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Решение

гр. Велико Т ъ р н о в о . . . 2018 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т.6 от ЗОП, във връзка с чл. 
108, т.1, във връзка с чл. 109 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от 
дати: 16.05.2018 г., 02.11.2018 г. и 11.12.2018 г. и доклада на Комисията по чл. чл. 103, 
ал.З от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал.1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22- 
606/19.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново и в тяхно изпълнение във връзка 
с открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на доставка и 
монтаж на оборудване и обзавеждане съгласно техническа спецификация по 
обособени позиции:“, с уникален номер на процедурата 00073-2018-0013 в 
регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 02.04.2018 с ГО 840158 в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na- 
кирцуасЬа/469/. Прогнозна стойност на поръчката 236651.00 лв. без ДДС.

НАРЕЖДАМ:

I. На основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП и във връзка с констатациите и 
мотивите на комисията отразени в протоколите от нейната работа отстранявам от 
участие в процедурата с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на доставка 
и монтаж на оборудване и обзавеждане съгласно техническа спецификация по 
обособени позиции:“, участниците:

За обособена позиция 1,2 и 3:

1. „Над дизайн“ ЕООД с ЕИК: 203407291; адрес за кореспонденция: 
град Дупница, ПК 2600, ул. „Св. Иван Рилски“ 351, телефон: 0879617600, 
електронна поща за кореспонденция: пай design@abv.bg;

Мотиви: Ценовото предложение на участника се състои от първа страница на 
Образец №2 „Ценово предложение“ и втора страница на Образец №1 „Техническо 
предложение“. По този начин участникът не е декларирал обстоятелтва, които се 
намират на стр. 2 от Образец №2 „Ценово предложение“, а именно:

„Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на 
дейностите по настоящата обществена поръчка.

Запознат съм с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното 
от мен предложение.“
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По този начин участникът не е спазил изискване на възложителя и 
допускането му до участие в процедурата би поставила останалите участници в 
неравностойно положение. Без така декларираните обстоятелства се получава 
потенциална опасност предложената цена да не е крайна и да бъдат породени бъдещи 
претенции за нейното увеличаване.

Поради неспазване на изискване на Възложителя, което би довело до 
привилегироване положение на участника спрямо останалите в процедурата комисията 
предлага отстраняването на участника на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

За обособена позиция 2:

2. „Специализирани бизнес системи“ АД, с вх. № 53-00-13506-2/08.05.2018 г. от 
09:32 часа., с ЕИК: 121814067; адрес за кореспонденция: град София, район 
Подуяне, 1517, ул. Бесарабия 24, телефон: 02/ 91945, 0700/91145; факс: 02/9455959, 
електронна поща за кореспонденция: sbs@ sbs.bg;

Мотиви: До участника „Специализирани бизнес системи“ АД е изпратено писмо 
с искане за представяне на обосновка на цената на 28.11.2018 г. Същото е получено на 
29.11.2018 г. в 16:00 часа. До настоящия момент отговор не е постъпил в сградата на 
Община Велико Търново.

С оглед на гореизложеното комисията предлага участника „Специализирани 
бизнес системи“ АД да бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107, т. 3 от 
ЗОП.

До всички протоколи от работата на комисията има осигурен свободен 
достъп на профила на купувача https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na- 
кирцуасЬа/469/

ОБЯВЯВАМ;

II. Класирането за обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет: „Избор на 
изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане 
съгласно техническа спецификация по обособени позиции:“

За Обособена позиция 1:

1. “Смарт бизнес къмпани” ЕООД -  74.5 т.;
2. “Ай Ес Джей Труп“ ЕООД -  60.1 т.;

За Обособена позиция 2:

1. “Смарт бизнес къмпани” ЕООД -  90.9 т.;
2. Кооперация “Панда” -7 1 .7  т.;

За Обособена позиция 3:

1. Кооперация “Панда” -  85 т.;
2. “Смарт бизнес къмпани” ЕООД -  67.1 т.;
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МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО: РЕЗУЛТАТИТЕ И ОЦЕНКИТЕ ПО
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ОТ МЕТОДИКАТА. ОТРАЗЕНИ В ПРОТОКОЛИТЕ ОТ 
РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА.

III. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на 
изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане 
съгласно техническа спецификация по обособени позиции:“

За Обособена позиция 1:

“Смарт бизнес къмпани” ЕООД с ЕИК: 201741844, с адрес за кореспонденция: град 
София, кв. Бояна, ПК 1616, ул. „Матей Преображенски” №6, ет.1, ап.2, телефон: 
0882439275, електронна поща за кореспонденция: office@smartbusiness.bR:

За Обособена позиция 2:

“Смарт бизнес къмпани” ЕООД с ЕИК: 201741844, с адрес за кореспонденция: град 
София, кв. Бояна, ПК 1616, ул. „Матей Преображенски” №6, ет.1, ап.2, телефон: 
0882439275, електронна поща за кореспонденция: office@smartbusiness.bR:

За Обособена позиция 3:

Кооперация “Панда” с ЕИК: 000885099, с адрес за кореспонденция: град София 1784, 
бул. „Цариградско шосе” №139; телефон: 02/9766896, факс: 02/9766879, електронна 
поща за кореспонденция: zop@officel.bg;

IV. Съгласно чл. 42, ал.2, т.1 от ЗОП решението ще бъде публикувано в профила на 
купувача на интернет адрес: https://www.veliko-tamovo.br /ЬR/profil-na-kupuvacha/469/. 
Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП решението ще бъде изпратено на участниците в 3-дневен 
срок от издаването му.

V. Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10- дневен срок, 
съгласно чл. 197, ал. 1, т.7 от Закона за обществените поръчки пред Комисията за 
защита на конкуренцията, град София, бул.Витоша №18.

Контрола по изпълнение на решението ще упражнявам лично.

ПРОФ. ГЕОРГИ КАМАРАШЕВ
Заместник-кмет
„Строителство и устройство на територията“ в 1 
Община Велико Търново
Съгласно заповед за заместване РД<22-2218/14.12.^

Съгласувал:
Надя Петрова -  Директор дирекци:

Изготвил:
Явор Иванов -  юрисконсулт в дирекция О]
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kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




