
ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 28.08.2017 г., в 09:00 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, продължи 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 ГО 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 ГО 9066738 на 28.07.2017 г., с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/506.

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.

Констатации относно съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участниците 
документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от Възложителя, и констатира следното:

Е Относно 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:

Като подложи на анализ представените документи и информация, комисията 
констатира следното:

Участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ участника до разглеждане на 
техническото му предложение при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1- 

5 и 7 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителни разпоредби на ЗОП с друг
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Подизпълнители и трети лица:
Участникът „Специализирани бизнес системи“ АД е декларирал в представения от 

него ЕЕДОП, че ще използва капацитета на трето лице, а именно „СБС -  Транс“ ООД. 
Представен е отделен ЕЕДОП за третото лице „СБС -  Транс“ ООД.Участникът е 
декларирал, че няма да възлага изпълнението на част от поръчката на подизпълнители.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участникът „Специализирани бизнес системи“ АД има на разположение за 

изпълнение на поръчката три лица, които притежават изискуемата професионална 
компетентност съобразно критериите за подбор. По отношение на посочените от участника 
лица, които ще има на разположение при изпълнение на поръчката е представена 
изискваната информация в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, касаеща име, презиме и 
фамилия на лицата, данни за документа за придобито образование -  учебно заведение, 
номер и дата на диплома, образователно-квалификационна степен, професионално 
направление и специалност, опит -  придобит стаж в години.

„Специализирани бизнес системи“ АД, е посочил в представения от него ЕЕДОП, в 
Част II, Раздел В, че ще ползва капацитета на трето лице, за да покрие изискването, 
предвидено в критериите за подбор, относно разполагането с поне един автомобил, 
необходим за извършване на доставките и осъществяване на сервизната дейност. В 
представения от „Специализирани бизнес системи“ АД ЕЕДОП, в Част IV, Раздел В, т. 9 
от ЕЕДОП е декларирано осигуряването на 4 (четири) автомобила, въз основа на сключен 
със „СБС-Транс“ ООД договор, и е попълнена изискуемата информация относно марка, 
модел и основание, на което разполага с тях, с което участникът покрива предвиденото 
изискване.

През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът 
„Специализирани бизнес системи“ АД е изпълнявал доставки, с предмет и обем, сходен с 
този на поръчката, като за доказване на изискването участникът е попълнил в Част IV, 
Раздел В, т. 16 от ЕЕДОП необходимата информация, а именно: 21 (двадесет и една) 
изпълнени доставки в зададения период. С изпълнения брой доставки на техника 
участникът надвишава изискуемия от Възложителя обем, заложен в критериите за подбор, 
както следва:

компютърни конфигурации -  не по-малко от 20 бр.; 
многофункционални устройства -  не по-малко от 15 бр.; 
преносими компютри -  не по-малко от 5 бр.; 
монитори -  не по-малко от 10 бр.

Участникът е декларирал, че притежава изискуемия сертификат за качество ISO 
9001:2008, попълвайки информация за това в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП.

Участникът „Специализирани бизнес системи“ АД е декларирал, че притежава 
сертификат ISO 27001:2013, попълвайки информация за това в Част IV, Раздел В, т. 12 от 
ЕЕДОП.

Относно представения от третото лице „СБС-Транс“ ООД ЕЕДОП комисията 
констатира следното: 

По отношение на изискванията към личното състояние:
„СБС-Транс“ ООД е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 

1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителни разпоредби на ЗОП с друг

участник в обществената поръчка, чрез представяне на ЕЕДОП, подписан и подпечатан от
инж. Кирил Желязков, инж. Борислав Братанов и Теодор Анадолиев.
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По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
В съответствие с декларираното от „Специализирани бизнес системи“ АД в Част II, 

Раздел В от ЕЕДОП ползване на капацитета на трето лице, посочено в Част IV, Раздел В, т. 
9 от ЕЕДОП -  а именно „СБС-Транс“ ООД, относно осигуряването на разположение на 
поне един автомобил за извършване на доставките и осъществяване на сервизната дейност, 
предмет на поръчката, е представен ЕЕДОП от „СБС-Транс“ ООД. В Част IV, Раздел В, т. 
9 от него е декларирано осигуряването на разположение с 4 (четири) автомобила и е 
попълнена изискуемата информация.

II. Относно 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; тел.: 062/ 610 932; факс: 062/ 610 921; e-mail: vali@vali.bg; лице за контакт: 
Снежана Хинова:

Като подложи на анализ представените документи и информация, комисията 
констатира следното:

Участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ участника до разглеждане на 
техническото му предложение при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1- 

5 и 7 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТJTTДС и 
липсата на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителни разпоредби на ЗОП с друг 
участник в обществената поръчка, чрез представяне на ЕЕДОП, подписан и подпечатан от: 
Снежана Хинова, Димитър Хинов и Росен Хинов.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът „Вали Компютърс“ ООД е декларирал, че няма да използва капацитета 

на трети лица и няма намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на 
подизпълнители.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участникът „Вали Компютърс“ ООД е декларирал на разположение за изпълнение 

на поръчката две лица, за които комисията приема, че притежават еквивалентна на 
изискуемата професионална компетентност съобразно критериите за подбор. По 
отношение на посочените от участника лица, които ще има на разположение при 
изпълнение на поръчката е представена изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 6 
от ЕЕДОП, касаеща име, презиме и фамилия на лицата, данни за документа за придобито 
образование -  учебно заведение, номер и дата на диплома, образователно- 
квалификационна степен, професионално направление и специалност, опит -  придобит 
стаж в години.

„Вали Компютърс“ ООД осигурява на разположение за изпълнение на поръчката 
един автомобил, с което покрива предвиденото изискване в критериите за подбор. За 
доказване участникът е попълнил необходимата информация в Част IV, Раздел В, т. 9 от 
ЕЕДОП.

Участникът „Вали Компютърс“ ООД през последните три години, считано от датата 
на подаване на офертата, е изпълнявал доставки, с предмет и обем, сходен с този на 
поръчката, като за доказване на изискването е попълнил в Част IV, Раздел В, т. 16 от
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ЕЕДОП необходимата информация, а именно: 4 (четири) изпълнени доставки в зададения 
период. С изпълнения брой доставки на техника участникът надвишава изискуемия от 
Възложителя обем, заложен в критериите за подбор, както следва:

компютърни конфигурации -  не по-малко от 20 бр.;
- многофункционални устройства -  не по-малко от 15 бр.;

преносими компютри -  не по-малко от 5 бр.;
монитори -  не по-малко от 10 бр.

