
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
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О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ПРОТОКОЛ№ 1

Днес 13.02.2018 г. в 10:00 часа, в сградата на Община Велико Търново, в стая 306, 
Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от 
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 22- 
282/13.02.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с 
предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на учебните заведения по 
проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020“, по обособени позиции:

Обособена позиция №  1 - „Кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения” 
Обособена позиция №  2 - „Мебели за учебни и детски заведения ”
Обособена позиция M 3 -  „Бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски 

заведения”
Обособена позиция М  4 - „Компютърна техника, периферия и средства за 

Презентация ”
Обособена позиция М  5 - „Спортниуреди и оборудване”, открита с Решение РД 24-2 от

04.01.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано на дата 08.01.2018 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП под ID 822751, с публикувано обявление с ID 
822752 на дата 08.01.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, изменена с 
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация РД 24-6 от
22.01.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново с ID 825927, с уникален номер в РОП 00073- 
2018-0001, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/551 и във връзка с Решение № РД 24-9 от 02.02.2018 г. за 
прекратяване на обособена позиция № 3.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Валентина Миткова - Началник на отдел „Териториално развитие’" в 
Дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Грета Маринова -  Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново;
2. Светозара Инджиева-Стефанова - Главен експерт в Дирекция "Бюджет и финанси" в Община 
Велико Търново.
3. Мариана Иванова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми” в Община Велико 
Търново;
4. Мая Тодорова - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново;

Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г„ «.финансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 
ОПРР 2014-2020 г.
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Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започна работа след получаване на представените 
оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Членовете на комисията подписаха декларации 
по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.

На заседанието на комисията не присъстват представители на участниците.

Председателят на комисията, инж. Валентина Миткова - Началник на отдел 
„Териториално развитие” в Дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община 
Велико Търново, изчете Заповед РД 22-282/13.02.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, 
представи комисията и оповести нейните задачи: „да разгледа постъпилите в срок оферти по 
Обособени позиции №1, №2, М 4 и №5, за съответствие с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери допуснатите оферти 
за съответствие с предварително обявените условия, както и да ги оцени. Комисията да класира 
участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от 
възложителя условия. Комисията да проведе заседание на 13.02.2018 г. от 10:00 часа в 
заседателна зала в сградата на Община Велико Търново. Всички действия на комисията да 
бъдат протоколирани, като резултатите от работата да бъдат отразени в доклад. Докладът на 
основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като към 
него да бъдат приложени протоколите от работата на комисията и всички документи, изготвени 
в хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: 
„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на учебните заведения по проект 
„Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2 0 1 4 -2 0 2 0 по обособени позиции:”, с уникален номер 00073-2018-0001 в 
регистъра на АОП. ”

Съгласно регистъра за вписване на постъпилите оферти за участие, до изтичане на 
крайният срок до 17:00 ч. на 09.02.2018 г„ са постъпили 15 (петнадесет) оферти за участие:

1. Оферта с вх. № 53-1752-1/08.02.2018 г., 09:19 ч. на „Мебел Перфект” ЕООД;
2. Оферта с вх. № 53-1005-1/08.02.2018 г., 10:33 ч. на „Над Дизайн“ ЕООД;
3. Оферта с вх. № 53-1753-1/08.02.2018 г., 10:35 ч. на „Лидер конструкт“ ЕООД;
4. Оферта с вх. № 5300-13506-1/08.02.2018 г., 10:37 ч. на „Специализирани бизнес 

системи“ АД;
5. Оферта с вх. № 5300-3999-1/08.02.2018 г., 11:02 ч. на „КАН Учтехспорт България“

ООД;
6. Оферта с вх. № 53-1756-1/09.02.2018 г., 09:25 ч. на „БИС”ООД;
7. Оферта с вх. № 53-1757-1/09.02.2018 г., 09:28 ч. на „Профи трейд“ ЕООД;
8. Оферта с вх. № 5300-1256-1/09.02.2018 г., 09:30 ч. на „АМО“ ЕООД;
9. Оферта с вх. № 53-132-1/09.02.2018 г., 09:31 ч. на „Смарт софт“ ЕООД;
10. Оферта с вх. № 5300-18794-1/09.02.2018 г., 09:33 ч. на „Българска училищна 

