
I

П Р О Т О К О Л  № 3

Днес, 09.01.2018 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 -  
1858/31.10.2017 г. и Заповед за изменение № РД 22 - 2180/11.12.2017 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени офертите, представени в отговор на обява с 
№ ОБ - 23/16.10.2017 г. за обществена поръчка по чл. 20, ал.З, т.2 от ЗОП на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ 
по реда на чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, продължи разглеждането на постъпилите оферти във 
връзка с участие в общ ествена поръчка с предмет: "Извършване на извънгаранционни 
абонаментно обслуж ване на компютри и принтери, включително изградената локална 
мреж а (където има такава) на кметства към Община Велико Търнов, по приложен 
списък", публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново на адрес 
https://www.veliko-tam ovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/531. с ID 9069329 и информация за 
удължаване срока за подаване на оферти ID 9069624.

КОМИСИЯ в състав:

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

И ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Тихомир Манов -  Главен експерт в отдел „Информационно-техническо обслужване“ в 
Община Велико Търново;
2. Грета М аринова -  Старши експерт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 
Търново.

В протокол от дата 11.12.2017 г. е констатирано несъответствие на постъпилите оферти 
с предварително обявените от възложителя условия. В съответствие с изискванията на чл. 54, 
ал. 8 от ППЗОП протоколът е публикуван в профила на купувача и изпратен на участниците в 
същия ден, като е даден срок за допълнително представяне на документи и отстраняване на 
несъответствията.

Комисията направи проверка за спазване на срока, посочен в протокола от дата 
11.12.2017 г. и установи следното: в отговор на писмо с изх. № 91-00-403/15.12.2017 г. в срок 
са постъпили отговори, както следва:

- отговор с вход. №  53-82-3/22.12.2017 г. ЕТ „Братя Цаневи -  Недко Цанев“, гр. 
Велико Търново.

- отговор с вход. № 5300 -  8567 -  5/22.12.2017 г. от „ЕВРОПОС“ ЕООД, гр. Велико 
Търново

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на допълнително представените 
документи и информация, изискани от участниците, и към проверка на съответствието им с 
поставените от Възложителя изисквания.

I. Отговор с вход. № 53-82-3/22.12.2017 г. ЕТ „Братя Цаневи -  Недко Цанев“, гр. 
Велико Търново, ул. „Сливница“ № 7, вх. А, ет. 1, an. 1, тел: 0888 685042, e-mail: 
tzanew2001@ abv.bg, лице за контакт: Недко Цанев, съдържа:

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/531
mailto:tzanew2001@abv.bg


1. Приложно писмо, подписано и подпечатано от Недко Цанев - управител
2. Стандартен образец на единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) -  образец № 2, подписан и подпечатан от Недко Цанев - управител -  23 страници

Е В протокола от дата 11.12.2017 г. е посочено, че участникът не е спазил
изискванията относно попълването на част II: Информация за икономическия оператор, раздел 
Б: Информация за представителите на икономическия оператор“, тъй като там не е посочил 
нищо.

В представения впоследствие ЕЕДОП в раздел Б от ЕЕДОП се съдържа изискваната 
информация в нейната пълнота, а именно: представител -  Недко Цанев, с посочени дата и 
място на раждане; длъжност/качество на лицето (управител); пощенски адрес, телефон и 
електронна поща. Така представения ЕЕДОП отговаря на изискванията на Възложителя и на 
Закона за общ ествените поръчки.

2. В протокола от дата 11.12.2017 г. е констатирано също, че от представената в
ЕЕДОП, информация не става ясно дали участникът притежава опит именно в извършването 
на дейности по диагностициране, локализиране и отстраняване на проблеми на технически 
устройства и конфигурации.

В представения отговор в раздел В: Технически и професионални способности на 
ЕЕДОП, т. 16), участникът в описанието на посочените от него услуги е конкретизирал, че те 
включват „дейности по диагностициране, локализиране и отстраняване на проблеми на 
технически устройства и конфигурации“ . Така посочената информация е в съответствие с 
поставените изисквания от Възложителя и може да се направи извода, че участникът 
притежава изисквания специфичен опит в изпълнението на идентични или сходни с предмета 
на поръчката дейности, а именно: дейности по диагностициране, локализиране и отстраняване 
на проблеми на технически устройства и конфигурации.

След анализ на представените документи и информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от 
опаковката на ЕТ „Братя Цаневи -  Недко Цанев“ , гр. Велико Търново, заедно с допълнително 
представените документи с отговор с вход. №  53-82-3/22.12.2017 г. (описани в настоящия 
протокол), комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми 
документи и е налице съответствие с изискванията на Възложителя към личното състояние и 
критерии за подбор, поставени от същия, при следните мотиви:

По отнош ение на изискванията към личното състояние:

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, 
липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮ ПДРКТЛТДС и липсата на свързаност 
с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чрез представяне на ЕЕДОП, подписан от 
управителя Недко Цанев.

По отнош ение на подизпълнители и трети лица:

Участникът е посочил в ЕЕДОП, че няма да използва капацитета на други субекти, за 
да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има 
такива), посочени в част V, както и че не възнамерява да възложи на трети страни 
изпълнението на част от поръчката.