„Вали Компютърс“ ООД е декларирал, че притежава актуална версия на изисквания 
от Възложителя сертификат за качество ISO 9001:2015, попълвайки информация за това в 
Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП и представяйки заверено копие от същия.

Участникът е декларирал, че притежава сертификат ISO/IEC 27001, попълвайки 
информация за това в Част IV, Раздел В, т. 12 от ЕЕДОП и представяйки заверено копие от 
същия.

Комисията пристъпи към  разглеждане на техническите предложения от офертите на 
допуснатите участници по реда на постъпване на офертите.

Констатации относно съответствието на техническите предложения с предварително 
обявените условия:

I. Относно 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 Ж елязков:

1. Срокове, които участникът е предложил в Техническото си предложение /Образец
№3/:

- Срок за реакция (изпращане на компетентно лице в обекта на Възложителя -  за 
констатиране на проблема при гаранционно обслужване) - 1 /един/ час от подадена 
заявка.

- Срок за отстраняване на констатирани неизправности: 1 /един/ работен ден, 
считано от изготвянето на протокол, подписан от представител на Изпълнителя и 
представител на Възложителя.

- Срок за изпълнение на заявка след получаване на възлагателно писмо до:
• административната сграда на Община Велико Търново -  1 /един/ работен 

ден;
• сгради на територията на град Велико Търново -  1 /един/ работен ден;
• сгради извън територията на град Велико Търново, находящи се на 

територията на Община Велико Търново -  1 /един/ работен ден.
- Гаранционни срокове на доставяната техника:

• компютърна конфигурация съгласно техническа спецификация по т.1 -  36 
месеца;

• монитор съгласно техническа спецификация по т.2 -  36 месеца;
• графични станции съгласно техническа спецификация по т.З -  36 месеца;
• монитор съгласно техническа спецификация по т.4 -  36 месеца;
• сървърни конфигурации съгласно техническа спецификация по т.5 -  36 

месеца;
• принтери съгласно техническа спецификация по т.6 -  36 месеца;
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• многофункционални устройства съгласно техническа спецификация по т.7 -  
36 месеца;

• скенери съгласно техническа спецификация по т.8 -  36 месеца;
• преносими компютри съгласно техническа спецификация по т.9 -  36 месеца;
• компютърни и сървърни конфигурации с предварително инсталирана ОС 

съгласно техническа спецификация по т.10 — 36 месеца.

2. След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
комисията се обедини единодушно, че е налице несъответствие на офертата с 
предварително обявените условия и реши ДА ПРЕДЛОЖИ УЧАСТНИКА ЗА 
ОТСТРАНЯВАНЕ при следните мотиви:

- Техническото предложение не съдържа необходимата информация, тъй като 
съдържанието му не отговаря на техническата спецификация и изискванията на 
Възложителя.

- Съгласно т.10 от Раздел I Общи условия за участие от документацията за 
обществена поръчка НЕ се допускат варианти на офертата. Участникът, в т.5 от своето 
техническо предложение (Образец № 3) е предложил срок за реакция (изпращане на 
компетентно лице в обекта на Възложителя -  за констатиране на проблема при 
гаранционно обслужване) 1  /един/ час от подадена заявка, но в т. 1 1  от техническото си 
предложение, в хода на изложението, участникът е посочил: „1. Заявката за конкретен 
ремонт се приема по телефона или електронната поща и се реагира в рамките на 1  ден, като 
фирмата разполага с голям автомобилен парк за сервиз и оторизирани сервизни 
специалисти по номенклатурата на настоящата обществена поръчка;“ . По този начин 
участникът представя варианти на офертата, което съгласно общите условия на поръчката 
не е допустимо.

- Също така в изложението на техническото предложение (Образец № 3) на 
участника липсва следната информация, която съгласно техническата спецификация 
(Приложение 1) участникът следва да представи и при липса на цялостност на която, 
участникът ще бъде отстранен и няма да бъде допуснат до оценяване:

1. липсва информация относно невъзможност за доставка на първоначално 
оферирани 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;

2. не е представен 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;

3. липсва описание на начина, по който ще бъде извършвана доставката, така че 
да се гарантира своевременност ефикасност, изпълнение в съответствие с действащото в 
страната законодателство;

4. не е посочена информация относно организация и координация на целия 
процес по изпълнение, както и относно качеството на извършваната доставка;

5. липсва изложение относно дейностите по организация и координация на 
доставката и гаранционната поддръжка на доставените артикули, както и относно 
възможността за предоставяне на техника със същите или по-добри технически и 
функционални параметри, при поява и до отстраняване на възникнала повреда. 
Представеният от участника документ със заглавие „СБС- фирмен профил“ представлява 
история на създаването на фирмата, изложение относно дейността и развитието на 
фирмата, относно обслужваните от фирмата клиенти през годините, дистрибуторска 
мрежа, инвестиции и разширяване на дейността на фирмата, отличия и организация и 
управление на „Специализирани бизнес системи“ АД.
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Комисията констатира, че в представеното от участника техническо предложение 
липсва цялостност относно изисканата информация и не отговаря на изискванията на 
техническата спецификация.

С оглед направените констатации комисията приема, че Техническото 
предложение на участника не отговаря на условията на поръчката, поради, което комисията 
предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване и недопускане до оценяване участникът 
„Специализирани бизнес системи“ АД на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

И. Относно 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; тел.: 062/ 610 932; факс: 062/ 610 921; e-mail: vali@vali.bg; лице за контакт: 
Снежана Хинова:

1. Срокове, които участникът е предложил в Техническото си предложение /Образец
№3/:

- Срок за реакция (изпращане на компетентно лице в обекта на Възложителя -  за 
констатиране на проблема при гаранционно обслужване) - 1  /един/ час от подадена 
заявка.

- Срок за отстраняване на констатирани неизправности: 1 /един/ работен ден, 
считано от изготвянето на протокол, подписан от представител на Изпълнителя и 
представител на Възложителя.

- Срок за изпълнение на заявка след получаване на възлагателно писмо до:
• административната сграда на Община Велико Търново -  1 /един/ работен 

ден;
• сгради на територията на град Велико Търново -  1 /един/ работен ден;
• сгради извън територията на град Велико Търново, находящи се на 

територията на Община Велико Търново -  1 /един/ работен ден.
- Гаранционни срокове на доставяната техника:

• компютърна конфигурация съгласно техническа спецификация по т.1 -  36 
месеца;

• монитор съгласно техническа спецификация по т.2 -  36 месеца;
• графични станции съгласно техническа спецификация по т.З -  36 месеца;
• монитор съгласно техническа спецификация по т.4 -  36 месеца;
• сървърни конфигурации съгласно техническа спецификация по т.5 -  36 

месеца;
• принтери съгласно техническа спецификация по т.6 -  24 месеца;
• многофункционални устройства съгласно техническа спецификация по т.7 -  

24 месеца;
• скенери съгласно техническа спецификация по т.8 -  24 месеца;
• преносими компютри съгласно техническа спецификация по т.9 -  24 месеца;
• компютърни и сървърни конфигурации с предварително инсталирана ОС 

съгласно техническа спецификация по т.10 -  36 месеца.