индустрия“ ООД;
11. Оферта с вх. № 53-1758-1/09.02.2018 г., 10:03 ч. на ЕТ „Мира 2000-Петя 

Явашева“;
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Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” , който се 
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12. Оферта с вх. № 53-1759-1/09.02.2018 г., 10:07 ч. на Консорциум „Екселор-ДМ
Стил”;

13. Оферта с вх. № 5300-5293-1/09.02.2018 г., 11:37 ч. на „Верига Домино” ЕООД;
14. Оферта с вх. № 5300-16442-1/09.02.2018 г., 15:25 ч. на „Офис & Мебел ленд“

ЕООД;
15. Оферта с вх. № 5300-1210-4/09.02.2018 г., 15:27 ч. на „Ай Ес Джей Груп“ ЕООД;

Комисията започна да отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 
опаковки. При отваряне на офертите стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4, ал. 5 от ППЗОП.

Комисията отвори по реда на постъпване на офертите - запечатаните непрозрачни 
опаковки и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за наличието на отделен 
запечатан плик „Предлагани ценови параметри” във всяка оферта.

Трима от членовете на комисията се подписаха върху запечатаните пликове с надпис 
„Предлагани ценови параметри” на всяка от постъпилите оферти, както и на всяка страница от 
техническите предложения.

Комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането на офертите, 
както следва:

I. Оферта с вх. № 53-1752-1/08.02.2018 г., 09:19 ч. на „Мебел Перфект” ЕООД, с ЕИК 
202008300, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Сухата река, ул. 
„Петрохан“, бл. 213, ет. 1, ап. 125, тел.: 0887 423 921, факс: 02/84 00 991, e-mail: 
mebelperfect@abv.bg, лице за контакти: Явор Копчев, подадена за Обособена позиция № 2 
-  Мебели за учебни и детски заведения”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 2, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Явор Копчев -  управител и едноличен собственик на капитала на 
„Мебел Перфект” ЕООД - 3 стр., стр. 1-3;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Явор Копчев -  управител и едноличен собственик на капитала на „Мебел 
Перфект” ЕООД - 26 стр., стр.4-29;

3. Удостоверение за добро изпълнение от МВР -  Дирекция „Управление на обствеността 
и социални дейности” в полза на „Мебел Перфект” ЕООД -  заверено копие -  1 стр., стр. 30;

4. Референция за добро изпълнение от „Водстрой 98” АД в полза на „Мебел Перфект” 
ЕООД -  заверено копие -  1 стр., стр. 31;

5. Сертификат за внедрена система ISO 9001:2008 - заверено копие -  1 стр., стр. 32;
6. Сертификат за внедрена система ISO 14001:2015 - заверено копие -  1 стр., стр. 33;
7. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 

подпечатано от Явор Копчев -  управител и едноличен собственик на капитала на „Мебел 
Перфект” ЕООД - 3 стр., стр.34-36;

8. Техническа спецификация за Обособена позиция № 2 -  25 стр., стр.37-61;
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9. CD -  съдържащо техническо предложение за обособена позиция № 2 -  1 бр.;
На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

II. Оферта с вх. № 53-1005-1/08.02.2018 г., 10:33 ч. на „Над Дизайн“ ЕООД, с ЕИК 
203407291, със седалище и адрес на управление гр. Дупница, ул. „Св. Иван Рилски” № 351, 
тел.: 0879 617 600; e-mail: nad_design@abv.bg, лице за контакти: Митко Петров, подадена 
за Обособена позиция M 2 - . . Мебели за учебни и детски заведения”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 2, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Митко Петров -  управител и едноличен собственик на капитала на 
„Над Дизайн“ ЕООД - 3 стр., стр. 1-3;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Митко Петров -  управител и едноличен собственик на капитала на „Над Дизайн“ 
ЕООД - 29 стр., стр.4-32;

3. Референция за добро изпълнение от Народно читалище „Съзнание 1907” в полза на 
„Над Дизайн“ ЕООД -  заверено копие -  1 стр., стр. 33;