По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участникът ЕТ „Братя Цаневи -  Недко Цанев“, гр. Велико Търново притежава 

необходимия опит в изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета и обема на 
поръчката, за последните 3 години. В представения ЕЕДОП, в раздел „Технически и 
професионални способности, т. 16) е посочено, че са изпълнени 6 договора, вклю чително 
сумите, датите и получателите, с предмет „извърш ване на извънгаранционно обслужване 
на компютри и принтери, М Ф У ....“ , като посочения обем на извърш ените дейности  
надхвърля поставеното от възложителя минимално изискване (посочени са брой 
устройства /компютърни конфигурации, принтери, лаптопи, мултифункционални устройства/ 
и/или сървъри, който значително надхвърля минимално изискуемите 150 броя). Относно 
изискването посочените дейности да са идентични или сходни с предмета на поръчката, 
участникът изрично е записал, че извънгаранционното абонаментно обслужване включва 
дейности по диагностициране, локализиране и отстраняване на проблеми на технически  
устройства и конфигурации.

Така представената информация е в пълно съответствие с поставените от Възложителя 
условия Комисията приема, че участникът отговаря на поставените критерии за подбор, а 
именно -  изпълнил е услуги с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката 
през последните 3 години, а именно: дейности по диагностициране, локализиране и 
отстраняване на проблеми на технически устройства и конфигурации, като е извършил такива 
дейности по отношение на брой устройства (компютърни конфигурации, принтери, лаптопи, 
мултифункционални устройства/ и/или сървъри), значително надхвърлящ минимално 
изискуемия. За доказване съответствието с критериите за подбор участникът е попълнил 
изискуемата информация в част IV, раздел В, т. 16) от ЕЕДОП.

У частникът ЕТ „Братя Цаневи -  Недко Цанев“, гр. Велико Търново разполага и с 
необходимия технически персонал за изпълнението на поръчката. М инимално изискуемия 
технически персонал е: 2 /двама/ специалисти за изпълнение на поръчката, които притежават 
изискуемия опит от поне 2 /две/ години в областта на дейностите по предмета на поръчката. В 
представения ЕЕДОП в раздел „Технически и професионални способности, т.6) участникът е 
посочил две лица (специалисти): инж. Борислав Цанев и инж. Красимир Енчев, които ще 
използва при изпълнението на поръчката и които притежават изискваната образователна и 
професионална квалификация. За двете предложени лица е посочена изискуемата информация 
- име, презиме и фамилия; данни за документа за придобито образование; професионална 
компетентност; роля в изпълнението на дейности от поръчката; професионален опит в години, 
както следва: 1) инж. Борислав Цанев -  висше образование, с посочен номер и дата на 
дипломата, ВНВУ „Васил Левски“ -  св. Средства, съобщителна и осигурителна техника и 
системи“; посочена е професионалната компетентност на лицето, както и ролята, която ще 
изпълнява -  „диагностициране, локализиране и отстраняване на проблеми на технически 
устройства и конфигурации; 8 години професионален опит при изпълнение на дейности по 
диагностициране, локализиране и отстраняване на проблеми на технически устройства и 
конфигурации, в т. ч. поддръжка и ремонт на копирна техника; 2) инж. Красимир Енчев - 
висше образование, с посочен номер и дата на дипломата, ВНВУ „Васил Левски“ -  св. 
Средства, съобщителна и осигурителна техника и системи“; посочена е професионалната 
компетентност на лицето, както и ролята, която ще изпълнява -  „диагностициране, 
локализиране и отстраняване на проблеми на технически устройства и конфигурации; над 6 
години професионален опит.

Относно професионалната компетентност на лицата, съобразно посоченото в § 2, т. 41 
от Допълнителните разпоредби на ЗОП се налага извода, че предложените от участника лица 
притежават необходимите качества и професионална компетентност за изпълнение на 
специфичните дейности от предмета на поръчката.



Комисията приема, че участникът отговаря на поставените от Възложителя критерии за 
подбор, а именно -  разполага с необходимия брой лица със съответния опит в областта на 
дейностите по предмета на поръчката (дейности по диагностициране, локализиране и 
отстраняване на проблеми на технически устройства и конфигурации). За доказване 
съответствието с критериите за подбор участникът е попълнил изискуемата информация в 
част IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП.

Участникът ЕТ „Братя Цаневи -  Недко Цанев“, гр. Велико Търново отговаря и на 
поставените изисквания относно инструментите, съоръженията и/или техническо оборудване, 
които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 64, ал.1, т.9 
от ЗОП. В т. 9) от ЕЕДОП  участникът е декларирал, че притежава автомобил (с посочени 
марка и модел) - негова собственост.

Комисията приема, че участникът отговаря на поставените от Възложителя минимални 
изисквания, а именно -  разполага с 1 /един/ автомобил за обслужване на техниката на 
Възложителя на територията на Община Велико Търново, като е посочил: марка, модел и 
основание, на което разполага е автомобила.

На основание на гореизложените констатации Комисията единодушно реши ДА  
ДОПУСНЕ УЧАС ТН И К А  до разглеждане на техническото му предложение.

