
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
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

ПРОТОКОЛ № 3

Днес 27.07.2018 г. в 09:00 часа, в сградата на Община Велико Търново, 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., изменена със Заповед № РД 22-1201/17.07.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, 
продължи 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 №  3 - „Бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски 

заведения”
Обособена позиция №  4 - „Компютьрна техника, периферия и средства за 

Презентация ”
Обособена позиция № 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 1D 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.veIiko- 
tamoуо.bs/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. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община 
Велико Търново;
2. Светозара Инджиева-Стефанова - Главен експерт в Дирекция "Бюджет и финанси" в Община 
Велико Търново.
3. Илиана Христова-Пушкарова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми” в Община 
Велико Търново;
4. Мая Тодорова - Старши 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„ съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Обшина 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.

https://www.veIiko-
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В изпълнение на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП с приложно писмо изх. № 91-00-271/18.07.2018 
г. комисията изпрати по куриер на всички участници в процедурата протокол № 2 от 18.07.2018 
г. от работата на комисията, който в същия ден беше публикуван и в Профила на купувача на 
адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/551.

Съгласно получената обратна информация протоколът е получен от всички участници, 
като в срок са постъпили отговори от участниците, както следва:

1. Отговор с вх. № 53-1756-2/23.07.2018 г. 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 ”, съдържа следното:

1.1. Приложно писмо - подписано и подпечатано от Атанас Суански -  управител и 
съдружник на „БИС”ООД - 2 стр.;

1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Атанас Суански -  управител и съдружник на „БИС”ООД и Здравко Балджиев -  
съдружник в „БИС”ООД - 33 стр.;

1.3. Декларация по чл.44, ал.1 от ППЗОП - подписана и подпечатана от Атанас Суански 
-  управител и съдружник на „БИС”ООД - 1 стр.;

1.4. Приемо-предавателен протокол от 20.09.2017 г. за доставка и монтаж на оборудване 
между от „БИС” ООД и Община Кубрат -  заверено копие -  2 стр.;

1.5. Референция от Община Кубрат в полза на „БИС”ООД, заверено копие -  1 стр.;
1.6. Приемо-предавателен протокол от 09.09.2015 г. за доставка и монтаж на оборудване 

между от „БИС” ООД и Община Казанлък -  заверено копие -  5 стр.;
1.7. Референция от Община Казанлък в полза на „БИС”ООД, заверено копие -  1 стр.;
1.8. Приемо-предавателен протокол от 21.06.2018 г. за доставка и монтаж на оборудване 

между от „БИС” ООД и Община Казанлък -  заверено копие -  18 стр.;
1.9. Референция от Община Казанлък в полза на „БИС”ООД, заверено копие -  2 стр.;

2. Отговор с вх. № 53-132-2/23.07.2018 г. 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 - „Компютьрна техника, периферия и 
средства за Презентация”, съдържа следното:

2.1. 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. Отговор с вх. № 5300-18794-2/23.07.2018 г. 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 позиция № 2

  2
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., съфинансирана 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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- „Мебели за учебни и детски заведения ”, съдържа следното:
3.1. Приложно писмо - подписано и подпечатано от Мария Василева -  управител на 

„Българска училищна индустрия“ ООД - 2 стр.;
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.;

3.3. CD -  съдържащ Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) -  1 
бр., подписан с ел.подпис от Мария Василева и Николай Генов -  управители на „Българска 
училищна индустрия“ ООД

4. Отговор с вх. № 53-1944-2/25.07.2018 г. 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” 
ЕООД, с ЕИК 203310248 и „Делта мебел стил” ЕООД, с ЕИК 204005047, подадена за 
Обособена позиция №  1 - „Кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения” и 
Обособена позиция №  2 - „Мебели за учебни и детски заведения”, съдържа следното:

4.1. Приложно писмо Изх. № 281/24.07.2018 г. - подписано и подпечатано от Магдалена 
Василева -  управител и представляващ Консорциум „Екселор-ДМ Стил”- 1 стр.;

4.2. CD -  2 бр. -  съдържащи Единен европейски документ за обществени поръчки 
(еЕЕДОП) -  подписан с ел.подпис от Миглена Василева -  в качеството си на управител и 
представляващ Консорциум „Екселор-ДМ стил” и Единен европейски документ за обществени 
поръчки (еЕЕДОП) -  подписан с ел.подпис от Велко Велков -  в качеството си на управител и 
едноличен собственик на капитала на „Делта мебел стил” ЕООД;

4.3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан с 
ел.подпис от Миглена Василева -  в качеството си на управител и представляващ Консорциум 
„Екселор-ДМ стил” /отпечатан еЕЕДОП/ - 19 стр.;

4.4. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан с 
ел.подпис от Велко Велков -  в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала 
на „Делта мебел стил” ЕООД /отпечатан еЕЕДОП/ - 19 стр.;

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на 
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

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

допълнителни документи от участниците:

Комисията пристъпи към разглеждане на документите за подбор на участниците, в т.ч. и 
допълнително представените документи, изискани с протокол № 2 на комисията от 18.07.2018 
г., относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор:
________________________________________________________________________________________________ з
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., съфинансирана 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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КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ.54,АЛ.8 ОТ ППЗОП 
относно липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор

I. Относно 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 ”

С протокола от 18.07.2018 г. комисията е констатирала, че участникът е представил 
всички изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя за Обособена позиция №  2 — „Мебели за 
учебни и детски заведения”.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Обособена позиция 2, при мотиви отразени в протокол от
18.07.2018 г.

II. Относно 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 № 2 - . . Мебели за учебни и детски заведения”

С протокола от 18.07.2018 г. комисията е констатирала, че участникът е представил 
всички изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя за Обособена позиция №  2 — „Мебели за 
учебни и детски заведения”.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Обособена позиция 2, при мотиви отразени в протокол от
18.07.2018 г.

III. Относно 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 
Петров, подадена за Обособена позиция № 2 - . . Мебели за учебни и детски заведения”

С протокола от 18.07.2018 г. комисията е констатирала, че участникът е представил 
всички изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя за Обособена позиция №  2 -  „Мебели за 
учебни и детски заведения”.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Обособена позиция 2, при мотиви отразени в протокол от
18.07.2018 г.
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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., съфинансирана 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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IV. Относно 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 - ..Компютьрна техника, 
периферия и средства за Презентация ”

С протокола от 18.07.2018 г. комисията е констатирала, че участникът е представил 
всички изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя за Обособена позиция №  4 - „Компютърни 
техника, периферия и средства за Презентация

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Обособена позиция 4, при мотиви отразени в протокол от
18.07.2018 г.

V. Относно 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, е- 
mail: office@cansportbg.com, лице за контакти: Генчо Каназирев, подадена за Обособена 
позиция М  2 - . . Мебели за учебни и детски заведения”

С протокола от 18.07.2018 г. комисията е констатирала, че участникът е представил 
всички изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя за Обособена позиция №  2 -  „Мебели за 
учебни и детски заведения”.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Обособена позиция 2, при мотиви отразени в протокол от
18.07.2018 г.

VI. Относно оферта с 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 ”

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в офертата 
на „БИС” ООД, описани в Протокол № 1, заедно с допълнително представените документи с 
отговор с вх. № 53-1756-2/23.07.2018 г. (описани в настоящия протокол), комисията се обедини 
единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие 
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя за 
Обособена позиция №  1 - „Кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения”.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Обособена позиция 1, при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и
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липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чрез представяне на ЕЕДОП, 
подписан от всички лица по чл. 54, ал. 2 ЗОП - Атанас Суански -  управител и Здравко 
Балджиев -  съдружник в дружеството.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът 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:
Участник „БИС” ООД за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата е 

изпълнил доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката „различно 
кухненско обзавеждане и оборудване от неръждаема стомана с общ обем не по-малко от 20 
бр. маси и/ши шкафове и/ши стелажи независимо от размера им", като е представил 
изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП и е представил доказателства - 
заверени копия на референции и протоколи за доставка и монтаж, представени с отговор с вх. 
№53-1756-2/23.07.2018 г.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и 
допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за 
съответствие с предварително обявените изисквания за Обособена позиция № 1. Решението 
комисията взе след като представените документи и информация лично се разгледаха от всеки 
един от комисията съобразно компетентността си.