4. Протокол за изработка, доставка и монтаж от „Над Дизайн“ ЕООД за обект Народно 
читалище „Съзнание 1907” -  заверено копие -  4 стр., стр. 34-37;

5. Референция за добро изпълнение от Община Мездра в полза на „Над Дизайн“ ЕООД -  
заверено копие -  1 стр., стр. 38;

6. Протокол за изработка, доставка и монтаж от „Над Дизайн“ ЕООД за обекти на 
Община Мездра -  заверено копие -  8 стр., стр. 39-46;

7. Удостоверение за добро изпълнение от Община Благоевград полза на „Над Дизайн“ 
ЕООД -  заверено копие -  2 стр., стр. 47-48;

8. Приемо-предавателен протокол за доставка на оборудване от Община Благоевград -  
заверено копие -  2 стр., стр. 49-50;

9. Сертификат за внедрена система ISO 9001:2008 - заверено копие -  1 стр., стр. 51;
10. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 

подпечатано от Митко Петров -  управител и едноличен собственик на капитала на „Над 
Дизайн“ ЕООД - 55 стр., стр.52-106;

11. CD -  съдържащо техническо предложение за обособена позиция № 2 -  1 бр.;
На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

III. Оферта с вх. № 53-1753-1/08.02.2018 г., 10:35 ч. на „Лидер конструкт“ ЕООД, с 
ЕИК 203750968, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Слатинска” № 92а, ет. 5, 
ап.13 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Христо Белчев” №  2, ет. 5, тел.: 0877 
722272, факс: 02/851 7060, e-mail: lider_konstrukt@abv.bg, лице за контакти: Ивайло
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регионално развитие ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО РЕГИ0НИ В РАСТЕЖ

Петров, подадена за Обособена позиция № 2 - . . Мебели за учебни и детски заведения”
Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 2, 

запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.
Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Ивайло Петров -  управител и едноличен собственик на капитала на 
„Лидер конструкт“ ЕООД - 3 стр., стр. 1-3;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Ивайло Петров -  управител и едноличен собственик на капитала на „Лидер 
конструкт“ ЕООД - 24 стр., стр.4-27;

3. Референция от „Антани мебел” ЕООД в полза на „Лидер конструкт“ ЕООД -  заверено 
копие -  1 стр., стр. 28;

4. Протокол за доставка и монтаж от „Лидер конструкт“ ЕООД за обект „Антани мебел” 
ЕООД -  заверено копие -  1 стр., стр. 29;

5. Референция от „Антани мебел” ЕООД в полза на „Лидер конструкт“ ЕООД -  заверено 
копие -  1 стр., стр. 30;

6. Протокол за доставка и монтаж от „Лидер конструкт“ ЕООД за обект „Антани мебел” 
ЕООД -  заверено копие -  1 стр., стр. 31;

7. Референция от „Антани мебел” ЕООД в полза на „Лидер конструкт“ ЕООД -  заверено 
копие -  1 стр., стр. 32;

8. Протокол за доставка и монтаж от „Лидер конструкт“ ЕООД за обект „Антани мебел” 
ЕООД -  заверено копие -  1 стр., стр. 33;

9. Сертификат за внедрена система ISO 9001:2008 - заверено копие -  1 стр., стр. 34;
10. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 

подпечатано от Ивайло Петров -  управител и едноличен собственик на капитала на „Лидер 
конструкт“ ЕООД - 50 стр., стр.35-106;

11. CD -  съдържащо техническо предложение за обособена позиция № 2 -  1 бр.;
На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

IV. Оферта с вх. № 5300-13506-1/08.02.2018 г., 10:37 ч. на „Специализирани бизнес 
системи“ АД, с ЕИК 121814067, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 
„Бесарабия” № 24, тел.: 02/91 945; факс: 02/945 59 59, e-mail: sbs@sbs.bg, лице за контакти: 
инж. Кирил Желязков, подадена за Обособена позиция №  4 - „Компюпгьуна техника, 
периферия и средства за презентаиия ”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 4, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от инж. Кирил Желязков -  изп.директор на „Специализирани бизнес 
системи“ АД -  3 стр.;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
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подпечатан от инж. Кирил Желязков -  изп.директор и инж. Борислав Братанов и Теодор 
Анадориев -  членове на съвета на директорите на „Специализирани бизнес системи“ АД -  32 
стр., стр. 1-32;

3. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 
подпечатано от инж. Кирил Желязков -  изп.директор на „Специализирани бизнес системи“ АД 
-  3 стр., стр.33-35;

4. Приложение към техническо предложение, подписано и подпечатано от инж. Кирил 
Желязков -  изп.директор на „Специализирани бизнес системи“ АД -  5 стр., стр.36-40;

5. Технически характеристики, брошури към Техническото предложение -  33 стр., стр.
41-73;

6. CD -  съдържащо техническо предложение за обособена позиция № 4 -  1 бр.;
На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

V. Оферта с вх. № 5300-3999-1/08.02.2018 г., 11:02 ч. на „КАН Учтехспорт България“ 
ООД, с ЕИК 128049011, със седалище и адрес на управление: с. Кукорево, обл. Ямбол, общ. 
Тунджа, ул. „Граф Игнатиев” № 52, тел.: 046/66 79 00; факс: 046/66 79 04, e-mail: 
office@cansportbg.com, лице за контакти: Генчо Каназирев, подадена за Обособена 
позиция №  2 -  „Мебели за учебни и детски заведения ”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 3, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. CD -  съдържащо техническо предложение за обособена позиция № 2 -  1 бр.;
2. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Генчо Каназирев -  управител на „КАН Учтехспорт България“ ООД - 
2 стр., стр. 1-2;

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Генчо Каназирев и Румянка Бинева -  Каназирева -  управители на „КАН 
Учтехспорт България“ ООД - 26 стр., стр. 3-28;

4. Булстат карта -  заверено копие -  1 стр., стр. 29;
5. Сертификат за внедрена система ISO 14001:2015 - заверено копие -  1 стр., стр. 30;
6. Сертификат за внедрена система ISO 9001:2015 - заверено копие -  1 стр., стр. 31;
7. Сертификат за внедрена система BS OHSAS 18001:2007 - заверено копие -  1 стр., стр.

32;
8. Удостоверение за добро изпълнение от Община Сиво поле в полза на „КАН 

Учтехспорт България“ ООД - заверено копие -  1 стр., стр. 33;
9. Удостоверение за добро изпълнение от Национална спортна академия „Васил Левски” 

в полза на „КАН Учтехспорт България“ ООД - заверено копие -  1 стр., стр. 34;
10. Удостоверение за добро изпълнение от Държавна психиатрична болница „Д-р Георги 

Кисьов” - Раднево в полза на „КАН Учтехспорт България“ ООД - заверено копие -  1 стр., стр. 
35;

11. Удостоверение за добро изпълнение от Община Айтос в полза на „КАН Учтехспорт
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България“ ООД - заверено копие -  1 стр., стр. 36;
12. Удостоверение за добро изпълнение от Мобилна комуникационно-информационна 

система в полза на „КАН Учтехспорт България“ ООД - заверено копие -  1 стр., стр. 37;
13. Удостоверение за добро изпълнение от Мобилна комуникационно-информационна 

система в полза на „КАН Учтехспорт България“ ООД - заверено копие -  1 стр., стр. 38;
14. Удостоверение за добро изпълнение от Национална спортна академия „Васил 

Левски” в полза на „КАН Учтехспорт България“ ООД - заверено копие -  1 стр., стр. 39;
15. Удостоверение за добро изпълнение от Държавна психиатрична болница „Д-р Георги 

Кисьов” - Раднево в полза на „КАН Учтехспорт България“ ООД - заверено копие -  1 стр., стр. 
40;

16. Удостоверение за добро изпълнение от Община Малко Търново в полза на „КАН 
Учтехспорт България“ ООД - заверено копие -  2 стр., стр. 41-42;