2. След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение, 
комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на офертата с предварително 
обявените условия и реши, че ДОПУСКА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до по- 
нататъшно участие в поръчката при следните мотиви::
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- Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно 
указанията и образеца от обявата за събиране на оферти и документацията за обществената 
поръчка и включва:

2.1. 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 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.“ ;

2.2. описание относно ангажираност и организация на материалните и човешки 
ресурси, чрез поименно посочване на персонала, пряко ангажиран с изпълнението на 
поръчката;

2.3. организация на изпълнението и подробен план, включващ всички технологични 
стъпки, касаещи организацията и реализацията на работните процеси, чрез детайлно 
посочване на стъпките и дейностите по организация и координация на доставката от страна 
на участника, които ще бъдат предприети при извършване на доставка, а именно: при 
уведомяване и след получаване на възлагателно писмо, поръчките се задействат от 
съответните доставчици, като след пристигане на доставките в логистичния център в 
с.Шереметя, техниката се изписва със складова разписка, предприемат се действия по 
подготовка, гласене и транспортиране до приемника в сервизния отдел на техниката, след 
което същата се приема ог диспечер и предава от ръководител сервиз;

2.4. описание на разпределението на задачите при асемблиране, тестване и 
инсталации на софтуер на техниката с посочване на съответните отговорни лица, както и 
информация относно транспортирането на готовата техника от сервиза в полеви склад 
„Готова продукция“ и относно договаряне на точна дата за доставка и подготвянето на 
необходимата информация;

2.5. посочване на начина на извършване на доставката до Община Велико Търново и 
нейните структури — чрез собствен транспорт и за своя сметка, своевременно и ефективно, 
в съответствие с действащото в страната законодателство, като гаранцията за това е 
материално-техническата логистична база, с която участника разполага, транспортните 
средства и обучения и квалифициран персонал от търговски представители, сервизни 
специалисти и, складови работници и водачи на превозни средства;

2.6. информация относно гаранционното поддържане на доставените артикули и 
относно предоставянето на техника със същите или по-добри технически и функционални 
параметри, при поява и до отстраняване на възникнала повреда;

2.7. информация относно изготвянето на съпътстващата документация, чрез 
посочване на отговорно лице и документи, които ще бъдат изготвени;
- посочване на срок за изпращане на специалист след уведомяване за възникнала повреда, 
който да констатира или отстрани повредата -  1 /един/ час от подадена заявка;

2.8. посочване, че при невъзможност за доставка на първоначално оферирани 
артикули същите ще бъдат подменяни 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;

2.9. развита е и цялостна организация и методология от участника, която е 
технологично обоснована, включваща подробни стъпки;
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2.10. посочени са имената и телефоните на две лица, които ще осъществяват 
сервизното обслужване;

2.11. посочените от участника технически параметри на предлаганите стоки в 
техническото му предложение (Образец № 3) съответстват на заложените в техническата 
спецификация характеристики по компоненти, на които трябва да отговорят предлаганите 
от участниците устройства.

С оглед изложеното, комисията приема, че е налице пълнота на информацията, 
отговаряща на изискванията на Възложителя.

Комисията допуска до разглеждане и оценка на ценовото предложение на 
участника.

* * *

К о н с т а т а ц и и  н а  к о м и с и я т а  з а  с ъ о т в е т с т в и е  н а  ц е н о в о т о  п р е д л о ж е н и е  н а  „Вали 
Компютърс“ ООД с предварително обявените условия

Критерият за възлагане на поръчката е „икономически най-изгодна оферта“ при 
условията на чл. 70, ал. 2, т.З от Закона за обществените поръчки, а именно: при оптимално 
съотношение качество/ цена, въз основа на цена и качествени показатели. Ценовото 
предложение по Образец № 4, подписано и подпечатано от Снежана Хинова, общо 9 
страници, съдържа:

1. единичните цени без ДДС на предлаганите компоненти и сумарно предложение на 
единичните цени без ДДС на предлаганите нови стоки, съгласно техническата 
спецификация с видовете компоненти с минимално изискуеми параметри:

№ ВИД Единична цена без ДДС
Т.1 КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ

1 Процесор 92,00 лв.
2 Дънна платка 82,50 лв.
3 Памет 58,60 лв.
4 Твърд диск 70,00 лв.
5 Видеокарта 0,00 лв.
6 Оптично устройство 22,00 лв.
7 Кутия 33,00 лв.
8 Захранване 36,00 лв.
9 Клавиатура 8,00 лв.
10 Мишка 4,50 лв.

Сумарно по Т. 1 от т.1.1 до т.1.10 406,60 лв.
Т.2 МОНИТОРИ

1 Монитор 140,50 лв.
Т.З ГРАФИЧНИ СТАНЦИИ

1 Процесор 312,00 лв.
2 Дънна платка 175,00 лв.
3 Памет 195,00 лв.
4 Твърд диск (HDD) и Твърд диск тип: 75,00 лв.

SSD 142,00 лв.
5 Видеокарта 184,00 лв.
6 Оптично устройство 22,00 лв.
7 Кутия 33,00 лв.
8 Захранване 39,00 лв.



9 Клавиатура 8,00 лв.
Сумарно по Т.З от т.3.1 до т.З.9 1185,00 лв.

T.4 МОНИТОРИ
1 Монитор 218,00 лв.

T.5 СЪРВЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ
Цена за комплектувана сървърна 

конфигурация, съобразно 
предложените в техническото 

предложение параметри за всеки от 
компонентите по т.5.1 до т.5.8

6287,00 лв.

T . 6 ПРИНТЕРИ
1 Монохромен лазерен принтер А4 132,00 лв.
2 Монохромен лазерен принтер А4 202,00 лв.
3 Цветен лазерен принтер А4 293,00 лв.
4 Цветен принтер АЗ 255,00 лв.

Сумарно по Т . 6  от т.6.1 до т.6.4 882,00 лв.
T.7 МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА

1 Монохромно лазерно 
многофункционално устройство 207,00 лв.

2 Цветно лазерно многофункционално 
устройство 512,00 лв.