VII. Относно 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@profltrade.bg, 
лице за контакти: Петко Чамов, подадена за Обособена позиция M 2 - . . Мебели за учебни и 
детски заведения ”

С протокола от 18.07.2018 г. комисията е констатирала, че участникът е представил 
всички изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя за Обособена позиция №  2 -  „Мебели за 
учебни и детски заведения”.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Обособена позиция 2, при мотиви отразени в протокол от
18.07.2018 г.

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

С протокола от 18.07.2018 г. комисията е констатирала, че участникът е представил 
всички изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и
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критериите за подбор, поставени от възложителя за Обособена позиция №  2 -  „Мебели за 
учебни и детски заведения”.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Обособена позиция 2, при мотиви отразени в протокол от
18.07.2018 г.

IX. Относно 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”

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в офертата 
на „Смарт софт“ ЕООД, описани в Протокол № 1, заедно с допълнително представените 
документи с отговор с вх. № 53-132-2/23.07.2018 г. (описани в настоящия протокол), комисията 
се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и е налице 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя за Обособена позиция №  4 - „Компютърна техника, периферия и средства за 
Презентация ”.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Обособена позиция 4, при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чрез представяне на ЕЕДОП, 
подписан от всички лица по чл. 54, ал. 2 ЗОП - Румен Трифонов -  управител и едноличен 
собственик на дружеството.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът 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:
Участник „Смарт софт“ ЕООД за последните 3 (три) години от датата на подаване на 

офертата е изпълнил доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката 
„компютърна техника и/ши периферия и/ш и средства за Презентация с общ обем не по-малко 
от 5 бр. компютърна конфигурация и/ш и принтер и/ши копирна техника и/ш и интерактивна 
дъска", като е представил изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП, 
представен с отговор с вх. № 53-132-2/23.07.2018 г.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и 
допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за 
съответствие с предварително обявените изисквания за Обособена позиция № 4. Решението 
комисията взе след като представените документи и информация лично се разгледаха от всеки 
един от комисията съобразно компетентността си.
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X. Относно 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 позиция №  2 - . .Мебели за учебни и детски заведения”

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в офертата 
на „Българска училищна индустрия“ ООД, описани в Протокол № 1, заедно с допълнително 
представените документи с отговор с вх. № 5300-18794-2/23.07.2018 г. (описани в настоящия 
протокол), комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми 
документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя за Обособена позиция №  2 - „Мебели за учебни и детски 
заведения”.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Обособена позиция 2, при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чрез представяне на ЕЕДОП, 
подписан от всички лица по чл. 54, ал. 2 ЗОП - Мария Василева и Николай Еенов -  управители 
на дружеството.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът 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:
Участник „Българска училищна индустрия“ ООД за последните 3 (три) години от датата 

на подаване на офертата е изпълнил доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на 
поръчката „производство и/или доставка на минимум следното количество артикули или 
еквивалентни на посочените - различни мебели с общ обем не по-малко от 200 бр. гардероби 
и/ш и легла и/или маси и/или столове независимо от размера им ”, като е представил 
изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП, представен с отговор с вх. № 
5300-18794-2/23.07.2018 г.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и 
допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за 
съответствие с предварително обявените изисквания за Обособена позиция № 2. Решението 
комисията взе след като представените документи и информация лично се разгледаха от всеки 
един от комисията съобразно компетентността си.

XI. Относно 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”
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С протокола от 18.07.2018 г. комисията е констатирала, че участникът е представил 
всички изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя за Обособена позиция М  2 -  „Мебели за 
учебни и детски заведения ”.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Обособена позиция 2, при мотиви отразени в протокол от
18.07.2018 г.

XII. Относно 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” 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”

За Обособена позиция M l - ..Кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения”
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в офертата 

на Консорциум „Екселор-ДМ Стил”, описани в Протокол № 1, заедно с допълнително 
представените документи с отговор с вх. № 53-1944-2/25.07.2018 г. (описани в настоящия 
протокол), комисията се обедини единодушно, че участникът с представената информация не 
удостоверява съответствие с изискванията към критериите за подбор, поставени от 
възложителя за Обособена позиция M l -  „Кухненско обзавеждане за учебни и детски 
заведения

В протокол № 2 от дата 18.07.2018 г. комисията е констатирала следното:
„Участникът Консорциум „Екселор-ДМ Стил” е представил един ЕЕДОП, с който 

участва за Обособена позиция № 1 - „Кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения” и 
Обособена позиция № 2 - „Мебели за учебни и детски заведения”.

Представил е и по един ЕЕДОП от съдружниците в консорциума: „Екселор холдинг 
груп” ЕООД и „Делта мебел стил” ЕООД, за Обособена позиция № 1 - „Кухненско обзавеждане 
за учебни и детски заведения” и Обособена позиция № 2 - „Мебели за учебни и детски 
заведения”.

Относно представения ЕЕДОП от Консорциум „Екселор-ДМ Стил”:
1. Съгласно документацията и обявлението за възлагане на обществената поръчка е 

поставено изискване участникът да е изпълнил доставка с предмет и обем, идентичен или 
сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.

За идентичен или сходен предмет и обем с предмета на поръчката се приема 
производство и/или доставка на минимум следното количество артикули или еквивалентни на 
посочените, като обемът не е задължително да е изпълнен в рамките на една доставка:

За обособена позиция 1: различно кухненско обзавеждане и оборудване от неръждаема 
стомана с общ обем не по-малко от 20 бр. маси и/или шкафове и/или стелажи независимо от 
размера им.

За обособена позиция 2: различни мебели с общ обем не по-малко от 200 бр. гардероби 
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и/или легла и/или маси и/или столове независимо от размера им.
В Част IV „Критерии за подбор”. Раздел В „Технически и професионални способности”, 

т. 16) от представения ЕЕДОП, участника Консорциум „Екселор-ДМ Стил”, посочва: 
„Информацията се съдържа в ЕЕДОП на Делта Мебел Стил ЕООД - съдружник в 
консорциума

Съгласно предварително обявените условия в обявлението и в документацията на 
поръчката „При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в 
него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл.59, ал.6 от ЗОП)” 
Участник в процедурата е Консорциум „Екселор-ДМ Стил” и съответно, той трябва да докаже 
съответствие с критериите за подбор поставени от възложителя.”

2. В Представения ЕЕДОП на съдружника в Консорциум „Екселор-ДМ Стил”, „Делта 
Мебел Стил” ЕООД, с който участникът доказва съответствието си с критериите за подбор 
поставени от възложителя, в Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и 
професионални способности”, т. 16) е посочена следната информация:

„ Доставка на мебели и оборудване. Сума - 101 000,00 лв. Дати: 05.09.2017-08.01.2018. 
Получатели -  Артисимо ЕООД”

,,Доставка на обзавеждане и оборудване. Сума - 112 000.00 лв. Дати: 06.06.2017-
11.10.2017. Получатели -  Блиц клуб Геймс ЕООД”

От съдържащата се информация в ЕЕДОП, не става ясно дали съдружникът „Делта 
Мебел Стил” ЕООД, с който участникът Консорциум „Екселор-ДМ Стил”, доказва 
съответствие с критериите за подбор, е изпълнил минималният обем идентичен или сходен с 
този на поръчката съгласно предварително обявените условия в обявлението и документацията, 
а именно:

„За идентичен или сходен предмет и обем с предмета на поръчката се приема 
производство и/или доставка на минимум следното количество артикули или еквивалентни на 
посочените, като обемът не е задължително да е изпълнен в рамките на една доставка:

За обособена позиция 1: различно кухненско обзавеждане и оборудване от неръждаема 
стомана с общ обем не по-малко от 20 бр. маси и/ш и шкафове и/ши стелажи независимо от 
размера им.

За обособена позиция 2: различни мебели с общ обем не по-малко от 200 бр. гардероби 
и/ши легла и/ш и маси и/ши столове независимо от размера им. ”

От съдържащата се информация, комисията не установява съответствие с критериите за 
подбор.”

В представения от участника с отговор с вх. № 53-1944-2/25.07.2018 г., ЕЕДОП в
Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”, т. 16), 
участникът е посочил следната информация:

„Доставка на обзавеждане и оборудване, включващо 26 бр. маси, 3 бр. стелажи, 26 
бр. контейнери. Сума - 112 000,00 лв. Дати: 06.06.2017-11.10.2017. Получатели -  Блиц клуб
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Геймс ЕО О Д”
Съгласно документацията и обявлението за възлагане на обществената поръчка е 

поставено изискване участникът да е изпълнил доставка с предмет и обем, идентичен или 
сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.