17. Удостоверение за добро изпълнение от ОУ „Христо Смирненски” гр. Карнобат в 
полза на „КАН Учтехспорт България“ ООД - заверено копие -  1 стр., стр. 43;

18. Удостоверение за добро изпълнение от МВР -  Главна дирекция „Гранична полиция” 
в полза на „КАН Учтехспорт България“ ООД - заверено копие -  2 стр., стр. 44-45;

19. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 
подпечатано от Генчо Каназирев -  управител на „КАН Учтехспорт България“ ООД - 3 стр., стр. 
46-48;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

VI. Оферта е вх. № 53-1756-1/09.02.2018 г., 09:25 ч. на „БИС”ООД, с ЕИК 102904211,
със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” № 28 и адрес за 
кореспонденция гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бул. „Димитър Димов” блок 184, магазин № 6 за 
професионално кухненско оборудване, тел.: 056/840 456, факс: 056/71 66 61, e-mail: 
bisltd@abv.bg, лице за контакти: Атанас Суански, подадена за Обособена позиция №  1 - 
..Кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения ”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 1, 
запечатан и непрозрачен и плик „Документи за участие” съдържащ папка с документи и 
информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Атанас Суански -  управител на „БИС”ООД - 2 стр., стр. 1-2;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 

подпечатан от Атанас Суански -  управител на „БИС”ООД - 27 стр., стр.3-29;
3. Референция от Община Казанлък в полза на „БИС”ООД, заверено копие -  1 стр., стр.

30;
4. Референция от Община Две могили, Област Русе в полза на „БИС”ООД, заверено 

копие -  1 стр., стр. 31;
5. Удостоверение за добро изпълнение от Община Пловдив в полза на „БИС”ООД, 

заверено копие -  1 стр., стр. 32;
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6. Сертификат за внедрена система ISO 9001:2015 - заверено копие -  1 стр., стр. 33;
7. Сертификат за внедрена система BS OHSAS 18001:2007 - заверено копие -  1 стр., стр.

8. Сертификат за внедрена система ISO 14001:2015 - заверено копие -  1 стр., стр. 35;
9. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 

подпечатано от Атанас Суански -  управител на „БИС”ООД - 2 стр., стр.36-37;
На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

VII. Оферта с вх. № 53-1757-1/09.02.2018 г., 09:28 ч. на „Профи трейд“ ЕООД, с ЕИК 
107585850, със седалище и адрес на управление: гр. София, „Луи Айер” № 186, вх. А, ет. 1, ап. 
5 и адрес за кореспонденция гр. София, кв. Витоша, ул. „Проф. Станчо Ваклинов” № 6, 
офис 5, вдясно от вход А, тел.: 0898 607 248; e-mail: office@profitrade.bg, лице за контакти: 
Петко Чамов, подадена за Обособена позиция №  2 - . . Мебели за учебни и детски заведения ”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 2, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. CD -  съдържащо техническо предложение за обособена позиция № 2 -  1 бр.;
2. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Петко Чамов -  управител и едноличен собственик на капитала на 
„Профи трейд“ ЕООД - 2 стр., стр. 1-2;

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Петко Чамов -  управител и едноличен собственик на капитала на „Профи трейд“ 
ЕООД - 26 стр., стр.3-28;

4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 
подпечатано от Петко Чамов -  управител и едноличен собственик на капитала на „Профи 
трейд“ ЕООД - 2 стр., стр. 1-2;

5. Описание на предлаганите артикули по Обособена позиция № 2 - подписано и 
подпечатано от Петко Чамов -  управител и едноличен собственик на капитала на „Профи 
трейд“ ЕООД - 32 стр., стр.3-34;

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - подписана 
и подпечатана от Петко Чамов -  управител и едноличен собственик на капитала на „Профи 
трейд“ ЕООД - 1 стр.;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

VIII. Оферта с вх. № 5300-1256-1/09.02.2018 г., 09:30 ч. на „АМО“ ЕООД, с ЕИК 
831589871, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Хиподрума и адрес за 
кореспонденция гр. София, ж.к. Младост 4, блок 601, Магазин „АМО”, тел.: 02/976 1000, 
0899 96 22 70; факс: 02/976 1006, e-mail: office@amo.bg.com, лице за контакти: Мариета
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Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