II. Отговор с вход. № 5300 -  8567 -  5/22.12.2017 г. на „ЕВРОПОС“ ЕООД, гр. 
Велико Търново, ул. „Васил Левски“ № 4, тел: 0882 555 208, e-mail:
europos.bg@ gm ail.com , съдържа:

1. Приложно писмо, подписано и подпечатано от инж. Веселин Маринов -  управител
2. Стандартен образец на единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) -  образец №  2, подписан и подпечатан от инж. Веселин М аринов -  управител -  23 
страници

3. Заверени копия на 2 броя договори -  12 страници

В протокола от дата 11.12.2017 г. е констатирано, че от представената в ЕЕДОП и 
съдържащата се в него информация не става ясно дали участникът притежава необходимия 
опит в извършването на „дейности по диагностициране, локализиране и отстраняване на 
проблеми на технически устройства и конфигурации“.

В представения отговор в раздел В: Технически и професионални способности на 
ЕЕДОП, т. 16), участникът е посочил един договор с две позиции, включително сумите, датите 
и получателите, като е описал и основните задължения, които е изпълнявал във връзка с тях, а 
именно: „ 1. Д а  поддърж а в техническа изправност и годност техниката, предмет на 
договора; 2. При поискване от възложителя и в определен от него срок да представи в 
писмен вид отчетна информация за състоянието на компютрите и принтерите, обект на 
поръчката; 3. Д а  извършва монтаж  и инсталиране на новозакупени модули и устройства за 
ъпгрейд; 4. Д а  прави еж емесечен оглед и профилактика на техниката, предмет на договоря; 
5. Д а  извършва обслуж ване на мяст о, както и консултации за инсталиране и преинсталиране 
на драйвери на новозакупени от фирмата и наличните в спецификацията устройства. При 
подмяна на повредени части, които имат нуж да от инсталиране на определени драйвери 
„Европос“ ЕО О Д т рябва да извършва и тази дейност;6. Изпълнителят е длъжен да реагира , 

констатира и от странява възникнали проблеми съгласно сроковете, описани в договора;

mailto:europos.bg@gmail.com


Описаните и изпълнени задълж ения показват опита на „ЕВРО П О С “ ЕО О Д за 
диагностициране, локализиране и отстраняване на проблеми на технически устройства и 
конфигурации  “ .

В представения отговор в раздел В: Технически и професионални способности на 
ЕЕДОП, т. 16), от описанието на основните задължения при извършването на посочените 
услуги, е видно, че участникът има опит в извършването на „дейности по диагностициране, 
локализиране и отстраняване на проблеми на технически устройства и конфигурации“ . Така 
посочената информация е в съответствие с поставените изисквания от Възложителя и може да 
се направи извода, че участникът притежава изисквания специфичен опит в изпълнението на 
идентични или сходни с предмета на поръчката дейности, а именно: дейности по 
диагностициране, локализиране и отстраняване на проблеми на технически устройства и 
конфигурации.

След анализ на представените документи и информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от 
опаковката на „ЕВРОПОС“ ЕООД, гр. Велико Търново, заедно с допълнително представените 
документи с отговор с вход. № 5300 -  8567 -  5/22.12.2017 г. (описани в настоящия протокол), 
комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи 
и е налице съответствие с изискванията на Възложителя към личното състояние и критерии за 
подбор, поставени от същия, при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, 
липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮ ПДРКТЛТДС и липсата на свързаност 
с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чрез представяне на ЕЕДОП, подписан от 
управителя инж. Веселин Маринов.

По отношение на подизпълнители и трети лица:

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, че няма да използва капацитета на други субекти -  
подизпълнители, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и 
правилата (ако има такива), посочени в част V, както и че не възнамерява да възложи на трети 
страни изпълнението на част от поръчката.

Посочено е, че ще използва чужд капацитет, а именно: „самостоятелен търговски обект 
-  магазин № 9“, отдаден под наем от Музикално драматичен театър „Константин Кисимов“, 
като е представен отделен ЕЕДОП, но доколкото Възложителят не е поставил критерии за 
подбор, касаещ „инструменти, съоръжения и техническо оборудване“, така декларираното в 
ЕЕДОП не е относимо към преценката дали участникът отговаря на поставен критерий за 
подбор.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:

Участникът „ЕВРОПОС“ ЕООД, гр. Велико Търново притежава необходимия опит в 
изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, за 
последните 3 години. В представения ЕЕДОП, в раздел „Технически и професионални 
способности, т. 16) са посочени двете позиции на договор с предмет „извърш ване на 
извънгаранционно обслуж ване на компю три и принтери, вклю чително изградената 
локална мрежа (където има такава) на структури на О бщ ина Велико Търново,



включително сумите, датите и получателите. П осочения обем на извърш ените дейности  
надхвърля поставеното от възложителя минимално изискване (посочени са брой 
устройства -  принтери, компютърни конфигурации, лаптопи, сървъри, мултифункционални 
устройства, значително надхвърлящи минимално изискуемия брой от 150 устройства). 
Описаните основни задължения на изпълнителя „Европос“ ЕООД по този договор доказват 
наличието на изискуемия опит в извършването на дейности по диагностициране, 
локализиране и отстраняване на проблеми на технически устройства и конфигурации.

Така представената информация е в пълно съответствие с поставените от Възложителя 
условия Комисията приема, че участникът отговаря на поставените критерии за подбор, а 
именно -  изпълнил е услуги с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката 
през последните 3 години, а именно: дейности по диагностициране, локализиране и 
отстраняване на проблеми на технически устройства и конфигурации, като е извършил такива 
дейности по отношение на брой устройства (компютърни конфигурации, принтери, лаптопи, 
мултифункционални устройства), значително надхвърлящ минимално изискуемия. За 
доказване съответствието с критериите за подбор участникът е попълнил изискуемата 
информация в част IV, раздел В, т. 16) от ЕЕДОП.

