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ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 05.07.2017 г. в 11:00 ч., в стая № 309 в сградата на Община Велико 
Търново, комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед 
№ РД 22 -  1131/05.07.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да 
разгледа и оцени офертите, представени в отговор на обява с № ОБ-12/21.06.2017 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, започна 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 9065502.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Христов -  Началник на отдел „Информационно-техническо 
обслужване в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Николина Ангелова -  Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ в 

Община Велико Търново;
2. инж. Тихомир Манов -  Главен експерт в отдел „Информационно-техническо 

обслужване“ в Община Велико Търново;
3. Велина Монова -  Старши експерт в Дирекция „Бюджет и финанси“ в Община 

Велико Търново;
4. Невена Върбанова -  Младши експерт по Програма „Старт на кариерата“ в 

Община Велико Търново.

В определения в обява № ОБ-12/21.06.2017 г. за обществената поръчка срок е 
постъпила една оферта, поради което е приложен чл.188, ал.2 от ЗОП и срокът за 
събиране на оферти е удължен на 30.06.2017 г. с още 5 дни до 04.07.2017 г. В 
допълнително указания срок е постъпила една нова оферта.

След запознаване със списъка с участниците, членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на 
участниците.
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Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите 
оферти.

I. Оферта е вх. № 5300-13506-2/29.06.2017 г. от 9:49 ч. на Специализирани 
бизнес системи“ АД; адрес: град София, ул. „Бесарабия“ № 24, п.к. 1517; тел.: 
02/91 945; факс: 02/945 59 59; e-mail: sbs@sbs.bg; лице за контакт: инж. Кирил 
Желязков, съдържа:

- Папка със заглавна страница „Оферта за участие в обществена поръчка чрез 
публикуване на обява с предмет: „Доставка по заявка и гаранционно поддържане на 
нови компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на Община 
Велико Търново“ е със следното съдържание:

1. Заявление за участие по опис на документите и информацията, съдържащи се в 
офертата -  Примерен образец № 1, подписано и подпечатано от инж. Кирил 
Желязков, 1 стр.;

2. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) -  Образец № 1, подписан и подпечатан от инж. Кирил Желязков, от 
инж. Борислав Братанов и от Теодор Анадолиев, 25 стр.;

3. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) -  Образец № 2, подписан и подпечатан от инж. Кирил Желязков и от 
инж. Борислав Братанов, 19 стр.;

4. Декларация относно осигуряване на подходящо помещение за осъществяване на 
ремонтни дейности на техниката, предмет на поръчката, на територията на 
Община Велико Търново след сключване на договора, подписана и подпечатана 
от инж. Кирил Желязков, 1 стр.;

5. Техническо предложение -  Образец № 3, подписано и подпечатано от инж. 
Кирил Желязков, 8 стр.;

6. Технически брошури -  41 стр.;
7. Ценово предложение -  Образец № 4, подписано и подпечатано от инж. Кирил 

Желязков, 10 стр.

Комисията констатира следните непълноти и нередности в представеното 
Техническо предложение -  Образец № 3:

На страница 2, от Раздел I Общи условия за участие от Документация, в т. 7 е 
предвидено, че не се допускат варианти на офертата.

В представеното от участника Техническо предложение -  Образец № 3 , същият 
е предложил, срок за реакция 1 (един) час от подадената заявка. В хода на изложението 
в техническото предложение участникът посочва, че заявката за конкретен ремонт се 
приема по телефона или електронната поща и се реагира в рамките на 24 часа. Освен 
това в представеното от участника Техническо предложение, същият е предложил срок 
за отстраняване на констатирани неизправности 1 (един) работен ден. Отново в рамките 
на изложената в техническото предложение информация, комисията констатира, че 
участникът е заявил, че рамките на горепосочените 24 часа се осигуряват необходимите 
компоненти за конкретната дейност по сервиза от страна на сервизните специалисти на 
фирмата. Съобразно забележка в Образец № 3 -  Техническо предложение, участниците 
следва да посочат срок за отстраняване на констатирани неизправности задължително в
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цяло число, като предложеният срок не може да бъде по-кратък от 1 работен ден и по- 
дълъг от 10 работни дни. При така подадената информация, комисията констатира, че 
са налице варианти на оферта, което съгласно изискванията, посочени в 
документацията, не се допуска.

Също така в Техническата спецификация -  Приложение № 1 е поставено 
изискване участникът да декларира, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, 
нерециклирана и е в производствената листа на производителя към момента на 
подаване на предложението, което участникът не е декларирал. Освен това участникът 
следва да посочи, че доставяните продукти отговарят на изискванията за енергийна 
ефективност на стоки, разпространявани на територията на Европейския съюз, но в 
техническото му предложение липсва деклариране в този смисъл.