Сумарно по Т.7 от т.7.1 до т.7.2 719,00 лв.
T . 8 СКЕНЕРИ

1 Скенер А4, тип: плосък Flatbedscanner 109,00 лв.
2 Документен скенер А4 508,00 лв.
3 Документен скенер АЗ 528,00 лв.

Сумарно по Т . 8  от т.8.1 до т.8.3 1145,00 лв.
T.9 ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ

Цена за преносим компютър, 
съобразно предложените в 
техническото предложение 

параметри за всеки от компонентите 
по т.9.1 до т.9.9

634,00 лв.

Т . 1 0 КОМПЮТЪРНИ И СЪРВЪР 
ПРЕДВАРИТЕЛНО И]

НИ КОНФИГУРАЦИИ с  
НСТАЛИРАНА ОС

1 Компютърни конфигурация от Т. 1 е 
инсталирана ОС Microsoft Windows 10 

Pro 64 bit OEM или еквивалент
662,00 лв.

2 Графични станция от Т.З с инсталирана 
ОС Microsoft Windows 10 Pro 64 bit 

OEM или еквивалент
1440,00 лв.

3 Сървърна конфигурация от Т.5 е 
инсталирана ОС Windows Server 2012 

или еквивалент
6955,00 лв.

4 Преносим компютър от Т.9 е 
инсталирана ОС Microsoft Windows 10 

Pro 64 bit OEM или еквивалент
890,00 лв.

Сумарно по Т.10 от т.10.1 до т.10.4 9947,00 лв.
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2. Сумарно предложените от участника единични цени без ДДС на предлаганите нови 
стоки, съгласно техническа спецификация с видовете компоненти с минимално 
изискуеми параметри:

2.1 сумарно по Т.1 от т. 1.1 до т.1.10 за компютърни конфигурации -  406,60 
(четиристотин и шест лв. и 60 ст.) лева без ДДС;

2.2 по отношение цената за монитор по Т.2 комисията установи несъответствие между 
изписаната с цифри и изписаната с думи цена. Участникът е посочил цена за 
монитор с цифри 140,50 лв., а в скоби, при изписването с думи -  сто и четиридесет 
лв. и 40 ст. Предвид формулираното в ценовото предложение -  т.4 от него -  
правило: „При несъответствие между цифровото и изписаното с думи 
възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи.“, комисията приема за 
предложена от участника за монитор по Т.2 изписаната с думи, в скоби, цена от 
140,40 (сто и четиридесет лв. и 40 ст.) лева без ДДС;

2.3 сумарно по Т.З от т.З.1 до т.З.9 за графични станции -  1185,00 (хиляда сто 
осемдесет и пет лв.) лева без ДДС;

2.4 цена за монитори по Т.4 -  218,00 лв. (двеста и осемнадесет лв.) без ДДС;
2.5 цена за комплектувана сървърна конфигурация по Т.5 -  6287,00 лв. (шест хиляди 

двеста осемдесет и седем лв.) без ДДС;
2.6 сумарно по Т.6 от т.6.1 до т.6.4 за принтери -  882,00 лв. (осемстотин осемдесет и 

два лв.) без ДДС;
2.7 сумарно за многофункционални устройства по Т.7 от т.7.1 до т.7.2 -  719,00 лв. 

(седемстотин и деветнадесет лв.) без ДДС;
2.8 сумарно по Т.8 от т.8.1 до т.8.3 за скенери -  1145,00 лв. (хиляда сто четиридесет и 

пет лв.) без ДДС;
2.9 цена за преносим компютър по Т.9 -  634,00 лв. (шестстотин тридесет и четири лв.) 

без ДДС;
2.10 сумарно по Т.10 от т.10.1 до т.10.4 за компютърни и сървърни конфигурации с 

предварително инсталирана ОС -  9947,00 (девет хиляди деветстотин четиридесет и 
седем лв.) лева без ДДС.

Комисията констатира, че ценовото предложение на участника е изготвено съгласно 
указанията и образеца от документацията за обществена поръчка. Във връзка с 
гореизложеното комисията единодушно реши, че допуска до по-нататъшно участие в 
поръчката участника „Вали Компютър“ ООД.

Комисията пристъпи към оценка на допуснатата до този етап оферта по методиката 
за оценка от документацията за обществена поръчка. Оценяването на икономически най- 
изгодната оферта се извършва по критерий „оптимално съотношение качество/цена“ , 
съгласно чл. 70, ал. 2, т.З от ЗОП.

Максималният брой точки, които може да получи един участник са 100 (сто) точки. 
Участникът, събрал най-много точки, се класира на първо място, като по низходящ ред се 
класират всички останали участници.

Методика за икономически най-изгодна оферта

Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу, като най-изгодното 
предложение може да получи 100 точки. Получените оценки се умножават с число 
(процент), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът 
представлява получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след 
умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, 
представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е 
комплексната оценка „К“, на базата, на която се получава класирането на отделните
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участници. Участникът, събрал най-много точки, се класира на първо място, като по 
низходящ ред се класират всички останали участници.

Формула за определяне на комплексната оценка ”К”
К = Ц х 40 %  + V х 20 % + К х 20 % + С х 20 % , където:

Ц -  Ценови критерий -  показател за предлаганата от участника цена в лева без 
ДДС -  определя най-доброто ценово предложение, което да съответства на изискванията на 
Възложителя за най - ниска цена на нови компютърни конфигурации, монитори, принтери, 
графични станции, сървърни конфигурации, многофункционални устройства, скенери, 
преносими компютри или компютърни и сървърни конфигурации с предварително 
инсталирана ОС.

Ц -  Ц1 х 10 % + Ц2 х 10 % + ЦЗ х 10 % + Ц4 х 10 % + Ц5 х 10 % + Ц 6  х 10 % + Ц7 х
10% + Ц8  х 10 % + Ц9 х 10 %  + Ц10 х 10%, където:

Ц 1 -  подпоказател за предлагана цена за компютърни конфигурации сумарно от т. 1.1 до т.
1.10 от техническата спецификация;

Ц 2 -  подпоказател за предлагана цена за монитори по т.2 от техническата спецификация;

Ц 3 -  подпоказател за предлагана цена за графични станции сумарно от т.3.1 до т.З.9 от 
техническата спецификация;

Ц 4 -  подпоказател за предлагана цена за монитори по т.4 от техническата спецификация;

Ц 5 -  подпоказател за предлагана цена за комплектувана сървърна конфигурация по т.5 от 
техническата спецификация;

Ц 6 -  подпоказател за предлагана цена за принтери сумарно от т.6.1 до т.6.4 от 
техническата спецификация;

Ц 7 -  подпоказател за предлагана цена за многофункционални устройства сумарно от т.7.1 
до т. 7.2 от техническата спецификация;

Ц 8 -  подпоказател за предлагана цена за скенери сумарно от т. 8.1 до т. 8.3 от
техническата спецификация;

Ц9 -  подпоказател за предлагана цена за преносим компютър по т. 9 от техническата 
спецификация;

Ц10 -  подпоказател за предлагана цена за компютърни и сървърни конфигурации с
предварително инсталирана ОС сумарно от т. 10.1 до т. 10.4 от техническата
спецификация.