У частникът „ЕВРОПОС“ ЕООД, гр. Велико Търново разполага и с необходимия 
технически персонал за изпълнението на поръчката. М инимално изискуемия технически 
персонал е: 2 /двама/ специалисти за изпълнение на поръчката, които притежават изискуемия 
опит от поне 2 /две/ години в областта на дейностите по предмета на поръчката. В 
представения ЕЕДОП в раздел „Технически и професионални способности, т.6) участникът е 
посочил четири лица: Велко Върбанов, Весела Василево, Ивайло Попов и Веселин 
Маринов, които ще са на разположение при изпълнението на поръчката и които притежават 
изискваната образователна и професионална квалификация. За предложените лица е посочена 
изискуемата информация - име, презиме и фамилия; данни за документа за придобито 
образование; професионална компетентност; роля в изпълнението на дейности от поръчката; 
професионален опит в години, както следва: 1) Велко Върбанов -  висше образование, 
магистър по „комуникационна техника и технологии“, модул съобщителна и осигурителна 
техника и системи, с професионална квалификация „Инженер по комуникации“ ; година на 
дипломиране, серия и номер на диплома, Технически университет гр. Варна, професионална 
компетентност и професионална квалификация на лицето, роля в изпълнението на дейностите
-  диагностициране, локализиране и отстраняване на проблеми на технически устройства и 
конфигурации, описва извършени ремонти, 14 г. професионален опит; 2) Весела Василева -  
висше образование, магистър по „История и география“, година и номер на дипломата, учебно 
заведение; професионална квалификация, ролята в изпълнението на дейностите -  координатор
- свързващо звено меж ду възложителя и изпълнителя, приемане и разпределяне на сервизни 
заявки, следи за изпълнението им; оформя документация, подготвя поръчки към доставчиците 
и др.; 11 г. професионален опит; 3) Ивайло Попов -  средно образование по спец. „Електронна 
техника“ , година на дипломиране, серия и номер на диплома, професионална гимназия по 
електроника; професионална квалификация -  специалист по електронна техника, роля в 
изпълнението -  техник електронна техника, изпълнява възложените му сервизни задачи по 
диагностициране, локализиране и отстраняване на проблеми на технически устройства и 
конфигурации, описва извършени ремонти; 13 г. професионален опит; 4) Веселин Маринов -  
висше образование, „магистър“ по „Комуникационна техника и технологии“, модул 
„съобщителна и осигурителна техника и системи“ с професионална квалификация „инженер 
по комуникации“ ; година и номер на дипломата, учебно заведение; професионална 
квалификация -  инженер по комуникации, диплома и година на придобиване; роля в 
изпълнението на дейностите -  сервизен техник, управител; изпълнява задачи по 
диагностициране, локализиране и отстраняване на проблеми на технически устройства и



конфигурации, описва извършени ремонти, контролира и осигурява правилното протичане на 
работния процес, разреш ава възникнали спорове.; 15 г. професионален опит.

Във връзка с посоченото в § 2, т. 41 от Допълнителните разпоредби на ЗОП относно 
професионалната компетентност на лицата е видно, че предложените лица притежават 
необходимите качества и професионална компетентност за изпълнение на специфичните 
дейности от предмета на поръчката.

Комисията приема, че участникът отговаря на поставените от Възложителя критерии за 
подбор, а именно -  разполага с необходимия брой лица със съответния опит в областта на 
дейностите по предмета на поръчката (дейности по диагностициране, локализиране и 
отстраняване на проблеми на технически устройства и конфигурации). За доказване 
съответствието с критериите за подбор участникът е попълнил изискуемата информация в 
част IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП.

Участникът „ЕВРОПОС“ ЕООД, гр. Велико Търново отговаря и на поставените 
изисквания относно инструментите, съоръженията и/или техническо оборудване, които ще 
бъдат на негово разположение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП. В 
т. 9) от ЕЕДОП участникът е декларирал, че притежава: два леки и един товарен автомобил (с 
посочени марка и модел) - негова собственост.

Комисията приема, че участникът отговаря на поставените от Възложителя минимални 
изисквания, а именно -  разполага с поне 1 /един/ автомобил за обслужване на техниката на 
Възложителя на територията на Община Велико Търново, като е посочил: марка, модел и 
основание, на което разполага с автомобила.

На основание на гореизложените констатации Комисията единодушно реши ДА  
ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на техническото му предложение.

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

I. Оферта с вход. №  5300 -  901-8/24.10-2017 г. от 09:56 часа на ЕТ „Братя Цаневи -  Недко 
Цанев“, ЕИК: 814213500, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Сливница“ № 7, вх. А, ет. 1, ап. 
1, тел: 0888 685042, e-mail: tzanew2001@ abv.bg, лице за контакт: Недко Цанев:

Участникът е представил Техническо предложение (съгласно Образец № 3), подписано 
от управителя Недко Цанев. Декларирано е, че приемат условията за изпълнението на 
обществената поръчка, заложени в проекта на договор; че при изготвяне на офертата са 
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 
на заетостта и условията на труд. Предложен е срок за реакция след уведомяване от 
представител на Възложителя и констатиране на възникнал проблем -  1 час, считано от 
получаване на телефонно обаждане от представител на Възложителя; срок за отстраняване на 
възникнали повреди -  1 работен ден от датата на уведомяване по телефон; срок за извършване 
на първоначален опис на всяка единица от техниката на Възложителя след сключване на 
договора -  15 (петнадесет) работни дни; срок за зареждане на тонер касети -  5 (пет) работни 
дни, считано от уведомяване по телефона на Изпълнителя от страна на представител на 
Възложителя. П риложена е декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП, 
подписана от управителя Недко Цанев; декларация за наличие на сервизна база в град Велико
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Търново и осигуряване на помещение с налична техническа обезпеченост; както и 
Споразумение за ниво на обслужване.