,,3а идентичен или сходен предмет и обем с предмета на поръчката се приема 
производство и/ш и доставка на минимум следното количество артикули ш и еквивалентни на 
посочените, като обемът не е задължително да е изпълнен в рамките на една доставка:

За обособена позиция 1: различно кухненско обзавеждане и оборудване от 
неръждаема стомана с общ обем не по-малко от 20 бр. маси и/ши шкафове и/ш и стелажи 
независимо от размера им. ”

От съдържащата се информация в представения с отговор с вх. № 53-1944- 
2/25.07.2018 г., ЕЕДОП, обаче не става ясно дали доставеното обзавеждане и оборудване е от 
неръждаема стомана, каквото е изискването на възложителя.

На основание констатациите от настоящия протокол, комисията единодушно решава да 
предложи участника за отстраняване от последващо участие в процедурата за Обособена 
позиция № 1.

Съгласно предварително обявените условия в обявлението и в документацията на 
поръчката, възложителят отстранява от процедурата участник: който не отговаря на 
поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за 
обществена поръчка или в документацията; и който след предоставена възможност по реда на 
чл. 54, ал.8 и ал. 9 от ППЗОП, участникът не е декларирал, липсата на определени 
обстоятелства или не всички лица, за които има изискване да декларират липсата на 
определените обстоятелства са го направили или не е поел с техническото си предложение, 
изискан от възложителя ангажимент.

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие за Обособена позиция № 1 на 
основание чл. 107, т.1 от ЗОП, поради неотговаряне на поставен критерий за подбор и 
неизпълнение на условия, посочени в документацията и на основание чл. 107, т.2, буква „а” от 
ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката.

За Обособена позиция M 2 - . . М ебели за учебни и детски заведения ”
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в офертата 

на Консорциум „Екселор-ДМ Стил”, описани в Протокол № 1, заедно с допълнително 
представените документи с отговор с вх. № 53-1944-2/25.07.2018 г. (описани в настоящия 
протокол), комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми 
документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя за Обособена позиция M 2 -  „Мебели за учебни и детски 
заведения

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Обособена позиция 2, при следните мотиви:

Участникът е представил заверено копие на договора за обединение заедно с анекси към
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него и той съдържа всички клаузи и условия съгласно предварително обявените от възложителя 
условия.

По отношение на изискванията към личното състояние на Консорциум „Екселор- 
ДМ Стил”:

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чрез представяне на ЕЕДОП, 
подписан от всички лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП - Миглена Василева - управител и 
представляващ Консорциум „Екселор-ДМ стил”;

По отношение на изискванията към личното състояние на „Екселор холдинг груп” 
ЕООД:

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чрез представяне на еЕЕДОП, 
подписан от всички лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП - Миглена Василева -  управител и едноличен 
собственик на капитала на „Екселор холдинг груп” ЕООД;

По отношение на изискванията към личното състояние на „Делта мебел стил” 
ЕООД:

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чрез представяне на еЕЕДОП, 
подписан от всички лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП - Велко Велков - управител и едноличен 
собственик на капитала на „Делта мебел стил” ЕООД;

Подизпълнители и трети лица на Консорциум „Екселор-ДМ Стил”:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
Подизпълнители и трети лица на „Екселор холдинг груп” ЕООД:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
Подизпълнители и трети лица на „Делта мебел стил” ЕООД:
Участникът 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 на 
Консорциум „Екселор-ДМ Стил”:

Участник Консорциум „Екселор-ДМ Стил” за последните 3 (три) години от датата на 
подаване на офертата е изпълнил доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на 
поръчката „ производство и/или доставка на минимум следното количество артикули или 
еквивалентни на посочените - различни мебели с общ обем не по-малко от 200 бр. гардероби 
и/ши легла и/ш и маси и/ши столове независимо от размера им ”, като е представил 
изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП, представен с отговор с вх. № 
53-1944-2/25.07.2018 г. Изискването се покрива от участника в обединението „Делта мебел
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стил” ЕООД.
Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 

решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и 
допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за 
съответствие с предварително обявените изисквания за Обособена позиция № 2. Решението 
комисията взе след като представените документи и информация лично се разгледаха от всеки 
един от комисията съобразно компетентността си.

XIII. Относно 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”

С протокола от 18.07.2018 г. комисията е констатирала, че участникът е представил 
всички изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя за Обособена позиция M 2 -  „Мебели за 
учебни и детски заведения”.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Обособена позиция 2, при мотиви отразени в протокол от
18.07.2018 г.

XIV. Относно 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 М  2 - „Мебели за учебни и 
детски заведения”

С протокола от 18.07.2018 г. комисията е констатирала, че участникът е представил 
всички изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя за Обособена позиция №  2 -  „Мебели за 
учебни и детски заведения”.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Обособена позиция 2, при мотиви отразени в протокол от
18.07.2018 г.

XV. Относно 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 M 2 -  ..Мебели за учебни и 
детски заведения”

С протокола от 18.07.2018 г. комисията е констатирала, че участникът е представил 
всички изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и
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критериите за подбор, поставени от възложителя за Обособена позиция №  2 -  „Мебели за 
учебни и детски заведения”.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение за Обособена позиция 2, при мотиви отразени в протокол от
18.07.2018 г.

Преди да пристъпи към разглеждане на техническите предложения, комисията състави 
списък на допуснатите и отстранените до този етап на процедурата участници.

Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на техническо 
предложение:

За Обособена позиция № 1 - „Кухненско обзавеждане за учебни и детски 
заведения”:

1. „БИС”ООД с оферта с вх. № 53-1756-1/09.02.2018 г.

За Обособена позиция № 2 - „Мебели за учебни и детски заведения”:
1. „Мебел Перфект” ЕООД с оферта с вх. № 53-1752-1/08.02.2018 г.
2. „Над Дизайн“ ЕООД с оферта с вх. № 53-1005-1/08.02.2018 г.
3. „Лидер конструкт“ ЕООД с оферта с вх. № 53-1753-1/08.02.2018 г.
4. „КАН Учтехспорт България“ ООД с оферта с вх. № 5300-3999-1/08.02.2018 г.
5. „Профи трейд“ ЕООД с оферта с вх. № 53-1757-1/09.02.2018 г.
6. „АМО“ ЕООД с оферта с вх. № 5300-1256-1/09.02.2018 г.
7. „Българска училищна индустрия“ ООД с оферта с вх. № 5300-18794-1/09.02.2018 г.
8. ЕТ „Мира 2000-Петя Явашева“ с оферта с вх. № 53-1758-1/09.02.2018 г.
9. Консорциум „Екселор-ДМ Стил'’ с оферта с вх. № 53-1759-1/09.02.2018 г.
10. „Верига Домино” ЕООД с оферта с вх. № 5300-5293-1/09.02.2018 г.
11. „Офис & Мебел ленд“ ЕООД с оферта с вх. № 5300-16442-1/09.02.2018 г.
12. „Ай Ес Джей Груп“ ЕООД с оферта с вх. № 5300-1210-4/09.02.2018 г.

За Обособена позиция № 4 - „Компютърна техника, периферия и средства за 
Презентация”:

1. „Специализирани бизнес системи“ АД с оферта с вх. № 5300-13506-1/08.02.2018 г.
2. „Смарт софт“ ЕООД с оферта с вх. № 53-132-1/09.02.2018 г.

За Обособена позиция № 5 - „Спортни уреди и оборудване”:
- НЯМА ПОДАДЕНА ОФЕРТА ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАН УЧАСТНИК

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата:
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заведения”:
За Обособена позиция № 1 - „Кухненско обзавеждане за учебни и детски 
иия”:
1. Консорциум „Екселор-ДМ Стил”с оферта с вх. № 53-1759-1/09.02.2018 г.

За Обособена позиция № 2 - „Мебели за учебни и детски заведения”:
НЯМА

За Обособена позиция № 4 - „Компютърна техника, периферия и средства за 
Презентация”:

НЯМА

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на техническите 
предложения от офертите на допуснатите участници за съответствие с минимално изискуемото 
съдържание посочено в документацията по реда на постъпване на офертите.

Констатации относно съответствието на техническите предложения с 
предварително обявените условия.

I. Относно 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 М  2 
- ..Мебели за учебни и детски заведения

Участникът е представил Техническо предложение по Образец № 3 от документацията.
Заявил е, че ще може да изпълни доставка и монтаж на всеки един от посочените в 

Техническата спецификация артикули, качествено, в срок и в съответствие с Техническата 
спецификация и изискванията на Възложителя.