' X
О П Е Р А Т И В Н А  II Р O f  РАМА

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Бешева - Митова, подадена за Обособена позиция №  2 -  „Мебели за учебни и детски 
заведения”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 2, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка е документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Мариета Бешева - Митова -  управител и едноличен собственик на 
капитала на „АМО“ ЕООД - 2 стр., стр. 1-2;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). подписан и 
подпечатан от Мариета Бешева - Митова -  управител и едноличен собственик на капитала на 
„АМО“ ЕООД - 37 стр., стр. 3-39;

3. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 
подпечатано от Мариета Бешева - Митова -  управител и едноличен собственик на капитала на 
„АМО“ ЕООД - 2 стр., стр.40-41;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

IX. Оферта с вх. № 53-132-1/09.02.2018 г., 09:31 ч. на „Смарт софт“ ЕООД, с ЕИК 
832069304, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Козлодуй” № 98, тел.: 
02/491 20 27, 02/491 20 28, факс: 02/491 20 29; e-mail: sales@smartsoft.bg, лице за контакти: 
Румен Трифонов, подадена за Обособена позиция №  4 - ..Компютърна техника, периферия 
и средства за Презентация ”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 4, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Румен Трифонов -  управител и едноличен собственик на капитала на 
„Смарт софт“ ЕООД - 2 стр.;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Румен Трифонов -  управител и едноличен собственик на капитала на „Смарт 
софт“ ЕООД - 21 стр.;

3. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 
подпечатано от Румен Трифонов -  управител и едноличен собственик на капитала на „Смарт 
софт“ ЕООД - 2 стр., стр.24-25;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

X. Оферта с вх. № 5300-18794-1/09.02.2018 г., 09:33 ч. на „Българска училищна 
индустрия“ ООД, с ЕИК 175123092, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 
„Родопски извор” № 40, вх.В, ет.З, ап. 32, тел.: 02/401 1000; 0895 414 885, факс: 02/401 1000, 
e-mail: bsi.group@abv.bg, лице за контакти: Мария Василева, подадена за Обособена
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О П Е Р А Т И В Н А  U P O f l ’ AMA

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

позиция №  2 - . .Мебели за учебни и детски заведения”
Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 2, 

запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.
Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Мария Василева -  управител на „Българска училищна индустрия“ 
ООД - 3 стр., стр. 1-3;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Мария Василева и Николай Генов -  управители на „Българска училищна 
индустрия“ ООД - 27 стр., стр. 4-30;

3. CD -  съдържащо техническо предложение за обособена позиция № 2 -  1 бр.;
4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 

подпечатано от Мария Василева -  управител на „Българска училищна индустрия“ ООД - 3 стр., 
стр. 1-3;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

XI. Оферта с вх. № 53-1758-1/09.02.2018 г., 10:03 ч. на ЕТ „Мира 2000-Петя 
Явашева“, с ЕИК 124527574, със седалище и адрес на управление: гр. Каварна, ул. 
„Добротица” № 33, вх. В, ет. 5, ап. 15, тел.: 0898 459 735; 0898 459 734, тел./факс: 0570/8 22 
93, e-mail: mira_2000@abv.bg, лице за контакти: Петя Явашева, подадена за Обособена 
позиция №  2  - „Мебели за учебни и детски заведения”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 2, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Петя Явашева -  собственик на ЕТ „Мира 2000-Петя Явашева“ - 2 
стр., стр. 1-3;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан от Петя 
Явашева -  собственик на ЕТ „Мира 2000-Петя Явашева“ - 20 стр., стр. 1 -20;

3. Каталог на фирмата -  без цени -  папка със 26 стр.;
4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 

подпечатано от Петя Явашева -  собственик на ЕТ „Мира 2000-Петя Явашева“ -  2 стр., стр.22- 
23;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