Най -  доброто предложение по подпоказател от Ц1 до Ц10, което ще има за своя последица 
най-малък бюджетен разход /най - ниска цена/, получава 100 т., а всяка следваща оценка се 
определя по следната формула:

Ц1 m in
Ц 1 = - ^ г х 1 0 °  , където Ц1 min - е най-ниската предложена цена за компютърни

конфигурации сумарно от т. 1.1 до т. 1.10 от техническата спецификация, а
Ц1 п -  е предложената цена за компютърни конфигурации сумарно от т.1 .1 до т.1.10 от
техническата спецификация от n-тия участник
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тт _ Ц2  m in  . _ _
Ц 2 =  ~ Ц2 П х ЮО , където Ц2 mm - е наи-ниската предложена цена за монитор по
т.2 от техническата спецификация, а
Ц2 п -  е предложената цена за монитор по т.2 от техническата спецификация от п-тия 
участник

ЦЗ m in
Ц 3 =  ~ цз п х ЮО , където ЦЗ min- е най-ниската предложена цена за графични

станции сумарно от т.3.1 до т.З.9 от техническата спецификация, а
ЦЗ п -  е предложената цена за графични станции сумарно от т.3.1 до т.З.9 от техническата 
спецификация на n-тия участник

Ц4 m in
Ц 4 =  — ------х 100 , където Ц4 min- е най-ниската предложена цена за монитор по т.4

от техническата спецификация, а Ц4 п -  е предложената цена за монитор по т.4 от 
техническата спецификация от n-тия участник

Ц5 m in
ц 5  =  —   х 1 0 0 , където Ц5 min - е най-ниската предложена цена за

Ц5 п
комплектувана сървърна конфигурация по т.5 от техническата спецификация, а

Ц5 п -  е предложената цена за комплектувана сървърна конфигурация по т. 5 от 
техническата спецификация от n-тия участник

Ц6  m in
Ц 6  =  —   х 100 , където Ц 6  min - е най-ниската предложена цена за принтери

Ц6  п
сумарно от т.6.1 до т.6.4 от техническата спецификация, а
Ц 6  п- е предложената цена за принтери сумарно от т.6.1
до т.6.4 от техническата спецификация от n-тия участник

Ц7 m in
Ц 7 = ----------- х 1 0 0 , където Ц7 min - е най-ниската предложена цена за

Ц7 п
многофункционални устройства сумарно от т.7.1 до т.7.2 от техническата спецификация, а 
Ц7 п -  е предложената цена за многофункционални устройства сумарно от т.7.1 до т.7.2 от 
техническата спецификация от n-тия участник 

Ц8 m in
Ц 8  =  —   х 100 , където Ц 8  min - е най- ниската предложена цена за скенери

Ц8 л
сумарно от т.8.1 до т.8.3 от техническата спецификация, а
Ц 8  п -  е предложената цена за скенери сумарно от т.8.1 до т.8.3 от техническата
спецификация от n-тия участник 

Ц9 m in
Ц 9 =  ——  х 100 , където Ц9 min - е най- ниската предложена цена за преносим

компютър по т.9 от техническата спецификация, а
Ц9 п -  е предложената цена за преносим компютър по т.9 от техническата спецификация от 
n-тия участник 

Ц10 m in
Ц 10 =  -------------х 100 , където Ц10 min- е най-ниската предложена цена за компютърни

и сървърни конфигурации с предварително инсталирана ОС сумарно от т. 10.1 до т.10.4 от 
техническата спецификация, а Ц10 п -  е предложената цена за компютърни и сървърни 
конфигурации с предварително инсталирана ОС сумарно от т.10.1 до т.10.4 от техническата 
спецификация от n-тия участник
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V -  Срок за изпълнение на заявката, след получаване на възлагателно писмо /в 
работни дни/ -  максимален брой точки получава участника, който предложи най-кратък 
срок за изпълнение на заявка /в работни дни/. Участниците посочват срока задължително в 
цяло число.
(предложения срок не може да е по-малко от 1 работен ден и повече от 5 работни 
дни)

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

V I -  подпоказател, оценяващ предложен срок за изпълнение на заявка след получаване на 
възлагателно писмо до административната сграда на Община Велико Търново, с адрес пл. 
„Майка България” № 2;

V 2 -  подпоказател, оценяващ предложен срок за изпълнение на заявка след получаване на 
възлагателно писмо до сгради на територията на град Велико Търново;

V 3 - подпоказател, оценяващ предложен срок за изпълнение на заявка след получаване на 
възлагателно писмо до сгради извън територията на град Велико Търново, находящи се на 
територията на Община Велико Търново.

Най - доброто предложение, което съдържа най -  изгодно предложение по подпоказател от 
VI до V3, най - кратък предложен срок за изпълнение на заявка след получаване на 
възлагателно писмо /в работни дни/, получава 100 т., а всяка следваща оценка се определя 
по следната формула:

VI m in
V 1 = ----------- х 100 , където VI min - е най - краткият предложен срок за изпълнение

VI п
на заявка след получаване на възлагателно писмо до административната сграда на Община 
Велико Търново, a VI п -  е предложеният срок за изпълнение на заявка след получаване на 
възлагателно писмо до административната сграда на Община Велико Търново от п-тия 
участник;

V2 m in
V 2 = —— х 100 , където V2 min - е най - краткият предложен срок за изпълнение

на заявка след получаване на възлагателно писмо до сгради на територията на град Велико 
Търново, a V2 п -  е предложеният срок за изпълнение на заявка след получаване на 
възлагателно писмо до сгради на територията на град Велико Търново от n-тия участник;

УЗ m in
V 3 = ——----- х 100 , където V3 min - е най - краткият предложен срок за изпълнение

на заявка след получаване на възлагателно писмо до сгради извън територията на град 
Велико Търново, находящи се на територията на Община Велико Търново, a V3 п -  е 
предложеният срок за изпълнение на заявка след получаване на възлагателно писмо до 
сгради извън територията на град Велико Търново, находящи се на територията на Община 
Велико Търново от n-тия участник.