Декларирал е, че разполага с необходимият персонал и техника за качественото и срочно 
изпълнение на дейностите предмет на поръчката, както и че е в състояние да изпълни всяко 
едно предложение, направено в офертата.

Декларирал е, че е съгласен вещи проявили скрити недостатъци в първите шест месеца 
след доставката да се заменят с нови. Ако е невъзможна доставката на идентични артикули ще 
се доставят със еквивалентни или по-добри характеристики.

Декларирал е, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка и проекта на 
договор.

Декларирал е, че срокът на валидност на офертата му е до 04.09.2019 г., което е в 
съответствие с предварително обявените от възложителя условия.

Предложил е срок за доставка и монтаж на „ Мебели за учебни и детски заведения ” -  
30 календарни дни след получаване на възлагателно писмо за съответния обект.

Предложил е гаранционен срок на изпълнените доставки: 36 месеца, считано от датата 
на доставката, удостоверена с подписан приемо-предавателен протокол.
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Участникът е предложил следните срокове:
Заявил е, че ще изпрати свой специалист на място за констатиране и идентифициране на 

дефект/повреда в срок от 48 часа след получаване на известие за възникването му.
Заявил е, че в случай на възникнал дефект, който не изисква сервизен ремонт - дефектът 

се отстранява на място в срок до 2 дни след получаване на известие за възникването му.
В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява 

в срок до 4 дни след получаване на известие за възникването му.
Посочил е лице за контакт, с което представители на възложителя да контактуват по 

всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост да бъде заместено от друго 
лице.

Техническото предложение на участникът съответства на предварително обявените 
условия за съдържание и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 
Комисията допуска участник „Мебел Перфект” ЕООД, с подадена оферта за Обособена 
позиция № 2 до оценка по показател (П1) Срок за доставка и монтаж от методиката.

II. Относно 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 №  2 -  „Мебели за учебни и детски заведения ”

Участникът е представил Техническо предложение по Образец № 3 от документацията.
Заявил е, че ще може да изпълни доставка и монтаж на всеки един от посочените в 

Техническата спецификация артикули, качествено, в срок и в съответствие с Техническата 
спецификация и изискванията на Възложителя.

Декларирал е, че разполага с необходимият персонал и техника за качественото и срочно 
изпълнение на дейностите предмет на поръчката, както и че е в състояние да изпълни всяко 
едно предложение, направено в офертата.

Декларирал е, че е съгласен вещи проявили скрити недостатъци в първите шест месеца 
след доставката да се заменят с нови. Ако е невъзможна доставката на идентични артикули ще 
се доставят със еквивалентни или по-добри характеристики.

Декларирал е, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка и проекта на 
договор.

Декларирал е, че срокът на валидност на офертата му е 10 месеца, което е в съответствие 
с предварително обявените от възложителя условия.

Предложил е срок за доставка и монтаж на „Мебели за учебни и детски заведения" -  
30 календарни дни след получаване на възлагателно писмо за съответния обект.

Предложил е гаранционен срок на изпълнените доставки: 25 месеца, считано от датата 
на доставката, удостоверена с подписан приемо-предавателен протокол.

Участникът е предложил следните срокове:
Заявил е, че ще изпрати свой специалист на място за констатиране и идентифициране на
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никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ
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

дефект/повреда в срок от 8 часа след получаване на известие за възникването му.
Заявил е, че в случай на възникнал дефект, който не изисква сервизен ремонт - дефектът 

се отстранява на място в срок до 2 дни след получаване на известие за възникването му.
В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява 

в срок до 5 дни след получаване на известие за възникването му.
Посочил е лице за контакт, с което представители на възложителя да контактуват по 

всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост да бъде заместено от друго 
лице.

Техническото предложение на участникът съответства на предварително обявените 
условия за съдържание и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 
Комисията допуска участник „Над Дизайн“ ЕООД, с подадена оферта за Обособена позиция 
№ 2 до оценка по показател (П1) Срок за доставка и монтаж от методиката.

III. Относно оферта с вх. № 53-1753-1/08.02.2018 г., 10:35 ч. на „Лидер конетрукт“ 
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 
Петров, подадена за Обособена позиция №  2 - . . Мебели за учебни и детски заведения”

Участникът е представил Техническо предложение по Образец № 3 от документацията.
Заявил е, че ще може да изпълни доставка и монтаж на всеки един от посочените в 

Техническата спецификация артикули, качествено, в срок и в съответствие с Техническата 
спецификация и изискванията на Възложителя.

Декларирал е, че разполага с необходимият персонал и техника за качественото и срочно 
изпълнение на дейностите предмет на поръчката, както и че е в състояние да изпълни всяко 
едно предложение, направено в офертата.

Декларирал е, че е съгласен вещи проявили скрити недостатъци в първите шест месеца 
след доставката да се заменят с нови. Ако е невъзможна доставката на идентични артикули ще 
се доставят със еквивалентни или по-добри характеристики.

Декларирал е, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка и проекта на 
договор.

Декларирал е, че срокът на валидност на офертата му е 10 месеца, което е в съответствие 
с предварително обявените от възложителя условия.

Предложил е срок за доставка и монтаж на „ Мебели за учебни и детски заведения ” -  30 
календарни дни след получаване на възлагателно писмо за съответния обект.

Предложил е гаранционен срок на изпълнените доставки: 25 месеца, считано от датата 
на доставката, удостоверена с подписан приемо-предавателен протокол.

Участникът е предложил следните срокове:
Заявил е, че ще изпрати свой специалист на място за констатиране и идентифициране на 

дефект/повреда в срок от 8 часа след получаване на известие за възникването му.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
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

Заявил е, че в случай на възникнал дефект, който не изисква сервизен ремонт - дефектът 
се отстранява на място в срок до 2 дни след получаване на известие за възникването му.

В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява 
в срок до 5 дни след получаване на известие за възникването му.

Посочил е лице за контакт, с което представители на възложителя да контактуват по 
всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост да бъде заместено от друго 
лице.

Техническото предложение на участникът съответства на предварително обявените 
условия за съдържание и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 
Комисията допуска участник „Лидер конструкт“ ЕООД, с подадена оферта за Обособена 
позиция № 2 до оценка по показател (П1) Срок за доставка и монтаж от методиката.

IV. Относно 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 - ..Компютърна техника, 
периферия и средства за Презентация ”

Участникът е представил Техническо предложение по Образец № 3 от документацията.
Заявил е, че ще може да изпълни доставка и монтаж на всеки един от посочените в 

Техническата спецификация артикули, качествено, в срок и в съответствие с Техническата 
спецификация и изискванията на Възложителя.

Декларирал е, че разполага с необходимият персонал и техника за качественото и срочно 
изпълнение на дейностите предмет на поръчката, както и че е в състояние да изпълни всяко 
едно предложение, направено в офертата.

Декларирал е, че е съгласен вещи проявили скрити недостатъци в първите шест месеца 
след доставката да се заменят с нови. Ако е невъзможна доставката на идентични артикули ще 
се доставят със еквивалентни или по-добри характеристики.

Декларирал е, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка и проекта на 
договор.

Декларирал е, че срокът на валидност на офертата му е 10 месеца, което е в съответствие 
с предварително обявените от възложителя условия.

Предложил е срок за доставка и монтаж на „Компютърна техника, периферия и 
средства за Презентация" -  30 календарни дни след получаване на възлагателно писмо за 
съответния обект.

Предложил е гаранционен срок на изпълнените доставки: 24 месеца, считано от датата 
на доставката, удостоверена с подписан приемо-предавателен протокол.

Участникът е предложил следните срокове:
Заявил е, че ще изпрати свой специалист на място за констатиране и идентифициране на 

дефект/повреда в срок от 6 часа след получаване на известие за възникването му.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
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

Заявил е, че в случай на възникнал дефект, който не изисква сервизен ремонт - дефектът 
се отстранява на място в срок до 1 ден след получаване на известие за възникването му.

В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява 
в срок до 3 дни след получаване на известие за възникването му.

Посочил е лице за контакт, с което представители на възложителя да контактуват по 
всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост да бъде заместено от друго 
лице.

Техническото предложение на участникът съответства на предварително обявените 
условия за съдържание и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 
Комисията допуска участник „Специализирани бизнес системи“ АД, с подадена оферта за 
Обособена позиция № 4 до оценка по показател (П1) Срок за доставка и монтаж от
методиката.