XII. Оферта с вх. № 53-1759-1/09.02.2018 г., 10:07 ч. на Консорциум „Екселор-ДМ 
Стил”, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Околовръстен път” № 36, Бизнес сграда 
„Перла парк”, ет. 3, тел.: 02/905 50 60, факс: 02/905 50 70, e-mail: office@excelor.bg, лице за 
контакти: Миглена Василева, с участници в консорциума: „Екселор холдинг груп”
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ЕООД, с ЕИК 203310248 и „Делта мебел стил” ЕООД, с ЕИК 204005047, подадена за 
Обособена позиция М  1 - „Кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения” и 
Обособена позиция M 2 -  „Мебели за учебни и детски заведения ”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 1 и 
плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 2, запечатани и непрозрачни и 
папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Миглена Василева -  в качеството си на управител и представляващ 
Консорциум „Екселор-ДМ стил” - 5 стр.;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Миглена Василева -  в качеството си на управител и представляващ Консорциум 
„Екселор-ДМ стил” - 22 стр.;

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Миглена Василева -  в качеството си на управител и едноличен собственик на 
капитала на „Екселор холдинг груп” ЕООД - 20 стр.;

4. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Велко Велков -  в качеството си на управител и едноличен собственик на 
капитала на „Делта мебел стил” ЕООД - 22 стр.;

5. Договор за създаване на консорциум от 10.01.2018 г. -  заверено копие - 4 стр.;
6. Анекс № 1 от 26.01.2018 г. към договор от 10.01.2018 г. -  заверено копие - 1 стр.;
7. Анекс № 2 от 06.02.2018 г. към договор от 10.01.2018 г. -  заверено копие - 1 стр.;
8. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, за Обособена 

позиция № 1, подписано и подпечатано от Миглена Василева -  в качеството си на управител и 
представляващ Консорциум „Екселор-ДМ стил” -  2 стр.;

9. Приложение към Техническото предложение за Обособена позиция № 1, подписано и 
подпечатано от Миглена Василева -  в качеството си на управител и представляващ 
Консорциум „Екселор-ДМ стил”- 9 стр.;

10. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, за 
Обособена позиция № 2, подписано и подпечатано от Миглена Василева -  в качеството си на 
управител и представляващ Консорциум „Екселор-ДМ стил” -  2 стр.;

11. Приложение към Техническото предложение за Обособена позиция №  2, подписано 
и подпечатано от Миглена Василева -  в качеството си на управител и представляващ 
Консорциум „Екселор-ДМ стил”- 25 стр.;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

XIII. Оферта с вх. № 5300-5293-1/09.02.2018 г., 11:37 ч. на „Верига Домино” ЕООД, с 
ЕИК 103836699, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Студентска” № 13, ет. 15, 
ап.98 и адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Поп Харитон” №  4, ет. 1, тел.: 
062/60 65 64, e-mail: domino_vt@abv.bg, лице за контакти: Пламен Петров, подадена за 
Обособена позиция M 2 -  ..Мебели за учебни и детски заведения ”
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Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 2, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. CD -  съдържащо техническо предложение за обособена позиция № 2 -  1 бр.;
2. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Петромил Караатанасов -  управител на „Верига Домино” ЕООД - 3 
стр.;

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Петромил Караатанасов -  управител на „Верига Домино” ЕООД - 23 стр., стр. 1- 
23;

4. Референция от Община Сливен в полза на „Верига Домино” ЕООД -  2 стр.; стр.24-25;
5. Удостоверение от Община Павликени в полза на „Верига Домино” ЕООД -  1 стр.;

стр.26;
6. Референция от СОУ „Свети Седмочисленици” гр. Търговище в полза на „Верига 

Домино” ЕООД -  2 стр.; стр.27-28;
7. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 

подпечатано от Петромил Караатанасов -  управител на „Верига Домино” ЕООД - 3 стр., стр. 
29-31;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА огиелтивн