На следващо място, на стр. 9 от Документацията за обществена поръчка, в 
Раздел III Изисквания към техническото предложение, в т. 3 е поставено изискване 
относно изискуемата информация, която участникът следва да представи в 
техническото си предложение, а именно относно:

* ангажираност и организация на материалните и човешки ресурси за 
реализиране на настоящата обществена поръчка; организация на 
изпълнението, подробен план/подход, включващ всички технологични 
стъпки, касаещи организацията и реализацията на работните процеси, 
гарантиращи: ефикасност, бързина, качество на извършването на 
доставките относно заявена техника;

■ начин на извършване на доставката, като се гарантира своевременност, 
ефикасност, изпълнение в съответствие с действащото в страната 
законодателство; качество на извършваната доставката, подходяща за 
характера и сложността на обекта; организация и координация на целия 
процес по изпълнението на всички услуги;

* дейности по организация и координация на доставката и гаранционната 
поддръжка на доставените артикули, възможности за предоставяне на 
техника със същите или по-добри технически и функционални 
параметри, при поява и до отстраняване на възникнала повреда;

■ изготвяне на съпътстваща документация относно извършване на доставки 
и ремонт; срок за изпращане на специалист след уведомяване за 
възникнала повреда, който да констатира или отстрани повредата;

■ невъзможност за доставка на първоначално оферирани от избрания за 
ИЗПЪЛНИТЕЛ артикули като: същите се подменят с аналогични или 
такива с по-добри технически и функционални параметри, технически 
съвместими с наличното оборудване и на цени равни или по-ниски от 
оферираните за аналогични артикули;

■ цялостна организация и методология, която следва да бъде технологично 
обоснована, а предвидените дейности и технологични стъпки - 
реалистични и изпълними;

■ имената и телефоните на лицата, които ще осъществяват сервизното 
обслужване.

В представеното от участника техническо предложение липсва информация 
относно възможността за предоставяне на техника със същите или по-добри технически 
и функционални параметри при поява и до отстраняване на възникнала повреда.

Също така в представеното техническо предложение не се съдържа информация 
относно невъзможност за доставка на първоначално оферирани от избрания за 
изпълнител артикули, като същите се подменят с аналогични или такива с по-добри
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технически и функционални параметри, технически съвместими с наличното 
оборудване и на цени равни или по-ниски от оферираните за аналогични артикули.

На следващо място, участникът не е предоставил информация относно 
ангажираност и организация на материалните и човешките ресурси за реализиране на 
настоящата обществена поръчка; организация на изпълнението, подробен план/подход, 
включващ всички технологични стъпки, касаещи организацията и реализацията на 
работните процеси, гарантиращи: ефикасност, бързина, качество на извършването на 
доставките относно заявената техника.

В представеното от участника техническо предложение не се съдържа 
информация относно начина на извършване на доставката, като се гарантира 
своевременност, ефикасност, изпълнение в съответствие с действащото в страната 
законодателство; качество на извършваната доставка, подходяща за характера и 
сложността на обекта; организация и координация на целия процес по изпълнението на 
всички услуги.

Поради гореизложенето, комисията приема, че участникът е подал оферта, която 
не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и комисията 
единодушно намира, че е налице основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 
107, т. 2,6. „а” от ЗОП.

II. Оферта с вх. № 5300-7195-3/03.07.2017 г. от 15:02 ч. на „Вали Компютьрс“ 
ООД;адрес: община Велико Търново, село Шереметя, местност Робова чешма; 
тел.: 062/ 610 932; факс: 062/ 610 921; e-mail: vali@vali.bg; лице за контакт: 
Снежана Хинова; съдържа:

Папка с документи и информация и Плик с наименование „Ценово предложение“ 

Папката с документи и информация е със следното съдържание:

1. Заявление за участие по опис на документите и информацията, съдържащи се 
в офертата -Примерен образец № 1, подписано и подпечатано от Снежана Хинова - 
управител -  1 стр.;

2. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) -  Образец № 2, подписан и подпечатан от Снежана Хинова -  управител; от 
Димитър Хинов -  управител; от Росен Хинов -  управител -  24 стр.;

3. Техническо предложение -  Образец № 3, подписано и подпечатано от 
Снежана Хинова -  управител -  11 стр.;

4. Стандарт ISO 9001:2015, със срок на валидност до 11 юли 2019 година, 
заверено копие, 1 стр.;

5. Стандарт ISO 27001:2013, със срок на валидност до 17 май 2018 година, 
заверено копие, 1 стр.;

6. Стандарт ISO/IEC 20000-1:2011, със срок на валидност до 09 декември 2017 
година, заверено копие, 1 стр.;

7. Декларация за разполагане със сервизни бази с техническа обезпеченост на 
територията на Община Велико Търново, както и за това, че предлаганата техника е 
нова, неупотребявана, не рециклирана и е в производствената листа на производителя 
към момента на подаване на предложението, както и за това, че доставяните продукти 
отговарят на изискванията за енергийна ефективност на стоки, разпространявани на 
територията на Европейския съюз, както и за приемане клаузите на приложения към
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документацията проект на договор, както и за срок на валидност на офертата до 
29.09.2017 г., подписана и подпечатана от Снежана Хинова, 1 стр.