V. Относно 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, е- 
mail: office@cansportbg.com, лице за контакти: Генчо Каназирев, подадена за Обособена 
позиция № 2 - . . Мебели за учебни и детски заведения”

Участникът е представил Техническо предложение по Образец № 3 от документацията.
Заявил е, че ще може да изпълни доставка и монтаж на всеки един от посочените в 

Техническата спецификация артикули, качествено, в срок и в съответствие с Техническата 
спецификация и изискванията на Възложителя.

Декларирал е, че разполага с необходимият персонал и техника за качественото и срочно 
изпълнение на дейностите предмет на поръчката, както и че е в състояние да изпълни всяко 
едно предложение, направено в офертата.

Декларирал е, че е съгласен вещи проявили скрити недостатъци в първите шест месеца 
след доставката да се заменят с нови. Ако е невъзможна доставката на идентични артикули ще 
се доставят със еквивалентни или по-добри характеристики.

Декларирал е, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка и проекта на 
договор.

Декларирал е, че срокът на валидност на офертата му е 10 месеца, което е в съответствие 
с предварително обявените от възложителя условия.

Предложил е срок за доставка и монтаж на „Мебели за учебни и детски заведения ” -  30 
календарни дни след получаване на възлагателно писмо за съответния обект.

Предложил е гаранционен срок на изпълнените доставки: 24 месеца, считано от датата 
на доставката, удостоверена с подписан приемо-предавателен протокол.

Участникът е предложил следните срокове:
Заявил е, че ще изпрати свой специалист на място за констатиране и идентифициране на 

дефект/повреда в срок от 24 часа след получаване на известие за възникването му.
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ЕВРОПЕИСКИСЪЮЗ
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

Заявил е, че в случай на възникнал дефект, който не изисква сервизен ремонт - дефектът 
се отстранява на място в срок до 3 дни след получаване на известие за възникването му.

В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява 
в срок до 10 дни след получаване на известие за възникването му.

Посочил е лице за контакт, с което представители на възложителя да контактуват по 
всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост да бъде заместено от друго 
лице.

Техническото предложение на участникът съответства на предварително обявените 
условия за съдържание и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 
Комисията допуска участник „КАН Учтехспорт България“ ООД, с подадена оферта за 
Обособена позиция № 2 до оценка по показател (П1) Срок за доставка и монтаж от
методиката.

VI. Относно оферта с 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 ”

Участникът е представил Техническо предложение по Образец № 3 от документацията.
Заявил е, че ще може да изпълни доставка и монтаж на всеки един от посочените в 

Техническата спецификация артикули, качествено, в срок и в съответствие с Техническата 
спецификация и изискванията на Възложителя.

Декларирал е, че разполага с необходимият персонал и техника за качественото и срочно 
изпълнение на дейностите предмет на поръчката, както и че е в състояние да изпълни всяко 
едно предложение, направено в офертата.

Декларирал е, че е съгласен вещи проявили скрити недостатъци в първите шест месеца 
след доставката да се заменят с нови. Ако е невъзможна доставката на идентични артикули ще 
се доставят със еквивалентни или по-добри характеристики.

Декларирал е, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка и проекта на 
договор.

Декларирал е, че срокът на валидност на офертата му е 10 месеца, което е в съответствие 
с предварително обявените от възложителя условия.

Предложил е срок за доставка и монтаж на „ Кухненско обзавеждане за учебни и детски 
заведения " -  30 календарни дни след получаване на възлагателно писмо за съответния обект.

Предложил е гаранционен срок на изпълнените доставки: 24 месеца, считано от датата 
на доставката, удостоверена с подписан приемо-предавателен протокол.

Участникът е предложил следните срокове:
Заявил е, че ще изпрати свой специалист на място за констатиране и идентифициране на
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дефект/повреда в срок от 48 часа след получаване на известие за възникването му.
Заявил е, че в случай на възникнал дефект, който не изисква сервизен ремонт - дефектът 

се отстранява на място в срок до 5 дни след получаване на известие за възникването му.
В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява 

в срок до 5 дни след получаване на известие за възникването му.
Посочил е лице за контакт, с което представители на възложителя да контактуват по 

всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост да бъде заместено от друго 
лице.

Техническото предложение на участникът съответства на предварително обявените 
условия за съдържание и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 
Комисията допуска участник „БИС”ООД, с подадена оферта за Обособена позиция № 1 до 
оценка по показател (П1) Срок за доставка и монтаж от методиката.

VII. Относно 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@profltrade.bg, 
лице за контакти: Петко Чамов, подадена за Обособена позиция №  2 -  „Мебели за учебни и 
детски заведения ”

Участникът е представил Техническо предложение по Образец № 3 от документацията.
След анализ на техническото предложение комисията направи следните констатации:
В техническото си предложение участникът е декларирал, че срокът на валидност на 

офертата му е 4 месеца.
Съгласно предварително обявените условия за обществената поръчка в обявлението, 

точка IV.2.6. - срокът е 10 месеца, а съгласно предварително обявените условия за 
обществената поръчка в документацията на стр. 49 е посочено - „Срокът на валидност на 
офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от 
тях оферти. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от 
Възложителя като несъответстващо на изискванията. Участникът ще бъде отстранен от 
участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи 
оферта с по-кратък срок за валидност или ако представи оферта със срок, съответстващ на 
изискванията на документацията, но при последващо поискване от възложителя -  откаже да 
я удължи ”.

С ППЗОП приет с ПМС № 73 от 5.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 28 от 8.04.2016 г., в сила от
15.04.2016 г., изм. и доп., бр. 91 от 14.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. - действащ към днешна 
дата урежда къде трябва да бъде посочен срока на валидност на офертата -  39, ал.З от ППЗОП:

„ Чл. 39. (1) При подготовката на заявленията за участие и/или на офертите 
кандидатите и участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителите.

(2) Заявлението за участие включва най-малко следните документи:

  21
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., съфинансирана 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 
О ПРР 2014-2020 г.

mailto:office@profltrade.bg


ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О П Е Р А Т И В Н А  r i P O f P A M A

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в 
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо 
-  ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката;

2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 
приложимо;

3. документите по чл. 37, ал. 4, когато е приложимо.
(3) Офертата включва:
1. техническо предложение, съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя;
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
г) декларация за срока на валидност на офертата;
д) 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, 
когато е приложимо;

е) мостри, описание и/ш и снимки на стоките, които ще се доставят, когато е 
приложимо;

ж) друга информация и/ш и документи, изискани от възложителя, когато това се 
налага от предмета на поръчката;

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 
придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение. ”

По аргумент на чл. 54, ал. 10 от ППЗОП не се допуска корекции по техническото 
предложение.

Горните обстоятелства и условията на документацията, мотивират комисията да 
предложи участника, за отстраняване от последващо участие в процедурата на основание чл. 
107, т.1 (не е изпълнил условие посочено в документацията) и т.2, буква „а” от ЗОП.

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение РД 24-2 от дата
04.01.2018 г., с което решение са одобрени обявлението и документацията за възлагане на 
обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и утвърдените с него условия в 
обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка са станали задължителни за 
участниците в процедурата и комисията по провеждането й. При разглеждане на офертите, 
комисията следва да следи за съответствие с изискванията на възложителя и да ги прилага 
стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда 
допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително обявените условия”, а 
съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря 
на изискванията на възложителя, не се отваря”. Цитираните правни норми не предоставят 
възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при 
констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който 
го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.
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Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника „Профи трейд“ ЕООД, с оферта с вх. № 53-1757- 
1/09.02.2018 г., подадена за Обособена позиция № 2 от последващо участие на основание чл. 
107, т.1 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в документацията и на основание 
чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката.

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

Участникът е представил Техническо предложение по Образец № 3 от документацията.
Заявил е, че ще може да изпълни доставка и монтаж на всеки един от посочените в 

Техническата спецификация артикули, качествено, в срок и в съответствие с Техническата 
спецификация и изискванията на Възложителя.

Декларирал е, че разполага с необходимият персонал и техника за качественото и срочно 
изпълнение на дейностите предмет на поръчката, както и че е в състояние да изпълни всяко 
едно предложение, направено в офертата.

Декларирал е, че е съгласен вещи проявили скрити недостатъци в първите шест месеца 
след доставката да се заменят с нови. Ако е невъзможна доставката на идентични артикули ще 
се доставят със еквивалентни или по-добри характеристики.