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

XIV. Оферта с вх. № 5300-16442-1/09.02.2018 г., 15:25 ч. на „Офис & Мебел ленд“ 
ЕООД, с ЕИК 104631793, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. 
„Трети март” № 25Г, ет.З, ап.6, тел.: 0888 93 65 93, e-mail: officemebelland@gmail.com, лице 
за контакти: Асен Раев, подадена за Обособена позиция №  2 - „Мебели за учебни и детски 
заведения”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 2, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Асен Раев -  управител и едноличен собственик на капитала на „Офис 
& Мебел ленд“ ЕООД - 2 стр.;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от участника, 
подписан и подпечатан от Асен Раев -  управител и едноличен собственик на капитала на „Офис 
& Мебел ленд“ ЕООД - 24 стр., стр. 1-24;

3. Удостоверение за добро изпълнение от „Ди Партс” ЕООД в полза на „Офис & Мебел 
ленд“ ЕООД -  заверено копие -  1 стр., стр.25;

4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3 , подписано и 
подпечатано от Асен Раев -  управител и едноличен собственик на капитала на „Офис & Мебел 
ленд“ ЕООД - 3 стр., стр. 26-28;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
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XV. Оферта с вх. № 5300-1210-4/09.02.2018 г., 15:27 ч. на „Ай Ес Джей Груп“ ЕООД, 
с ЕИК 20001173, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Враня” № 57-59, бл. 1, 
ет. 1, an. 1 и адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 24, 
тел.: 062/63 00 44, факс: 062/604 232, e-mail: manager.vtarnovo@officel.bg, лице за 
контакти: Светла Тачева, подадена за Обособена позиция №  2 - „Мебели за учебни и 
детски заведения”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 2, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Светла Тачева -  управител и едноличен собственик на капитала на 
„Ай Ес Джей Груп“ ЕООД - 2 стр.;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от участника, 
подписан и подпечатан от Светла Тачева -  управител и едноличен собственик на капитала на 
„Ай Ес Джей Груп“ ЕООД - 24 стр., стр. 1-24;

3. Удостоверение за добро изпълнение от „Мипо транс” ООД в полза на „Ай Ес Джей 
Груп“ ЕООД -  заверено копие -  1 стр., стр.25;

4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 
подпечатано от Светла Тачева -  управител и едноличен собственик на капитала на „Ай Ес 
Джей Груп“ ЕООД - 3 стр., стр. 26-28;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

След извършване на горните действия, публичната част от заседанието на комисията 
приключи.

На следващото си заседание комисията ще обсъди наличието и съответствието на 
представените документи с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на 
участниците.

Председателя на комисията на основание чл. 51, ал.4, т.1 от ППЗОП определя следния 
прогнозен график за работа на комисията, както следва:

1. Най-късно до 29.06.2018 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да 
разгледат документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на съхранение на 
документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата на комисията-стая 
архив на дирекция „Обществени поръчки”, където офертите са на разположение на членовете 
на комисията за преглед и анализ.

2.Най-късно на дата 13.07.2017 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и 
изготви Протокол № 2 за съответствието на участниците с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор, поставени от възложителя, като установи липсата или наличието на 
документи и информация, изискани от възложителя, съгласно предварително обявените
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условия относно личното състояние и критериите за подбор. Проверката ще обхваща и 
съдържанието и редовността на документите във връзка с личното състояние и критериите за 
подбор, както и представяне и подписване на декларации, образци и ЕЕДОП от изискуемите 
лица и изпълнение на други изисквания на обявлението, документацията и образците към нея.

3. Дата за отваряне на Ценовите предложения най-късно до: 27.07.2018 г., преди която 
дата се планира всеки от комисията да разгледа подробно всяка една от постъпилите в срока 
оферти и да изгради своето мнение относно съответствието е предварително обявените 
условия.

Комисията приключи работа в 11:45 часа. 
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:.... ....................................
/ инж.Валентина Миткова - МТйчалник на отдел „Териториално развитие’" в Дирекция „Строителство и 
устройство на тери|Ърията'^ в фбшина Велико Търново /

И ЧЛЕНОВЕ: (

/ Грета Маринова -  старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново /

/ Светозара Инджиева-Стефа^ва - Глав'ен\експерт в Дирекция "Бюджет и финанси" в Община Велико 
Търново/ f  \

/ Мариана Иванова - С рт в Дирекция „Проекти и програми” в Община Велико Търново /

/ Мая Т  Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново /
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