Плик с наименование „Ценово предложение“ е със следното съдържание:
1. Ценово предложение - Образец № 4, подписано и подпечатано от Снежана 

Хинова - управител -  9 стр.;
5. Пълна ценова листа -  подписана и подпечатана от Снежана Хинова -  

управител -  164 стр.;
6. CD с ценовата листа на участника.

Комисията констатира следните непълноти и нередности в представеното 
Техническо предложение -  Образец № 3:

На стр. 9 от Документацията за обществена поръчка, в Раздел III Изисквания 
към техническото предложение, в т. 3 е поставено изискване относно изискуемата 
информация, която участникът следва да представи в техническото си предложение, а 
именно относно:

■ ангажираност и организация на материалните и човешки ресурси за 
реализиране на настоящата обществена поръчка; организация на 
изпълнението, подробен план/подход, включващ всички технологични 
стъпки, касаещи организацията и реализацията на работните процеси, 
гарантиращи: ефикасност, бързина, качество на извършването на 
доставките относно заявена техника;

■ начин на извършване на доставката, като се гарантира своевременност, 
ефикасност, изпълнение в съответствие с действащото в страната 
законодателство; качество на извършваната доставката, подходяща за 
характера и сложността на обекта; организация и координация на целия 
процес по изпълнението на всички услуги;

■ дейности по организация и координация на доставката и гаранционната 
поддръжка на доставените артикули, възможности за предоставяне на 
техника със същите или по-добри технически и функционални 
параметри, при поява и до отстраняване на възникнала повреда;

■ изготвяне на съпътстваща документация относно извършване на доставки 
и ремонт; срок за изпращане на специалист след уведомяване за 
възникнала повреда, който да констатира или отстрани повредата;

■ невъзможност за доставка на първоначално оферирани от избрания за 
ИЗПЪЛНИТЕЛ артикули като: същите се подменят с аналогични или 
такива с по-добри технически и функционални параметри, технически 
съвместими с наличното оборудване и на цени равни или по-ниски от 
оферираните за аналогични артикули;

■ цялостна организация и методология, която следва да бъде технологично 
обоснована, а предвидените дейности и технологични стъпки - 
реалистични и изпълними;

■ имената и телефоните на лицата, които ще осъществяват сервизното 
обслужване.

В представеното от участника техническо предложение липсва информация 
относно гаранционната поддръжка на доставените артикули и относно възможността за 
предоставяне на техника със същите или по-добри технически и функционални 
параметри при поява и до отстраняване на възникнала повреда.

Също така в представеното техническо предложение не се съдържа информация 
относно невъзможност за доставка на първоначално оферирани от избрания за 
изпълнител артикули, като същите се подменят с аналогични или такива с по-добри
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технически и функционални параметри, технически съвместими с наличното 
оборудване и на цени равни или по-ниски от оферираните за аналогични артикули.

Освен това участникът не е предоставил информация относно изискваните 
телефонни номера на лицата, които ще осъществяват сервизното обслужване.

Поради гореизложенето, комисията приема, че участникът е подал оферта, която 
не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и комисията 
единодушно намира, че е налице основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 
107, т. 2, б. „а” от ЗОП.

Въз основа на горепосоченото, комисията единодушно предлага на Възложителя 
да прекрати обявата на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗОП.

Комисията приключи работа в 12:30 ч.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

Настоящият протокол заедно със съпровождащите го оферти се предават на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал.4 от ППЗОП.

КОМИСИЯ в състав:

П РЕДСЕДАТЕЛ:.................  ...... ............................................................................................

/Павел Христов -  Началник на отдел „Информационно-техническо обслужване в 
Община Велико Търново/''

И ЧЛЕНОВЕ; л

 ...........................................................................................................................................
/ Николина Ангелова -  Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ в Община 
Велико Търново /

/ инж. Тихомир М а т а ^ -  /Г лавен експерт в отдел „Информационно-техническо 
обслужване“ в/0О1ри1МВешжо Търново /

 .................................................................................................................................
/ Велина Мрнова -  Старши експерт в Дирекция „Бюджет и финанси“ в Община Велико 
Търново/

 ...............................................................................................................................................
/ Невена Върбанова -  Младши експерт по Програма „Старт на кариерата“ в Община 
Велико Търново /
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