Декларирал е, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка и проекта на 
договор.

Декларирал е, че срокът на валидност на офертата му е 10 месеца, което е в съответствие 
с предварително обявените от възложителя условия.

Предложил е срок за доставка и монтаж на „Мебели за учебни и детски заведения ” -  30 
календарни дни след получаване на възлагателно писмо за съответния обект.

Предложил е гаранционен срок на изпълнените доставки: 24 месеца, считано от датата 
на доставката, удостоверена с подписан приемо-предавателен протокол.

Участникът е предложил следните срокове:
Заявил е, че ще изпрати свой специалист на място за констатиране и идентифициране на 

дефект/повреда в срок от 72 часа след получаване на известие за възникването му.
Заявил е, че в случай на възникнал дефект, който не изисква сервизен ремонт - дефектът 

се отстранява на място в срок до 7 дни след получаване на известие за възникването му.
В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява 

в срок до 20 дни след получаване на известие за възникването му.
Посочил е лице за контакт, с което представители на възложителя да контактуват по 

всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост да бъде заместено от друго 
лице.

Техническото предложение на участникът съответства на предварително обявените
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условия за съдържание и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 
Комисията допуска участник „АМО“ ЕООД, с подадена оферта за Обособена позиция № 2 
до оценка по показател (П1) Срок за доставка и монтаж от методиката.

IX. Относно 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 ”

Участникът е представил Техническо предложение по Образец № 3 от документацията.
Заявил е, че ще може да изпълни доставка и монтаж на всеки един от посочените в 

Техническата спецификация артикули, качествено, в срок и в съответствие с Техническата 
спецификация и изискванията на Възложителя.

Декларирал е, че разполага с необходимият персонал и техника за качественото и срочно 
изпълнение на дейностите предмет на поръчката, както и че е в състояние да изпълни всяко 
едно предложение, направено в офертата.

Декларирал е, че е съгласен вещи проявили скрити недостатъци в първите шест месеца 
след доставката да се заменят с нови. Ако е невъзможна доставката на идентични артикули ще 
се доставят със еквивалентни или по-добри характеристики.

Декларирал е, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка и проекта на 
договор.

Декларирал е, че срокът на валидност на офертата му е 10 месеца, което е в съответствие 
с предварително обявените от възложителя условия.

Предложил е срок за доставка и монтаж на „Компютърна техника, периферия и 
средства за Презентация” -  30 календарни дни след получаване на възлагателно писмо за 
съответния обект.

Предложил е гаранционен срок на изпълнените доставки: 24 месеца, считано от датата 
на доставката, удостоверена с подписан приемо-предавателен протокол.

Участникът е предложил следните срокове:
Заявил е, че ще изпрати свой специалист на място за констатиране и идентифициране на 

дефект/повреда в срок от 24 часа след получаване на известие за възникването му.
Заявил е, че в случай на възникнал дефект, който не изисква сервизен ремонт - дефектът 

се отстранява на място в срок до 7 дни след получаване на известие за възникването му.
В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява 

в срок до 14 дни след получаване на известие за възникването му.
Посочил е лице за контакт, с което представители на възложителя да контактуват по 

всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост да бъде заместено от друго 
лице.

Техническото предложение на участникът съответства на предварително обявените 
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условия за съдържание и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 
Комисията допуска участник „Смарт софт“ ЕООД, с подадена оферта за Обособена позиция 
№ 4 до оценка по показател (П1) Срок за доставка и монтаж от методиката.

X. Относно 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 позиция №  2 - ..Мебели за учебни и детски заведения ”

Участникът е представил Техническо предложение по Образец № 3 от документацията.
Заявил е, че ще може да изпълни доставка и монтаж на всеки един от посочените в 

Техническата спецификация артикули, качествено, в срок и в съответствие с Техническата 
спецификация и изискванията на Възложителя.

Декларирал е, че разполага с необходимият персонал и техника за качественото и срочно 
изпълнение на дейностите предмет на поръчката, както и че е в състояние да изпълни всяко 
едно предложение, направено в офертата.

Декларирал е, че е съгласен вещи проявили скрити недостатъци в първите шест месеца 
след доставката да се заменят с нови. Ако е невъзможна доставката на идентични артикули ще 
се доставят със еквивалентни или по-добри характеристики.

Декларирал е, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка и проекта на 
договор.

Декларирал е, че срокът на валидност на офертата му е 12 месеца, което е в съответствие 
с предварително обявените от възложителя условия.

Предложил е срок за доставка и монтаж на „ Мебели за учебни и детски заведения ” -  30 
календарни дни след получаване на възлагателно писмо за съответния обект.

Предложил е гаранционен срок на изпълнените доставки: 24 месеца, считано от датата 
на доставката, удостоверена с подписан приемо-предавателен протокол.

Участникът е предложил следните срокове:
Заявил е, че ще изпрати свой специалист на място за констатиране и идентифициране на 

дефект/повреда в срок от 8 часа след получаване на известие за възникването му.
Заявил е, че в случай на възникнал дефект, който не изисква сервизен ремонт - дефектът 

се отстранява на място в срок до 1 ден след получаване на известие за възникването му.
В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява 

в срок до 5 дни след получаване на известие за възникването му.
Посочил е лице за контакт, с което представители на възложителя да контактуват по 

всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост да бъде заместено от друго 
лице.

Техническото предложение на участникът съответства на предварително обявените 
условия за съдържание и отговаря на изискванията на възложителя.
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Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 
Комисията допуска участник „Българска училищна индустрия“ ООД, с подадена оферта за 
Обособена позиция № 2 до оценка по показател (П1) Срок за доставка и монтаж от
методиката.

XI. Относно 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 ”

Участникът е представил Техническо предложение по Образец № 3 от документацията.
Заявил е, че ще може да изпълни доставка и монтаж на всеки един от посочените в 

Техническата спецификация артикули, качествено, в срок и в съответствие с Техническата 
спецификация и изискванията на Възложителя.

Декларирал е, че разполага с необходимият персонал и техника за качественото и срочно 
изпълнение на дейностите предмет на поръчката, както и че е в състояние да изпълни всяко 
едно предложение, направено в офертата.

Декларирал е, че е съгласен вещи проявили скрити недостатъци в първите шест месеца 
след доставката да се заменят с нови. Ако е невъзможна доставката на идентични артикули ще 
се доставят със еквивалентни или по-добри характеристики.

Декларирал е, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка и проекта на 
договор.

Декларирал е, че срокът на валидност на офертата му е 10 месеца, което е в съответствие 
с предварително обявените от възложителя условия.

Предложил е срок за доставка и монтаж на „Мебели за учебни и детски заведения” -  30 
календарни дни след получаване на възлагателно писмо за съответния обект.

Предложил е гаранционен срок на изпълнените доставки: 24 месеца, считано от датата 
на доставката, удостоверена с подписан приемо-предавателен протокол.

Участникът е предложил следните срокове:
Заявил е, че ще изпрати свой специалист на място за констатиране и идентифициране на 

дефект/повреда в срок от 24 часа след получаване на известие за възникването му.
Заявил е, че в случай на възникнал дефект, който не изисква сервизен ремонт - дефектът 

се отстранява на място в срок до 5 дни след получаване на известие за възникването му.
В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява 

в срок до 10 дни след получаване на известие за възникването му.
Посочил е лице за контакт, с което представители на възложителя да контактуват по 

всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост да бъде заместено от друго 
лице.

Техническото предложение на участникът съответства на предварително обявените 
условия за съдържание и отговаря на изискванията на възложителя.
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Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 
Комисията допуска участник ЕТ „Мира 2000-Петя Явашева“, с подадена оферта за 
Обособена позиция № 2 до оценка по показател (П1) Срок за доставка и монтаж от
методиката.

XII. Относно 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” ЕООД, с ЕИК 203310248 и „Делта мебел стил” ЕООД, с ЕИК 
204005047, подадена за Обособена позиция №  1 - Кухненско обзавеждане за учебни и детски 
заведения ” и Обособена позиция №  2 - „Мебели за учебни и детски заведения”

Относно Техническото предложение за обособена позиция № 2
Участникът е представил Техническо предложение по Образец № 3 от документацията.
Заявил е, че ще може да изпълни доставка и монтаж на всеки един от посочените в 

Техническата спецификация артикули, качествено, в срок и в съответствие с Техническата 
спецификация и изискванията на Възложителя.