К -  Предлаган срок за гаранционно поддържане /в месеци/ - като предложеният 
от участниците срок за гаранционно поддържане на компонентите по подпоказатели от К1 
до К 10 следва да бъде не по-кратък от 6 месеца и не по-дълъг от 36 месеца.

К = К1 х 10 % + К2 х 10 % + КЗ х 10 % + К4 х 10 % + К5 х 10 % + К6  х 10 % + К7 х 10
% + К8  х 10% + К9 х 10 % + К 10 х 10 % , където:
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K 1 -  подпоказател за предлаган гаранционен сервиз на компютърни конфигурации по т. 1 
от техническата спецификация;

К 2 -  подпоказател за предлаган гаранционен сервиз на монитори по т. 2 от техническата 
спецификация;

К 3 -  подпоказател за предлаган гаранционен срок за графични станции по т.З от 
техническата спецификация;

К 4 -  подпоказател за предлаган срок за монитори по т. 4 от техническата спецификация;

К 5 -  подпоказател за предлаган гаранционен сервиз на сървърни конфигурации по т.5 от 
техническата спецификация;

К 6 -  подпоказател за предлаган гаранционен сервиз на принтери по т.6 от техническата 
спецификация;

К 7 -  подпоказател за предлаган гаранционен сервиз на многофункционални устройства по 
т.7 от техническата спецификация;

К 8 -  подпоказател за предлаган гаранционен сервиз на скенери по т.8 от техническата 
спецификация;

К 9 -  подпоказател за предлаган гаранционен сервиз на преносими компютри по т.9 от 
техническата спецификация;

К 10 -  подпоказател за предлаган гаранционен сервиз на компютърни и сървърни 
конфигурации с предварително инсталирана ОС по т.10 от техническата спецификация.

Участникът, който предлага най -  изгодни условия по подпоказател от К1 до К10 /в 
месеци/ за извършване на гаранционен сервиз, след подписване на приемателно - 
предавателен протокол да отстранява за своя сметка възникнали неизправности, повреди, 
дефекти, получава най-много точки -  100т., а всяко следващо по - малко добро 
предложение се оценява по формулата:

K in
К 1 = — х 100 , където К1 max - е най -  дългия предложен срок за гаранционно

К1 TYICLX
поддържане /в месеци/ на нова компютърна конфигурация, а
К1 п -  е предложения срок за гаранционно поддържане /в месеци/ на нова компютърна 
конфигурация от n-тия участник;

К2  л
К 2 = 4 7 9 ------- х 100 , където К2 max - е най -  дългия предложен срок за гаранционноJa Z  U l d X
поддържане /в месеци/ на монитори по т. 2 от техническата спецификация, а
К2 п -  е предложения срок за гаранционно поддържане /в месеци/ на монитори по т. 2 от
техническата спецификация от n-тия участник;

КЗп
К 3 = ---------- х 100 , където КЗ max - е най -  дългия предложен срок за гаранционно

КЗ m ax
поддържане /в месеци/ на графична станция, а
КЗ п -  е предложения срок за гаранционно поддържане /в месеци/ на графична станция от п- 
тия участник;

К4 п
К 4 = —--------х 100 , където К4 max - е най -  дългия предложен срок за гаранционно

К4 m ax
поддържане /в месеци/ на монитори по т. 4 от техническата спецификация, а
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K4 n -  е предложения срок за гаранционно поддържане /в месеци/ на монитори по т. 4 от 
техническата спецификация от n-тия участник;

К5 тг
К 5 =  ——------- х 100 , където К5 max - е най -  дългия предложен срок за гаранционноК 5 TYICLX
поддържане /в месеци/ на сървърни конфигурации, а
К5 п -  е предложения срок за гаранционно поддържане /в месеци/ на сървърни 
конфигурации от n-тия участник;

К6  п
К 6  =  — --------х 100 , където К 6  шах - е най -  дългия предложен срок за гаранционноК6  m ax
поддържане /в месеци/ на принтери, а
К6 п -  е предложения срок за гаранционно поддържане /в месеци/ на принтери от п-тия 
участник;

К7п
К 7 =  — ------- х 100 , където К7 max - е най -  дългия предложен срок за гаранционно

г \  / TYLCLX
поддържане /в месеци/ на многофункционални устройства, а
К7 л -  е предложения срок за гаранционно поддържане /в месеци/ на многофункционални 
устройства от n-тия участник;

К8 п
К 8  =  —  х 100 , където К 8  max - е най -  дългия предложен срок за гаранционно

К8 7YICLX
поддържане /в месеци/ на скенери, а
К8  п -  е предложения срок за гаранционно поддържане /в месеци/ на скенери от п-тия 
участник;

К9 п
К 9 = — ------- х 100 , където К9 max - е най -  дългия предложен срок за гаранционно

К9 m ax
поддържане /в месеци/ на преносими компютри, а
К9 п -  е предложения срок за гаранционно поддържане /в месеци/ на преносими компютри 
от n-тия участник;

К1 0  п
К 10 = --------------х 100 , където К10 max - е най -  дългия предложен срок за гаранционно

К10 m ax
поддържане /в месеци/ на компютърни и сървърни конфигурации с предварително 
инсталирана ОС, а
К 1 0  п -  е предложения срок за гаранционно поддържане /в месеци/ на компютърни и 
сървърни конфигурации с предварително инсталирана ОС от n-тия участник.

С -  Предлаган срок за реакция и за отстраняване на констатираните 
неизправности при гаранционно поддържане

С = С1 х 50% + С2 х 50%, където
С1 -  подпоказател за предлаган срок за реакция;
С2 -  подпоказател за предлаган срок за отстраняване на констатирани неизправности.

С1 - Срок за реакция - /изпращане на компетентно лице в обекта на Възложителя/ за 
констатиране на проблема при гаранционно обслужване - предложеният срок следва да 
бъде в часове и да се изчислява от момента на получаване на телефонно обаждане от 
представител на Възложителя. Като предложеният от участника срок за реакция следва да 
бъде не по-кратък от 1 час и не по-дълъг от 5 часа от получаване на обаждането от 
представител на Възложителя. Участниците посочват срока задължително в цяло число.
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*3абележка: В случай, че част от срока за реакция е изтекъл до края на работния ден на 
Възложителя, останалата част от срока ще изтече на следващия работен ден.

Максимален брой точки получава участника, който предложи най-кратък срок за реакция 
за констатиране на неизправности, а всяко следващо по-малко добро предложение се 
оценява след прилагане на следната формула:

C l m in
C l = —— х 100 , където C l min - е най - краткия предложен срок за реакция от

Ci 1  71
подадената заявка (в часове), a C l п -  е предложения срок за реакция от подадената заявка 
(в часове) от n-тия участник.

