ПРОТОКОЛ № 1
Днес, 03.08.2017 г., в 11:00 ч., в стая № 306 в сградата на Община Велико Търново,
комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22 1337/03.08.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на
постъпилите оферти, представени в отговор на обява с № ОБ-13/20.07.2017 г. за обществена
поръчка на стойност по чл. 20, ал.З, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка по заявка и гаранционно
поддържане на нови компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на
Община Велико Търново“ с публикувана Информация за обява с ID 9066459 в Портала за
обществени поръчки (ПОП) и Информация за удължаване на първоначалния срок за
получаване на оферти с Изх. № 12-161-23/28.07.2017 г., публикувана в ПОП с ID 9066738 на
28.07.2017 г., с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/506.
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Христов обслужване в Община Велико Търново;

Началник

на

отдел

„Информационно-техническо

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 М онова - 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-13/20.07.2017 г. за обществената поръчка срок са
постъпили две оферти, поради което е приложен чл.188, ал.2 от ЗОП и срокът за получаване на
оферти е удължен до 17:00 часа на 02.08.2017 г. В допълнително указания срок за подаване на
оферти не са постъпили нови оферти от други участници.
Постъпилите за участие в обществената поръчка оферти са следните:
1. Оферта с вх. № 5300-13506-4/27.07.2017 г. от 10:21 ч. на Специализирани бизнес
системи“ АД;
2. Оферта с вх. № 5300-4816-17/27.07.2017 г. от 14:36 часа на „Вали Компютърс“ ООД.
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.
Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите
предложения.
I.
Оферта с вх. № 5300-13506-4/27.07.2017 г. от 10:21 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 с
документи и информация със следното съдържание:
- Заглавна страница с надпис: „Оферта за участие в обществена поръчка чрез
публикуване на обява с предмет: „Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нови
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компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на Община Велико Търново“,
1 стр.
- 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.;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
- Образец № 2, подписан и подпечатан от инж. Кирил Желязков, инж. Борислав Братанов и
Теодор Анадолиев, 25 стр.;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
- Образец № 2, подписан и подпечатан от инж. Кирил Желязков и инж. Борислав Братанов, 19
стр.;
- Декларация, в която се декларира, че: „Специализирани бизнес системи“ АД след
сключване на договора и за срока на неговото действие ще осигури подходящо помещение на
територията на Община Велико Търново, с налична техническа обезпеченост, където да бъдат
осъществявани ремонтни дейности на техниката, предмет на поръчката“, подписана и
подпечатана от инж. Кирил Желязков, 1 стр.;
- Техническо предложение - Образец № 3, подписано и подпечатано от инж. Кирил
Желязков, 8 стр.;
- Технически брошури на английски и български език, 44 стр.;
- Декларация, в която се декларира, че: „Предлаганата от „Специализирани бизнес
системи“ АД техника е нова, неупотребявана, нерециклирана и е в производствената листа на
производителя към момента на подаване на предложението ни, доставяните продукти отговарят
на изискванията за енергийна ефективност на стоки, разпространявани на територията на
Европейския съюз“, подписана и подпечатана от инж. Кирил Желязков, 1 стр.;
- Ценово предложение - Образец № 4, подписано и подпечатано от инж. Кирил
Желязков, 8 стр.;
- Документ с наименование „СБС - Фирмен профил“, подписан и подпечатан, 3 стр.
II.
Оферта с вх. № 5300-4816-17/27.07.2017 г. от 14:36 ч. на „Вали Компютърс“ ООД;
адрес: община Велико Търново, село Шереметя, местност Робова чешма, п.к. 5034; 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 надпис „Ценово предложение“.
Папка с документи и информация е със следното съдържание:
- Заявление за участие по опис на документите и информацията, съдържащи се в
офертата - Примерен образец № 1, подписано и подпечатано от Снежана Хинова, 1 стр.;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
- Образец № 2, подписан и подпечатан от Снежана Хинова, от Димитър Хинов и от Росен
Хинов, 24 стр.;
- Техническо предложение - Образец № 3, подписано и подпечатано от Снежана
Хинова, 11 стр.;
- Заверено копие на Сертификат за стандарт ISO 27001:2013, срок на валидност - до 17
май 2018 г., 1 стр.;
- Заверено копие на Сертификат за стандарт ISO 9001:2015, срок на валидност - до 11
юли 2019 г., 1 стр.;
- Заверено копие на Сертификат за стандарт ISO/IEC 20000-1:2011, срок на валидност до 09 декември 2017 г., 1 стр.;
- Декларация, в която се декларира, че: „1. Вали Компютърс разполага с две сервизни
бази с налична техническа обезпеченост на територията на Община Велико Търново, където да
бъдат осъществявани ремонтни дейности на техниката, предмет на поръчката: - гр. Велико
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Търново, ул. Самуил 6; - с.Шереметя, местност Робова чешма; 2. Предлаганата техника е нова,
неупотребявана, не рециклирана и е в производствената листа на производителя към момента
на подаване на предложението; 3. Доставяните продукти отговарят на изискванията за
енергийна ефективност на стоки, разпространявани на територията на Европейския съюз; 4. За
срока на действие на договора Вали Компютърс ще поддържа възможности, достатъчни за
осигуряване на необходимите артикули в количества и с качество, необходими за извършване
на гаранционното обслужване на доставяната техника, предмет на обществената поръчка; 5.
Приемам клаузите на приложения към документацията за участие проект на договор; 6. Срокът
на валидност на офертата е до 29.09.2017 г.“, подписана и подпечатана от Снежана Хинова, 1
стр.
Плик с надпис „Ценово предложение“ е със следното съдържание:
- Ценово предложение - Образец № 4, подписано и подпечатано от Снежана Хинова, 9
стр.;
- Пълна ценова листа „Вали Компютърс“ ООД 24-07-2017, подписана и подпечатана
от Снежана Хинова, 116 стр.;
CD с ценовата листа на участника - 1 бр.
На следващото си заседание комисията ще обсъди наличието и съответствието на
представените документи с изискванията за лично състояние и критериите за подбор,
поставени от Възложителя.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.
Комисията приключи работа в 11:35 часа.
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............. .
^............ ....................
/Павел Христов - Началнйтн отдел „Информационно - техническо обслужване“ в Община
Велико Търново/
И ЧЛЕНОВЕ:
/Николина Ангелов^'-Чртарши експерт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико
Търново/
'
' / / " / ' ....................................................................................................

/инж. Тихоми^М анов - Главен експерт в отдел „Информационно - техническо обслужване“ в
Община ВеликрДърново/

/«ну

....................................................

/Велина М онова- Старши експерт в дирекция „Бюджет и финанси“ в Община Велико Търново/
...................................... ' Г

......................................

/Невена Върбанова - Младши експерт по Програма „Старт в кариерата“ в Община Велико
Търново/

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на
личните данни!
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