпоказател 

К1

"КОНТРАКС" АД 48 48/60 х 100 = 80 т. 80 х 30% 24 т.
"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БИЗНЕС СИСТЕМИ" 

АД 36 36/60 х 100 = 60 т. 60 х 30% 18 т.

"СМАРТ СОФТ" 
ЕООД 60 60/60 х 100 = 100 т. 100 x30% 30 т.
"ВАЛИ
КОМ ПЮ ТЪРСООД 36 36/60 х 100 = 60 т. 60 х 30% 18 т.

По подпоказател К2 - предлаган гаранционен сервиз на монитори.
Най-доброто предложение, е най-дългия предложен срок за гаранционно поддържане и 
получава 100 т. Предложението на "КОНТРАКС" АД -  48 месеца е най-добро и получава 
100 т. Другите участници получават съгласно определената от възложителя формула, както 
следва:

Участник

Предложение 
на участника 

по подпоказател 
К2 

в месеци

Формула за определяне 
К2=К2п/К2шах х 100

Относителна 
тежест на 

подпоказателя 
10%

Резултат по 
подпоказател 

К2

"КОНТРАКС" АД 48 48/48 х 100 = 100 т. 100 х 10% 10 т.



"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БИЗНЕС СИСТЕМИ" 

АД 24 24/48 х 100 = 50 т. 50 х 10% 5 т.
"СМАРТ СОФТ" 
ЕООД 36 36/48 х 100 = 75 т. 75 х 10% 7,5 т.
"ВАЛИ
КОМ ПЮ ТЪРСООД 36 36/48 х 100 = 75 т. 75 х 10% 7,5 т.

По подпоказател КЗ - предлаган гаранционен сервиз на принтери.
Най-доброто предложение, е най-дългия предложен срок за гаранционно поддържане и 
получава 100 т. Всички участници посочват гаранционен срок 24 месеца и съответно получават 
по 100 т.

Участник

Предложение 
на участника 

по подпоказател 
КЗ 

в месеци

Формула за определяне 
K3=K3n/K3max х 100

Относителна 
тежест на 

подпоказателя 
10%

Резултат по 
подпоказател 

КЗ

"КОНТРАКС АД 24 24/24 х 100= 100 т. 100 х 10% 10 т.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БИЗНЕС СИСТЕМИ" 

АД 24 24/24 х 100 = 100 т. 100 х 10% 10 т.
"СМАРТ СОФТ" 
ЕООД 24 24/24 х 100 = 100 т. 100 х 10% 10 т.
"ВАЛИ
КОМ ПЮ ТЪРСООД 24 24/24 х 100 = 100 т. 100 х 10% 10 т.

По подпоказател К4 - предлаган гаранционен сервиз на многофункционални устройства. 
Най-доброто предложение, е най-дългия предложен срок за гаранционно поддържане и 
получава 100 т. Предложенията на "КОНТРАКС" АД, "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД и "ВАЛИ КОМПЮТЪРСООД -  24 месеца са еднакви и най- 

добри - получават 100 т. Другия участник получава съгласно определената от възложителя 
формула, както следва:

Участник

Предложение 
на участника 

по подпоказател 
К4 

в месеци

Формула за определяне 
K4=K4n/K4max х 100

Относителна 
тежест на 

подпоказателя 
10%

Резултат по 
подпоказател 

К4

"КОНТРАКС" АД 24 24/24 х 100 = 100 т. 100 х 10% 10 т.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БИЗНЕС СИСТЕМИ" 

АД 24 24/24 х 100 = 100 т. 100x10% 10 т.

"СМАРТ СОФТ" 
ЕООД 12 12/24 х 100 = 50 т. 50 х 10% 5 т.
"ВАЛИ
КОМПЮТЪРС " ООД 24 24/24 х 100 = 100 т. 100 х 10% 10 т.