С2 -  Срок за отстраняване на констатирани неизправности - максимален брой точки 
получава участника, който предложи най-кратък срок за отстраняване на неизправности 
при гаранционно поддържане на техниката /в работни дни/. Участниците посочват срока 
задължително в цяло число.
Предложеният срок не може да бъде по-кратък от 1 работен ден и по-дълъг от 10 
работни дни.
Най - доброто предложение, което съдържа най - кратък предложен срок за извършване на 
различни ремонти от подадената заявка /в работни дни/, получава 100 т., а всяка следваща 
оценка се определя по следната формула:

С2 m in
С2 =  —— х 100 , където С2 min - е най - краткия предложен срок за

отстраняване на неизправности от момента на констатиране на проблема от представител 
на Изпълнителя (в работни дни), a С2 п -  е предложения срок за отстраняване на 
неизправности от момента на констатиране на проблема от представител на Изпълнителя (в 
работни дни), предложен от n-тия участник.
Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели и 
подпоказатели ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в 
приложимите случаи).
Забележка: Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 
При установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по 
изчисляването и вписва аритметично вярната стойност. При разминаване между 
изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи. При 
разминаване между сумарни и единични цени, за верни ще се приемат посочените 
единични цени.
Забележка: Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви 
стойности и измерения, получават равен брой точки по съответния показател.
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически 
най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и 
цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и 
се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.
Забележка: Участниците са длъжни да направят предложенията си по Методиката в 
указаните по-горе мерни единици.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 
първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най-изгодна 
оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 58, ал. 2 от ППЗОП.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА:
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Показател Ц -  Ценови критерий;

Ц = Ц1 х 10% + Ц2 х 10% + ЦЗ х 10% + Ц4 х 10% + Ц5 х 10% + Ц 6  х 10% + Ц7 х 10% + 
Ц8  х 10% + Ц9 х 10% + Ц10 х 10%, където:
Ц 1  -  подпоказател за предлагана цена за компютърни конфигурации сумарно от т. 1.1 до 
т.1.10 от техническата спецификация, комисията определи предложената от участника 
цена като икономически най-изгодна за възложителя и оцени участника с 
максимален брой -  1 0 0  точки;
Ц2 -  подпоказател за предлагана цена за монитор по т.2 от техническата спецификация, 
комисията определи предложената от участника цена като икономически най-изгодна 
за възложителя и оцени участника с максимален брой - 1 0 0  точки;
ЦЗ -  подпоказател за предлагана цена за графични станции сумарно от т.3.1 до т.З.9 от 
техническата спецификация, комисията определи предложената от участника цена като 
икономически най-изгодна за възложителя и оцени участника с максимален брой 
1 0 0  точки;
Ц4 -  подпоказател за предлагана цена за монитор по т.4 от техническата спецификация, 
комисията определи предложената от участника цена като икономически най-изгодна 
за възложителя и оцени участника с максимален брой -  1 0 0  точки;
Ц5 -  подпоказател за предлагана цена за комплектувана сървърна конфигурация по т.5 от 
техническата спецификация, комисията определи предложената от участника цена като 
икономически най-изгодна за възложителя и оцени участника с максимален брой -  
1 0 0  точки;
Ц 6  -  подпоказател за предлагана цена за принтери сумарно от т.6.1 до т.6.4 от техническата 
спецификация, комисията определи предложената от участника цена като
икономически най-изгодна за възложителя и оцени участника с максимален брой -  
1 0 0  точки;
Ц? -  подпоказател за предлагана цена за многофункционални устройства сумарно от т.7.1 
до т.7.2 от техническата спецификация, комисията определи предложената от участника 
цена като икономически най-изгодна за възложителя и оцени участника с
максимален брой — 1 0 0  точки;
Ц 8  - подпоказател за предлагана цена за скенери сумарно от т.8.1 до т.8.3 от техническата 
спецификация, комисията определи предложената от участника цена като
икономически най-изгодна за възложителя и оцени участника с максимален брой -  
1 0 0  точки;
Ц9 -  подпоказател за предлагана цена за преносим компютър по т.9 от техническата 
спецификация, комисията определи предложената от участника цена като
икономически най-изгодна за възложителя и оцени участника с максимален брой -  
1 0 0  точки;
Ц 1 0  -  подпоказател за предлагана цена за компютърни и сървърни конфигурации с 
предварително инсталиран ОС сумарно от т.10.1 до т.10.4 от техническата спецификация, 
комисията определи предложената от участника цена като икономически най-изгодна 
за възложителя и оцени участника с максимален брой -  1 0 0  точки.
Съобразно методиката за икономически най-изгодна оферта, комисията приложи 
формулата за оценка на предлаганите от участника цени по подпоказатели:
Ц = 100 X 10% + 100 X 10% + 100 х 10% + 100 х 10% + 100 х 10% + 100 х 10% + 100 х 
1 0 % + 1 0 0  х 1 0 % + 1 0 0  х 1 0 % + 1 0 0  х 1 0 % = 1 0 0  точки
Следователно по показател Ц участникът „Вали Компютърс“ ООД получава 100 
точки.

Комисията пристъпи към оценяване на офертата на „Вали Компютърс“ ООД.

17



Показател V -  срок за изпълнение на заявката, след получаване на възлагателно 
писмо /в работни дни/:

V = VI х 40% + V2 х 30% + V3 х 30%, където:
VI -  подпоказател, оценяващ предложен срок за изпълнение на заявка след получаване на 
възлагателно писмо до административната сграда на Община Велико Търново, с адрес пл. 
„Майка България“ № 2, комисията определи предложения от участника срок като най- 
изгодно за възложителя предложение и оцени участника с максимален брой -  1 0 0  

точки;
V2 -  подпоказател, оценяващ предложен срок за изпълнение на заявка след получаване на 
възлагателно писмо до сгради на територията на град Велико Търново, комисията 
определи предложения от участника срок като най-изгодно за възложителя 
предложение и оцени участника с максимален брой -  1 0 0  точки;
V3 -  подпоказател, оценяващ предложен срок за изпълнение на заявка след получаване на 
възлагателно писмо до сгради извън територията на град Велико Търново, находящи се на 
територията на Община Велико Търново, комисията определи предложения от 
участника срок като най-изгодно за възложителя предложение и оцени участника с 
максимален брой -  1 0 0  точки;
Съобразно методиката за икономически най-изгодна оферта, комисията приложи 
формулата за оценка на предлаганите от участника срокове по подпоказатели:
V = 100 х 40% + 100 х 30% + 100 х 30%, = 100 точки
Следователно по показател V участникът „Вали Компютърс“ ООД получава 100 
точки.