Участникът е Техническо предложение, в което е посочил необходимите ресурси и 
организацията на работа, която ще създаде във всички етапи на реализацията на обществената 
поръчка, както и разпределението на ресурсите, координацията на дейностите и участниците в 
процеса. Посочени са имената и телефоните на лицата, които ще осъществяват 
извънгаранционното обслужване. Описани са групите дейности, включени в обхвата на 
поръчката (периодични технически профилактични прегледи; и ремонт и настройки на 
дефектирали елементи, блокове и възли), и подходът, който ще се прилага при извършването 
на дейностите (предвидени са предварителни действия, свързани с извършване на 
първоначален опис на техниката, изготвяне на график, групиране на отделните населени места 
на териториален принцип, оглед и оценка на техниката, изготвяне на технологичен сервизен 
картон; актуализиране на списъците). При организацията на работата са предвидени две 
групи дейности - периодични технически профилактични прегледи и ремонт/настройки на 
дефектирали елементи. Последователността на извършваните дейности включва: регистрация 
на сервизното обаждане; класифициране на проблема -  високо, средно и ниско ниво на 
приоритет, последователност на предприеманите дейности, отчитане. Проверка за качеството 
на извършения ремонт, както и документиране на извършеното. Посочени са и техническите 
средства, с които участникът разполага (офис и склад, компютри и техника, инструменти за 
диагностика и отстраняване на технически проблеми, служебен автомобил, транспортна 
количка, достъп до база данни на производителя). Описана е предвижданата организация на 
контрола при изпълнението, като са представени видовете контрол и отговорните лица 
(цялостен контрол; контрол върху материалите -  ежедневен контрол, контрол върху 
изпълнението за заложените срокове, ежемесечни срещи и др.). Представено е изискваното от 
Възложителя Споразумение за ниво на обслужване със съответното съдържание.

След като разгледа представеното техническо предложение и другите изискуеми 
документи, комисията се обедини единодушно, че същите отговарят на предварително 
обявените условия на поръчката, посочени в раздел III. „Изисквания към техническото 
предложение” и в Приложение 1 „Техническа спецификация“ от документацията за 
обществената поръчка.

Комисията единодушно реши, че е налице пълнота на информацията, отговаряща на 
изискванията на Възложителя и ДОПУСКА до по-нататъшно участие в поръчката участника 
ЕТ „Братя Цаневи — Недко Цанев“ , гр. Велико Търново, при следните мотиви:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно 
указанията и изискванията на възложителя.

II. Оферта с вход. №  5300 -  8567 -  2/ 30.10.2017 г. от 13:59 часа на „ЕВРОПОС“ ЕООД, гр. 
Велико Търново, ул. „Камен Зидаров“ № 14, тел: 0882/555 208, e-mail:
europos.bg(2)gmail.bg:

Участникът е представил Техническо предложение (съгласно Образец № 3), подписано 
от управителя Веселин Маринов. Декларирали са, че приемат условията на проекта на 
договор; че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. Предложен 
е срок за реакция след уведомяване от представител на Възложителя и констатиране на 
възникнал проблем -  1 час, считано от получаване на телефонно обаждане от представител на 
Възложителя; срок за отстраняване на възникнали повреди -  1 работен ден от датата на
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уведомяване по телефон от представител на Възложителя; срок за извършване на 
първоначален опис на всяка единица от техниката на Възложителя след сключване на 
договора -  30 (тридесет) работни дни; срок за зареждане на тонер касети -  3 (три) работни 
дни, считано от уведомяване по телефона на Изпълнителя от страна на представител на 
Възложителя. Представена е декларация за осигуряване на помещение с налична техническа 
обезпеченост за извършване на сервизните ремонти за целия срок на договора, в град Велико 
Търново с налична техническа обезпеченост, както и Предложение относно Споразумение за 
ниво на обслужване.