По подпоказател К5 - предлаган гаранционен сервиз на скенери.
Най-доброто предложение, е най-дългия предложен срок за гаранционно поддържане и
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получава 100 т. Предложенията на "КОНТРАКС" АД, "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД и "ВАЛИ КОМ ПЮ ТЪРСООД — 24 месеца са еднакви и най- 

добри - получават 100 т. Другия участник получава съгласно определената от възложителя 
формула, както следва:

Участник

Предложение 
на участника 

по подпоказател 
К5 

в месеци

Формула за определяне 
K5=K5n/K5max х 100

Относителна 
тежест на 

подпоказателя 
10%

Резултат по 
подпоказател 

К5

"КОНТРАКС"АД 24 24/24x 100 = 100 т. 100 х 10% 10 т.

' СПЕЦИАЛИЗИРАНИ  
БИЗНЕС СИСТЕМИ" 

АД 24 24/24 х 100 = 100 т. 100 х 10% 10 т.
"СМАРТ СОФТ" 
ЕООД 12 12/24 х 100 = 50 т. 50 х 10% 5 т.
"ВАЛИ
К О М П Ю ТЪ РС О О Д 24 24/24 х 100 = 100 т. 100 х 10% 10 т.

По подпоказател К6 - предлаган гаранционен сервиз на преносим компютър.
Най-доброто предложение, е най-дългия предложен срок за гаранционно поддържане и 
получава 100 т. Предложението на "КОНТРАКС АД - 36 месеца е най-добро и получава 
100 т. Другите участници получават съгласно определената от възложителя формула, както 
следва:

Участник

Предложение 
на участника 

по подпоказател 
К6 

в месеци

Формула за определяне 
K6=K6n/K6max х 100

Относителна 
тежест на 

подпоказателя 
20%

Резултат по 
подпоказател 

К6

"КОНТРАКС"АД 36 36/36 х 100 = 100 т. 100 х 20% 20 т.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БИЗНЕС СИСТЕМИ" 

АД 24 24/36 х 100 = 66,66 т. 66,66 х 20% 13,33 т.

"СМАРТ СОФТ" 
ЕООД 24 24/36 х 100 = 66,66 т. 66,66 х 20% 13,33 т.
"ВАЛИ
КОМ ПЮ ТЪРСООД 24 24/36 х 100 = 66,66 т.. 66,66 х 20% 13,33 т.

По подпоказател К7 - предлаган гаранционен сервиз на компютърни конфигурации с 
предварително инсталирана ОС.
Най-доброто предложение, е най-дългия предложен срок за гаранционно поддържане и 
получава 100 т. Предложението на "СМАРТ СОФТ" ЕООД -  60 месеца е най-добро и 
получава 100 т. Другите участници получават съгласно определената от възложителя формула, 
както следва:

Участник

Предложение 
на участника 

по подпоказател 
К7 

в месеци

Формула за определяне 
K7=K7n/K7max х 100

Относителна 
тежест на 

подпоказателя 
10%

Резултат по 
подпоказател 

К7
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"КОНТРАКС" АД 36 36/60 х 100 = 60 т. 60 х 10% 6 т.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БИЗНЕС СИСТЕМИ" 

АД 36 36/60 х 100 = 60 т. 60 х 10% 6 т.

"СМАРТ СОФТ" 
ЕООД 60 60/60 х 100 = 100 т. 100 х 10% 10 т.
"ВАЛИ
КОМ ПЮ ТЪРСООД 36 36/60 х 100 = 60 т.. 60 х 10% 6 т.

Обобщени резултати по показател ..К -  Предлаган с р о к  за гаранционно
поддържане”

У ч а с т н и к
П о д п о к а за т е л и

О б щ о
О т н о с и т е л н а  

т еж ест  н а  
К 20 %

К1 К2 КЗ К4 К5 К6 К7

"КОНТРАКС" АД 24 10 10 10 10 20 6 90 18 т.
"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БИЗНЕС СИСТЕМИ" 

АД
18 5 10 10 10 13,33 6 72,33 14,47 т.