К -  Предлаган срок за гаранционно поддържане /в месеци/

К = К1 х 10 % + К2 х 10 % + КЗ х 10 % + К4 х 10 % + К5 х 10 % + К 6  х 10 % + К7 х 10
% + К8  х 10% + К9 х 10 % + К 10 х 10 %, където:

К1 -  подпоказател за предлаган гаранционен сервиз на компютърни конфигурации 
по т.1 от техническата спецификация, комисията определи предложения от участника 
срок като най-изгодно за възложителя предложение и оцени участника с максимален 
брой - 1 0 0  точки;

К2 -  подпоказател за предлаган гаранционен сервиз на монитори по т.2 от 
техническата спецификация, комисията определи предложения от участника срок като 
най-изгодно за възложителя предложение и оцени участника с максимален брой -  1 0 0  

точки;
КЗ -  подпоказател за предлаган гаранционен сервиз за графични станции по т.З от 

техническата спецификация, комисията определи предложения от участника срок като 
най-изгодно за възложителя предложение и оцени участника с максимален брой -  1 0 0  

точки;
К4 -  подпоказател за гаранционен сервиз за монитори по т.4 от техническата 

спецификация, комисията определи предложения от участника срок като най-изгодно 
за възложителя предложение и оцени участника с максимален брой -  1 0 0  точки;

К5 -  подпоказател за гаранционен сервиз на сървърни конфигурации по т.5 от 
техническата спецификация, комисията определи предложения от участника срок като 
най-изгодно за възложителя предложение и оцени участника с максимален брой -  1 0 0  

точки;
К 6  -  подпоказател за гаранционен сервиз на принтери по т.6 от техническата 

спецификация, комисията определи предложения от участника срок като най-изгодно 
за възложителя предложение и оцени участника с максимален брой -  1 0 0  точки;

К7 -  подпоказател за гаранционен сервиз на многофункционални устройства по т.1 
от техническата спецификация, комисията определи предложения от участника срок
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като най-изгодно за възложителя предложение и оцени участника с максимален брой 
- 1 0 0  точки;

К8  -  подпоказател за гаранционен сервиз на скенери по т.8 от техническата 
спецификация, комисията определи предложения от участника срок като най-изгодно 
за възложителя предложение и оцени участника с максимален брой -  1 0 0  точки;

К9 -  подпоказател за гаранционен сервиз на преносими компютри по т.9 от 
техническата спецификация, комисията определи предложения от участника срок като 
най-изгодно за възложителя предложение и оцени участника с максимален брой -  1 0 0  

точки;
К10 -  подпоказател за гаранционен сервиз на компютърни и сървърни 

конфигурации с предварително инсталирана ОС по т.10 от техническата спецификация, 
комисията определи предложения от участника срок като най-изгодно за 
възложителя предложение и оцени участника с максимален брой - 1 0 0  точки.
Съобразно методиката за икономически най-изгодна оферта, комисията приложи 
формулата за оценка на предлаганите от участника срокове за гаранционен сервиз по 
подпоказатели:
К = 100 х 10 % + 100 х 10 % + 100 х 10 % + 100 х 10 % + 100 х 10 % + 100 х 10 % + 100 х 
1 0  % + 1 0 0  X 1 0 % + 1 0 0  X 1 0  % + 1 0 0  х 1 0  % = 1 0 0  точки
Следователно по показател К участникът „Вали Компютърс“ ООД получава 100 
точки.

С — предлаган срок за реакция и за отстраняване на констатираните неизправности 
при гаранционно поддържане

С -  С1 х 50% + С2 х 50%, където
С1 -  подпоказател за предлаган срок за реакция, комисията определи предложения от 
участника срок като най-изгодно за възложителя предложение и оцени участника с 
максимален брой -  1 0 0  точки;
С2 -  подпоказател за предлаган срок за отстраняване на констатирани неизправности, 
комисията определи предложения от участника срок като най-изгодно за 
възложителя предложение и оцени участника с максимален брой -  1 0 0  точки.
Съобразно методиката за икономически най-изгодна оферта, комисията приложи 
формулата за оценка на предлаганите от участника срокове за гаранционен сервиз по 
подпоказатели:
С = 100 х 50% + 100 х 50% = 100 точки
Следователно по показател С участникът „Вали Компютърс“ ООД получава 100 
точки.

След прилагане на формулата за определяне на комплексна оценка „К“, а именно:
К= Ц х 40% + Y х 20% + К х 20% + С х 20%
К = 100 х 40% + 100 х 20% + 100 х 20% + 100 х 20%
К = 100, участникът „Вали Компютърс“ ООД получава 100 точки

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

Като взе предвид резултатите от оценката на офертата на единствения допуснат 
участник „Вали Компютърс“ ООД по методиката от документацията за обществена 
поръчка, 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“, на база на горепосочените мотиви, както следва:
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Първо място: „Вали Компю търс“ ООД; адрес: община Велико Търново, село 
Ш ереметя, местност Робова чеш ма; тел.: 062/ 610 932; факс: 062/ 610 921; e-mail: 
vali@ vali.bg; лице за контакт: Снежана Хинова, с оценка 100 точки.

Комисията извърш и оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
документацията и методиката за оценка.

Комисията взе горните решения с единодушие.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.
Настоящият протокол и съпровождащата го документация се предава на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.
Комисията приключи работа в 10:45 часа.

КОМ ИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ......................... .......................................
/Павел Христов -  Началник от^.ел „Информационно -  техническо обслужване“ в Община 
Велико Търново/

И ЧЛЕНОВЕ:

.................................................................;• -ЩУ’.............................................
/Николина Ангелова Н  Старши експерт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община
Велико Търново/

/инж. Тихоми|5/4Иа /о в "  -  Главен експерт в отдел „Информационно -  техническо 
обслужване“ вТз/бщина Велико Търново/

............ YW ..................................
/Велина М рнбва- Старши експерт в дирекция „Бюджет и финанси“ в Община Велико 
Търново/

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

* 5&£А,*.Ч\  Q 5? Г) О OOk'f 
Получих протокол а / н ц / й ^ м Щ Щ , ^ на д ад1а: . . . / к .9 .; .; . . . . . . .У ? ...1.Г :................

П одпис:................

УТВЪРЖДАВА^/протокбЛд на комисията на д а т а :  Ъ .  r .; .Q $L i P . f . ; . ,г.-.

Подпис:.
ИНЖ . ДАНИЕЛ ПАНОВ
Кмет на Община Делик<
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