Декларирал е, че разполага с необходимият персонал и техника за качественото и срочно 
изпълнение на дейностите предмет на поръчката, както и че е в състояние да изпълни всяко 
едно предложение, направено в офертата.

Декларирал е, че е съгласен вещи проявили скрити недостатъци в първите шест месеца 
след доставката да се заменят с нови. Ако е невъзможна доставката на идентични артикули ще 
се доставят със еквивалентни или по-добри характеристики.

Декларирал е, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка и проекта на 
договор.

Декларирал е, че срокът на валидност на офертата му е 10 месеца, което е в съответствие 
с предварително обявените от възложителя условия.

Предложил е срок за доставка и монтаж на „ Мебели за учебни и детски заведения " -  30 
календарни дни след получаване на възлагателно писмо за съответния обект.

Предложил е гаранционен срок на изпълнените доставки: 24 месеца, считано от датата 
на доставката, удостоверена с подписан приемо-предавателен протокол.

Участникът е предложил следните срокове:
Заявил е, че ще изпрати свой специалист на място за констатиране и идентифициране на 

дефект/повреда в срок от 24 часа след получаване на известие за възникването му.
Заявил е, че в случай на възникнал дефект, който не изисква сервизен ремонт - дефектът 

се отстранява на място в срок до 2 работни дни след получаване на известие за възникването 
му.

В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява 
в срок до 5 работни дни след получаване на известие за възникването му.

Посочил е лице за контакт, с което представители на възложителя да контактуват по
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всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост да бъде заместено от друго 
лице.

Техническото предложение на участникът съответства на предварително обявените 
условия за съдържание и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 
Комисията допуска участник Консорциум „Екселор-ДМ Стил”, с подадена оферта за 
Обособена позиция № 2 до оценка по показател (П1) Срок за доставка и монтаж от
методиката.

XIII. Относно 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 №  2 - ..Мебели за учебни и детски заведения ”

Участникът е представил Техническо предложение по Образец № 3 от документацията.
След анализ на техническото предложение комисията направи следните констатации:
В техническото си предложение участникът е декларирал, че срокът на валидност на 

офертата му е 180 дни.
Съгласно предварително обявените условия за обществената поръчка в обявлението, 

точка IV.2.6. - срокът е 10 месеца, а съгласно предварително обявените условия за 
обществената поръчка в документацията на стр. 49 е посочено - „Срокът на валидност на 
офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от 
тях оферти. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от 
Възложителя като несъответстващо на изискванията. Участникът ще бъде отстранен от 
участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи 
оферта с по-кратък срок за валидност или ако представи оферта със срок, съответстващ на 
изискванията на документацията, но при последващо поискване от възложителя -  откаже да 
я удължи ”.

С ППЗОП приет с ПМС № 73 от 5.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 28 от 8.04.2016 г., в сила от
15.04.2016 г., изм. и доп., бр. 91 от 14.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. - действащ към днешна 
дата урежда къде трябва да бъде посочен срока на валидност на офертата -  39, ал.З от ППЗОП:

„Чл. 39. (1) При подготовката на заявленията за участие и/или на офертите 
кандидатите и участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителите.

(2) Заявлението за участие включва най-мачко следните документи:
1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо 
-  ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката;

2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
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приложимо;
3. документите по чл. 37, ал. 4, когато е приложимо.
(3) Офертата включва:
1. техническо предложение, съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя;
в) декларация за съгласие с клаузите на пршожения проект на договор;
г) декларация за срока на валидност на офертата;
д) 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, 
когато е приложимо;

е) мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е 
приложимо;

ж) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се 
налага от предмета на поръчката;

2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 
придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение. ”

По аргумент на чл. 54, ал. 10 от ППЗОП не се допуска корекции по техническото 
предложение.

Горните обстоятелства и условията на документацията, мотивират комисията да 
предложи участника, за отстраняване от последващо участие в процедурата на основание чл. 
107, т.1 (не е изпълнил условие посочено в документацията) и т.2, буква „а” от ЗОП.

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение РД 24-2 от дата
04.01.2018 г., с което решение са одобрени обявлението и документацията за възлагане на 
обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и утвърдените с него условия в 
обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка са станали задължителни за 
участниците в процедурата и комисията по провеждането й. При разглеждане на офертите, 
комисията следва да следи за съответствие с изискванията на възложителя и да ги прилага 
стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда 
допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително обявените условия”, а 
съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря 
на изискванията на възложителя, не се отваря”. Цитираните правни норми не предоставят 
възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при 
констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който 
го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника „Верига Домино” ЕООД, с оферта с вх. № 5300- 
5293-1/09.02.2018 г., подадена за Обособена позиция № 2 от последващо участие на 
основание чл. 107, т.1 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в документацията и 
на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката.
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XIV. Относно 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” -  срязахме плика с цените

Участникът е представил Техническо предложение по Образец № 3 от документацията.
Заявил е, че ще може да изпълни доставка и монтаж на всеки един от посочените в 

Техническата спецификация артикули, качествено, в срок и в съответствие с Техническата 
спецификация и изискванията на Възложителя.

Декларирал е, че разполага с необходимият персонал и техника за качественото и срочно 
изпълнение на дейностите предмет на поръчката, както и че е в състояние да изпълни всяко 
едно предложение, направено в офертата.

Декларирал е, че е съгласен вещи проявили скрити недостатъци в първите шест месеца 
след доставката да се заменят с нови. Ако е невъзможна доставката на идентични артикули ще 
се доставят със еквивалентни или по-добри характеристики.

Декларирал е, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка и проекта на 
договор.

Декларирал е, че срокът на валидност на офертата му е 10 месеца, което е в съответствие 
с предварително обявените от възложителя условия.

Предложил е срок за доставка и монтаж на „ Мебели за учебни и детски заведения ” -  30 
календарни дни след получаване на възлагателно писмо за съответния обект.

Предложил е гаранционен срок на изпълнените доставки: 24 месеца, считано от датата 
на доставката, удостоверена с подписан приемо-предавателен протокол.

Участникът е предложил следните срокове:
Заявил е, че ще изпрати свой специалист на място за констатиране и идентифициране на 

дефект/повреда в срок от 1 час след получаване на известие за възникването му.
Заявил е, че в случай на възникнал дефект, който не изисква сервизен ремонт - дефектът 

се отстранява на място в срок до 2 дни след получаване на известие за възникването му.
В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява 

в срок до 5 дни след получаване на известие за възникването му.
Посочил е лице за контакт, с което представители на възложителя да контактуват по 

всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост да бъде заместено от друго 
лице.

Техническото предложение на участникът съответства на предварително обявените 
условия за съдържание и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 
Комисията допуска участник „Офис & Мебел ленд“ ЕООД, с подадена оферта за Обособена 
позиция № 2 до оценка по показател (П1) Срок за доставка и монтаж от методиката.

XV. Относно оферта с вх. № 5300-1210-4/09.02.2018 г., 15:27 ч. на „Ай Ес Джей Груп“
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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 ”

Участникът е представил Техническо предложение по Образец № 3 от документацията.
Заявил е, че ще може да изпълни доставка и монтаж на всеки един от посочените в 

Техническата спецификация артикули, качествено, в срок и в съответствие с Техническата 
спецификация и изискванията на Възложителя.

Декларирал е, че разполага с необходимият персонал и техника за качественото и срочно 
изпълнение на дейностите предмет на поръчката, както и че е в състояние да изпълни всяко 
едно предложение, направено в офертата.

Декларирал е, че е съгласен вещи проявили скрити недостатъци в първите шест месеца 
след доставката да се заменят с нови. Ако е невъзможна доставката на идентични артикули ще 
се доставят със еквивалентни или по-добри характеристики.

Декларирал е, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка и проекта на 
договор.

Декларирал е, че срокът на валидност на офертата му е 10 месеца, което е в съответствие 
с предварително обявените от възложителя условия.

Предложил е срок за доставка и монтаж на „Мебели за учебни и детски заведения ” -  30 
календарни дни след получаване на възлагателно писмо за съответния обект.

Предложил е гаранционен срок на изпълнените доставки: 24 месеца, считано от датата 
на доставката, удостоверена с подписан приемо-предавателен протокол.

Участникът е предложил следните срокове:
Заявил е, че ще изпрати свой специалист на място за констатиране и идентифициране на 

дефект/повреда в срок от 1 час след получаване на известие за възникването му.
Заявил е, че в случай на възникнал дефект, който не изисква сервизен ремонт - дефектът 

се отстранява на място в срок до 2 дни след получаване на известие за възникването му.
В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява 

в срок до 5 дни след получаване на известие за възникването му.
Посочил е лице за контакт, с което представители на възложителя да контактуват по 

всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост да бъде заместено от друго 
лице.