В представеното от участника техническо предложение е описан обхвата на 
извънгаранционната поддръжка: първоначален преглед; опис; профилактика на всеки 3 месеца 
и сервизиране; доставка на резервни елементи, блокове и възли; ремонт; основните процедури, 
които ще се извършват при изпълнението на дейностите (първоначален опис, периодични 
технически профилактични прегледи, опис на всеки 3 месеца, ремонт и настройка на 
дефектирали блокове и възли; отстраняване на аварии на място, опис и изготвяне на 
технологичен сервизен картон; безплатен монтаж и инсталиране на новозакупени модули и 
устройства; обслужване на място и безплатни консултации за инсталиране и преинсталиране 
на софтуер и драйвери на новозакупени устройства, и др. съгласно изискванията на 
Възложителя, посочени в техническата спецификация). Във връзка с приемането на 
извършените дейности е предвидено съставянето на приемо-предавателни протоколи; 
представяне на отчети за всички технологични дейности, касаещи даден период, както и 
издаване на необходимите документи за всяко извършено действие. Представени са 
човешките ресурси, ангажирани с изпълнението на дейностите, с посочване на телефон, 
функции и отговорности. Предложена е примерна последователност на процеса за 
констатиране/установяване и отстраняване на възникнали повреди. За лесна и бърз 
диагностика и решаване на базови проблеми участникът предлага система за отдалечена 
помощ, базирана на специализиран софтуер, като са описани принципите й на работа и 
основните характеристики. С цел улесняване на профилактиката е предвидена система за 
мониторинг на работни станции , като са описани нейните функции, предимства и 
техническите изисквания. Подробно е представен процесът на контрол и управление, 
принципите и методите за извършването му, неговите форми и видове, управлението на риска, 
контролните дейности; отговорните за видовете контрол лица; основните компоненти. 
Представено е изискваното от Възложителя Споразумение за ниво на обслужване с 
изискуемото съдържание.

След като разгледа внимателно техническото предложение и другите изискуеми 
документи, комисията се обедини единодушно, че същите отговарят на предварително 
обявените условия на поръчката, посочени в раздел III. „Изисквания към техническото 
предложение” и в Приложение 1 „Техническа спецификация“ от документацията за 
обществената поръчка.

Комисията единодушно реши, че е налице пълнота на информацията, отговаряща на 
изискванията на Възложителя и ДОПУСКА до по-нататъшно участие в поръчката участника 
„ЕВРОПОС“ ЕООД, гр. Велико Търново, при следните мотиви:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно 
указанията и изискванията на възложителя.

Комисията допуска до разглеждане и оценка ценовите предложения на 
участниците:



1. ЕТ „Братя Цаневи -  Недко Цанев“, гр. Велико Търново с оферта с вх. №  5300 -  901
8/24.10-2017 г.

2. „ЕВРОПОС“ ЕООД, гр. Велико Търново с оферта с вход. № 5300 -  8567 -  2/ 30.10.2017 
г.

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА
ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТИНЦИ

I. Ценово предложение от оферта с вход. № 5300 -  901-8/24.10-2017 г. на ЕТ „Братя 
Цаневи -  Недко Ц анев“, ЕИК: 814213500, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Сливница“ № 
7, вх. А, ет. 1, an. 1, тел: 0888 685042, e-mail: tzanew2001@ abv.bg, лице за контакт: Недко 
Цанев, съдържа:

1. Образец № 4 „Ценово предложение“, подписан от управителя Недко Цанев, съдържа:
1.1 Обща сума от предложените единични цени (сбор от единичните цени за всички 

видове устройства): 97.00 (деветдесет и седем) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 116.40 (сто и 
шестнадесет лева и 40 ст.) лева.

1.2.Единична цена за абонаментна поддръжка на 1 брой компютър: 12.00 
(дванадесет) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 14.00 (четиринадесет) лева

1.3.Единична цена за 1 брой принтер: 10.00 (десет) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 
12.00 (дванадесет) лева.

1.3.1. Единична цена за 1 брой преносим компютър /лаптоп/: 15.00 (петнадесет) 
лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 18.00 (осемнадесет) лева.

1.3.2. Единична цена за 1 брой мултифункционално устройство: 20.00 
(двадесет) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 24.00 (двадесет и четири) лева

1.3.3. Единична цена за 1 брой сървър (при допълнително възлагане с 
възлагателно писмо): 40.00 (четиридесет) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 48.00 (четиридесет и 
осем) лева.

Ценовото предложение е изготвено съгласно предоставения от Възложителя образец № 
4, има необходимото съдържание, съгласно поставените изисквания и е съобразено с 
условието формираната абонаментна такса за обслужване на техниката на Възложителя, 
дължима на всеки три месеца, да не надвишава общ размер от 2 000.00 лв. без ДДС.

II. Ценово предложение от оферта с вход. № 5300 -  8567 -  2/ 30.10.2017 г. от 13:59 часа на 
„ЕВРОПОС“ ЕО О Д, гр. Велико Търново, ул. „Камен Зидаров“ № 14, тел: 0882/555 208, е- 
таИ: europos.bg@ gm ail.bg, съдържа:

1. Образец №  4 „Ценово предложение“, подписан от управителя Веселин Маринов, 
съдържа:

1.1. О бщ а сума от предложените единични цени (сбор от единичните цени за всички 
видове устройства): 8.15 (осем лева и 15 ст.) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 9.78 
(девет лева и 78 ст.) лева.

1.2.Единична цена за абонаментна поддръжка на 1 брой компютър: 8.05 (осем лева и 
05 ст.) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 9.66 девет лева и 66 ст.) лева

mailto:tzanew2001@abv.bg
mailto:europos.bg@gmail.bg


1.3.Единична цена за 1 брой принтер: 0.05 (пет ст.) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 
0.06 (шест ст.) лева.

1.4. Единична цена за 1 брой преносим компютър /лаптоп/: 0 (нула) лева без ДДС, 0 
(нула) лева с ДДС

1.5. Единична цена за 1 брой мултифункционално устройство: 0.05 (пет ст.) лева без 
ДДС, а с ДДС 20 % - 0.06 (шест ст.) лева.