"СМАРТ СОФТ" 
ЕООД 30 7,5 10 5 5 13,33 10 80,83 16,17

"ВАЛИ
КОМ ПЮ ТЪРСООД 18 7,5 10 10 10 13,33 6 74,83 14,97

По показател ..С -  Срок за реакция /изпращане на компетентно липе в обекта на 
Възложителя/ за констатиране на проблема и предлагане на с р о к  за отстраняването м у  

п р и  гаранционно обслужване” :

Най - доброто предложение, е това което съдържа най - кратък срок за реакция за извършване 
на различни ремонти от подадената заявка /в работни дни/ и получава 100 т. Всички участници 
посочват срок за реакция 1 работен ден и съответно получават по 100 т.

У частник

Предлож ение 
на участника 
по показател 

С
а работни дни

Ф ормула за определяне 
C=Cm in/Cn х 100

О тносителна 
тежест на 

показателя 
20%

Резултат по 
показател 

С

"КОНТРАКС" АД 1 работен ден 1/1 х 100 = 100 т. 100 x20% 20,00 т.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
БИЗНЕС СИСТЕМИ" 

АД 1 работен ден 1/1 х 100 = 100 т. 100 x20% 20,00 т.

"СМАРТ СОФТ" 
ЕООД 1 работен ден 1/1 х 100 = 100 т. 100x20% 20,00 т.

"ВАЛИ
КОМ ПЮ ТЪРСООД 1 работен ден 1/1 х 100 = 100 т. 100x20% 20,00 т.
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Комисията предлага следното класиране и сключване на договор за изпълнение на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нови 
компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на Община Велико 
Търново”

I-во място: "ВАЛИ КОМПЮТЪРС" ООД -  93,10 т.

II-ро място: "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД -  92,92 т.

III-то място: "КОНТРАКС" АД -  92,47 т.

IV-TO място: "СМАРТ СОФТ" ЕООД -  91,14 т.

Комисията взе горните решения с единодушие.
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
Настоящият протокол и съпровождащите го оферти на участниците се предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал.4 от ППЗОП.
Комисията приключи работа в 15:30 часа.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ........................... .............. .........
/ Розалия Стефанова -  Директор на дирекция „Административно обслужване” в Община Велико Търново /

И ЧЛЕНОВЕ:

/ Явор Иванов -  Старши експерт в отдел „ОП” в Община Велико Търново /

L
. , . , ,    . <         .

"7 // инж. Тихомир Манов -  Главен експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново /

l^tlа'вел Иванов Христов -  Главен експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново /

/ инж. Стефан Караиванов -  Старши експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново /
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Обобщена оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нови компютърни конфигурации, принтери и компоненти за
нуждите на Община Велико Търново”

Участиник
Ц -  Ценови  
критерий

V -  Срок за 
изпълнение на 
заявката, след 
получаване на 

възлагателно писмо

К -  Предлаган срок 
за гаранционно 
поддържане /в 

месеци/

С -  Срок за реакция /изпращане 
на компетентно лице в обекта 

на Възложителя/ за 
констатиране на проблема и 

предлагане на срок за 
отстраняването му при 

гаранционно обслужване

ОБЩ О

"КОНТРАКС" АД 34,47 т. 20 т. 18 т. 20 т. 92,47 т.

"СПЕЦИАЛИЗИРАНИ  
БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД

38,45 т. 20 т. 14,47 т. 20 т. 92,92 т.

"СМАРТ СОФТ" ЕООД 34,97 т. 20 т. 16,17 т. 20 т. 91,14 т.

"ВАЛИ КОМ ПЮ ТЪРС"ООД 38,13 т. 20 т. 14,97 т. 20 т. 93,10 т.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.............................................. ............. ......................................
/Розалия Стефанова - Директор на дирекция „Административно обслужване" в Община Велико Търново /

И ЧЛЕНОВЕ: I
  >;.........................................................................
/ Явор Иванов -  Старши експерт в отдел“ 0№_в,Община Велико Търнов /

/ инж. Тихомир Манов -  Главен експерт^бтдел ИТО в Община Велико Търново / 

„/.Павел Иванов Христов -  Главен експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново /

/  инж.. Стефан Караивановл;Старши:екслерт:в отдел ИТО в Община Велико Търново /
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