1.6. Единична цена за 1 брой сървър (при допълнително възлагане с възлагателно 
писмо): 0 (нула) лева без ДДС, 0 (нула) лева с ДДС

Ценовото предложение е изготвено съгласно предоставения от Възложителя образец № 
4, има необходимото съдържание, съгласно поставените изисквания и е съобразено с 
условието формираната абонаментна такса за обслужване на техниката на Възложителя, 
дължима на всеки три месеца, да не надвишава общ размер от 2 000.00 лв. без Д Д С.

* * * * * * * *

Комисията пристъпи към оценка на допуснатите до този етап оферти 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, а 2, т. 
3 от ЗОП.

М ЕТО ДИ КА ЗА ИКОНОМ ИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА

Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу, като най-изгодното 
предложение може да получи 100 т. 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 участници. Участникът събрал най-много 
точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали 
участници.

Формула за определяне на комплексна оценка „К”:
К = Ц х 6 0  % + С х 4 0  %, където:

Ц -  Ценови критерий -  показател за предлаганата цена от Участника. При оценяването се 
взема предвид получената обща сума от предложените единични цени от участника (сбор от 
единичните цени за всички видове устройства). Преценява се най - изгодното за 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ предложение, което ще има за своя последица най - малък бюджетен 
разход. Предложението, съдържащо най-ниска цена получава 100 т., а всяко следващо по - 
малко добро предложение се оценява след прилагане на следната формула:

Ц m i n
Ц= 1 Т Г ^  , където, Ц min е най-ниската сборна единична цена за всички видове

устройства при абонаментно обслужване на техниката на всеки три месеца, а
Цп е сборната единична цена за всички видове устройства при абонаментно



обслужване на техниката на всеки три месеца, предложена от n-тия участник.

Забележка: Абонаментната такса се формира по следния начин: посочените от участника в 
Ценовото предложение -  Образец № 4 единични цени за обслужване на конкретен вид 
устройство, дължими на всеки три месеца, се умножават по броя на подлежащите на 
обслужване устройства. Формирана по този начин, абонаментната такса за обслужване на 
техниката на Възложителя, дължима на всеки три месеца, не следва да надвишава общ размер 
от 2000,00 лв. без ДДС.

С — Предлаган срок за реакция и за отстраняване на възникнали повреди при 
извънгаранционно абонаментно обслужване

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

С1 - Срок за реакция - /изпращане на компетентно лице в обекта на Възложителя/ 
за констатиране на възникналия проблем - предложеният срок следва да бъде в часове и да 
се изчислява от момента на уведомяване 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 
уведомяването от представител на Възложителя.

*Забележ ка: В случай, че част от срока за реакция е изтекъл до края на работния 
ден на Възлож ителя, 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 възникнал проблем. Участниците посочват срока задължително в 
цяло число.

CI m in
С1 = ------------х 100 , където C I min - е най - краткия предложен срок за реакция (в часове)

С1 )!

от уведомяването от представител на Възложителя, а CI п -  е 
предложения от n-тия участник срок за реакция (в часове) от
уведомяването от представител на Възложителя .

Забележ ка: В срокът  за реакция участникът следва да включи времето за:
- приемане на обаж дането по телефон от представител на Възлож ителя до 

И зпълнит еля за възникнала повреда на устройство;
- времето за пристигане на Изпълнителя на указаното място;
- времето за конст атиране на повредата.

С2 -  Срок за отстраняване на възникнали повреди - максимален брой точки получава
участника, който предложи най-кратък срок за отстраняване на възникнали повреди на
техниката /в работни дни/. Участниците посочват срока задължително в цяло число. 
Предлож еният срок не мож е да бъде по-кратък от 1 работен ден и по-дълъг от 10 
работ ни 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 i n
С2 =  — — х 100 , където С2 min - е най - краткия предложен срок за отстраняване на

Cl »  II

възникнали повреди от момента на констатиране на проблема 
от представител на Изпълнителя (в работни дни), a С2 п -  е 
предложения срок за отстраняване на възникнали повреди от 
момента на констатиране на проблема от представител на 
Изпълнителя (в работни дни), предложен от n-тия участник.

Забележ ка: В срокът за отстраняване на възникналите повреди участ никът  следва да 
включи и времето за:
- поръчване на резервна част (ако е необходимо);
- пристигането на резервнат а част (ако е необходимо);
- отстраняване на самата повреда;

Забележ ка: При извършване на оценяването по съответните показатели и подпоказатели 
ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в прилож имите 
случаи).

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира 
офертата, в която се съдържат по -  изгодни предложения, преценени в реда, посочен в чл. 58, 
ал.2, т.1 и т.З от ППЗОП.

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.

Резултат от разглеждането и оценка на офертата:

По показател „Ц - Ценови критерий“:

При оценяването се взема предвид получената обща сума от предложените единични цени от 
участниците (сбор от единичните цени за всички видове устройства). Преценява се най - 
изгодното за ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ предложение, което ще има за своя последица най - малък 
бюджетен разход. Оценката се извършва на база определената от възложителя формула, а 
именно:

- „ЕВРОПОС“ ЕООД: 8.15/8.15 х 100 = 100 т.
- ЕТ „Братя Цаневи -  Недко Цанев“ : 8.15/97 х 100 = 0.0840 х 100 = 8.40 т.

Резултати от оценката са представени по-долу:

У частн ик Обща сума от предложените 
единични цени от участника (сбор 

от единичните цени за всички 
видове устройства), съгласно 

Образец № 4 „Ценово 
предложение“

О ценка в точки  по показател Ц  - 
Ц енови критерий 

Ц m i n  
Ц -  х 100 

Ц п

ЕТ „Братя Цаневи — Недко 
Цанев“, гр. Велико  
Търново

97.00 8.40 т.

„ЕВРОПОС“ ЕОО Д, гр. 
Велико Търново 8.15 100 т.



Показател „С -  Предлаган срок за реакция и за отстраняване на възникнали повреди 
при извънгаранционни абонаментно обслужване“ включва два подпоказателя, а именно: 

С1 -  подпоказател за предлаган срок за реакция при възникнала повреда в техниката
(изпращане на компетентно лице в обекта на Възложителя за констатиране на възникналия 
проблем). Участниците предлагат срок за реакция, както следва: „ЕВРОПОС“ ЕООД -  1 час; 
ЕТ „Братя Цаневи -  Е[едко Цанев“ -  1 час, което е в съответствие с поставеното изискване 
предложеният срок да бъде не по-кратък от 1 час и не по-дълъг от 5 часа от получаване на 
обаждането от представител на Възложителя, и да е цяло число. Поради това предложенията и 
на двамата участника по подпоказател „С - предлаган срок за реакция при възникнала повреда 
в техниката“ получава максималния брой точки -  100 т.

С2 -  подпоказател за предлагания срок за отстраняване на възникнали повреди: и
двамата участника предлагат срок за отстраняване на възникнали повреди 1 работен ден, 
считано от датата на уведомяване по телефон. Предложенията отговарят на поставените 
изисквания посочения срок да е в цяло число, срокът да не е по-кратък от 1 (един) работен 
ден и по-дълъг от 7 (седем) работни дни, считано от момента на констатиране на проблема. 
Поради това комисията оценява предложенията и на двамата участници с максимален брой 
точки по този подпоказател -  100 т.

Резултати от оценките по показател С и съответните подпоказатели са представени по-долу:

У частник С1 - срок за реакция при 
възникнала повреда в 

техниката (в цяло число, в 
часове)

Оценка в точки по подпоказател 
С1 771Ш 

С 1 =  х 100 
С1 н

ЕТ „Братя Ц аневи -  Недко 
Цанев“, гр. Велико 
Търново

1 час 100

„ЕВРОПОС“ ЕО О Д, гр. 
Велико Търново 1 час 100

Участник С2 -  Срок за отстраняване 
на възникнали повреди 
(в цяло число, в работни 

дни)

Оценка в точки по подпоказател 
С2 711 т  

С 2 ~  х  100 
С2 и

ЕТ „Братя Ц аневи -  Недко  
Цанев“, гр. Велико 
Търново

1 работен ден 100

„ЕВРОПОС“ ЕО О Д, гр. 
Велико Търново 1 работен ден 100



На база на оценките по двата подпоказателя С1 и С2 и двамата участници получават обща 
оценка по показател „С -  Предлаган срок за реакция и за отстраняване на възникнали повреди 
при извънгаранционно абонаментно обслужване“ -  по 100 т. (отразено и в приложената 
обобщена оценъчна таблица).

Комисията пристъпи към обобщаване на оценките на участниците, както следва:

Участник Оценка в 
точки по 

показател Ц 
- Ценови 
критерий 

Ц 1шя

х 60
%

Оценка 
в точки 

по 
подпока 

зател 
С1 = 

С1 тгп

С1 л

х 100

х 50
%

Оценка в 
точки по 

подпоказат 
ел 

С2 =
С2 1п т

х 50
%

С1 + 
С2

х 40
%

Комп
лексн

а
оценк

а

П п 
х 100

С2 н 

х 100

ЕТ „Братя 
Цаневи -  
Недко
Цанев“, гр.
Велико
Търново

8.40 5.04 100 50 100 50 100 40 45.04

„ЕВРОПОС“ 
ЕООД, гр. 
Велико 
Търново

100 60 100 50 100 50 100 40 100

Съгласно обобщените резултати от оценката по показателите от методиката, комисията 
предлага следното класиране и сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка с 
предмет: "Извършване на извънгаранционно абонаментно обслуж ване на компютри и 
принтери, включит елно изградената локални мреж а (където има такава) на кметства 
към Община Велико Търнов, по приложен списък", 
на база горепосочените мотиви и отразените в таблицата резултати:

1-во място: „ЕВРОПОС“ ЕООД, гр. Велико Търново 
П-ро място: ЕТ „Братя Цаневи -  Недко Цанев“, гр. Велико Търново

Комисията взе горните решения с единодушие.

С настоящ ият протокол комисията приключва работата си.



>

Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

Съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП настоящият протокол и съпровождащата го 
документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

Комисията приключи работа в 12:20 часа.

Павел Христов -  Н на отдел „Информационно-техническо обслужване“ в Община
Велико Търново^

И ЧЛЕНОВЕ:

инж. Тихомир М анов -  Главен експерт в отдел „Информационно-техническо 
обслужване“ вДЗфрина Велико Търново

Трета м ари н ова -  Старши експерт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община 
Велико Търново

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Получих протокола на комисията на дата:

1 J      . .
ИНЖГЛАНИЕЛ ПАНОВ
КиеМ'па Обфипа Венцко Тъ&ново

Подпис;.

УТВЪРЖ ДАВАМ  протокола на комисията на дата:

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