Техническото предложение на участникът съответства на предварително обявените 
условия за съдържание и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 
Комисията допуска участник „Ай Ес Джей Груп“ ЕООД, с подадена оферта за Обособена 
позиция № 2 до оценка по показател (П1) Срок за доставка и монтаж от методиката.

it * *

__________________________________________________________________________________________________________  31
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., съфинансирана 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.

mailto:manager.vtarnovo@officel.bg


« B aM i

' XЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА о л 1 » л ч . е н А п . о г р » м «

регионално  развитие ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, при мотиви 
отразени в настоящия протокол на комисията.

заведения”:
За Обособена позиция № 1 - „Кухненско обзавеждане за учебни и детски 
1ия”:
1. Консорциум „Екселор-ДМ Стил”с оферта с вх. № 53-1759-1/09.02.2018 г.

За Обособена позиция № 2 - „Мебели за учебни и детски заведения”:
1. „Профи трейд“ ЕООД с оферта с вх. № 53-1757-1/09.02.2018 г.
2. „Верига Домино” ЕООД с оферта с вх. № 5300-5293-1/09.02.2018 г.

За Обособена позиция № 4 - „Компютърна техника, периферия и средства за 
гация”:
НЯМА

Презентация”:

Списък на участниците допуснати до етап оценка на Техническото предложение на 
този етап от работата на комисията:

заведения”:
За Обособена позиция № 1 - „Кухненско обзавеждане за учебни и детски 
1ия”:
1. „БИС”ООД с оферта с вх. № 53-1756-1/09.02.2018 г.

За Обособена позиция № 2 - „Мебели за учебни и детски заведения”:
1. „Мебел Перфект” ЕООД с оферта с вх. № 53-1752-1/08.02.2018 г.
2. „Над Дизайн“ ЕООД с оферта с вх. № 53-1005-1/08.02.2018 г.
3. „Лидер конструкт“ ЕООД с оферта с вх. № 53-1753-1/08.02.2018 г.
4. „КАН Учтехспорт България“ ООД с оферта с вх. № 5300-3999-1/08.02.2018 г.
5. „АМО“ ЕООД с оферта с вх. № 5300-1256-1/09.02.2018 г.
6. „Българска училищна индустрия“ ООД с оферта с вх. № 5300-18794-1/09.02.2018 г.
7. ЕТ „Мира 2000-Петя Явашева“ с оферта с вх. № 53-1758-1/09.02.2018 г.
8. Консорциум „Екселор-ДМ Стил” с оферта с вх. № 53-1759-1/09.02.2018 г.
9. „Офис & Мебел ленд“ ЕООД с оферта с вх. № 5300-16442-1/09.02.2018 г.
10. „Ай Ес Джей Груп“ ЕООД с оферта с вх. № 5300-1210-4/09.02.2018 г.

За Обособена позиция № 4 - „Компютърна техника, периферия и средства за
Презентация”:

1. „Специализирани бизнес системи“ АД с оферта с вх. № 5300-13506-1/08.02.2018 г.
2. „Смарт софт“ ЕООД с оферта с вх. № 53-132-1/09.02.2018 г.

За Обособена позиция № 5 - „Спортни уреди и оборудване”:
- НЯМА ПОДАДЕНА ОФЕРТА ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАН УЧАСТНИК
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Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по методиката за оценка от 
документацията за обществена поръчка.

Забележка: Настоящата методика за определяне на комплексната оценка на офертите е 
приложима за всяка обособена позиция.

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е „оптимално 
съотношение качество/цена“

Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които 
отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за технически възможности и 
квалификация подлежат на комплексна оценка за определяне на икономически най-изгодната 
оферта, чрез „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: въз основа 
на цена и качествен показател.

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се провежда на два етапа в следната 
последователност:

- Оценка на техническо предложение;
- Оценка на ценово предложение;

Участника с най-висок коефициент КО се класира на първо място. Класирането на 
офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която 
се формира като сбор от получените резултати по отделните показатели за оценка след 
осредняването.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

КО = П1 х 30% + П2 х 70%
Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в 

методиката и има максимална стойност 100 точки.
На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

Показател -  П 
(наименование)

Максимално 
възможен бр. точки

Относителна тежест 
вК О

1 .Срок за доставка и монтаж -  П1 100 30%
2. Ценови критерий -  П2 100 70%

Показатели за оценка: 

(П1) СРОК ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ

Оценява се предложения от участника срок за доставка и монтаж на възложеното
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обзавеждане и оборудване в календарни дни, след получаване на възлагателно писмо за 
съответния обект. Срокът за изпълнение на доставката и монтажа за всяка обособена позиция 
не може да надвишава 120 календарни дни и не може да бъде по-кратък от 30 календарни дни. 
Предложеният срок включва доставка и монтаж на обзавеждането и оборудването до 
съответните помещения в съответния обект и поставянето им на място обозначено от 
възложителя или негов представител. Техниката и оборудването следва да бъде монтирано и 
готово за употреба и напълно функционираща. Ще бъдат отстранени предложения, в които 
срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица и/или, който надвишава 
максималния допустим срок за изпълнението на дейностите по позицията или е предложен срок 
за изпълнение, който е по-малък от определения минимален срок за изпълнение на дейностите 
в обхвата на позицията и/или на обект от позицията.

Максимален брой точки по показателя -  100 точки. Относителната тежест на показателя в 
комплексната оценка е 30 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П1 = (Cmin/Cn) х 100 =  (брой точки)
Където Сп - е предложения срок за изпълнение на позицията, съгласно Техническото 

предложение на съответния участник.
Където Cmin - е най-краткия предложен срок за изпълнение на съответната обособена 

позиция, съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници за 
съответната обособена позиция.

* Срокът за изпълнение на доставката и монтажа за всяка обособена позиция и за 
всеки обект започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от 
възложителя.

(П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ

П2 = (ЦтшЛЩ) х 100 =  (брой точки)
Където Ц1 - е предложената цена за позицията в лева без ДДС съгласно Ценовото

предложение на съответния участник за обособената позиция.
Където Ц т т  - е най-ниската предложена цена за съответната обособена позиция в лева 

без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници за същата обособена позиция.

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще се 
използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая.

До оценка по показателя (П2) се допускат само оферти, които съответстват на условията 
за изпълнение на обществената поръчка.

Участникът предложил най -  ниска цена за изпълнение на позицията получава 
максимален брой точки по показателя -  100 точки. Относителната тежест на показателя в 
комплексната оценка е 70 %.

Забележка: При извършване на изчисленията при получаване на оценките по съответните 
показатели ще се използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая.
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От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнението на 
обособената позиция и/или на обект от обособената позиция по-висока от прогнозната 
стойност, посочена в документацията.

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в 
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Оферти, в които оценяваните показатели имат еднакви стойности и измерения, получават 
равен брой точки по съответния показател.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия.

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

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са 
равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, 
преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показател П1

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 
на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с чл. 58, 
ал. 2, т.1 и т.З от ППЗОП.

Комисията пристъпи към извършване на оценка на Показатели за оценка: (П1) 
СРОК ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ на допуснатите до оценка участници.

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 30 %. Оценките на
офертите по показателя се изчисляват по формулата: П1 = (Cmin/Cn) х 100 = ..........  (брой
точки). 

Съобразно определената формула, резултатите на участниците са, както следва:

Предлаган срок за доставка и монтаж за Обособена позиция № 1 - „Кухненско 
обзавеждане за учебни и детски заведения”:_________ ____________________________________

Участник Предлаган от 
участника срок за 
доставка и монтаж 
в календарни дни

Показател П1 
Срок за 

изпълнение П1 = 
(Cmin/Cn) х 100 =

......... (брой
точки)

Относителна 
тежест на 

показател - П1 в 
КО е 30%, при 

което 
резултатите са

„БИС” ООД 30 100 т. 30 т.
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Предлаган срок за доставка и монтаж за Обособена позиция № 2 -  „Мебели за учебни и 
детски заведения”:

Участник Предлаган от 
участника срок за 
доставка и монтаж 
в календарни дни

Показател П1 
Срок за 

изпълнение П1 = 
(Cmin/Cn) х 100 =

......... (брой
точки)

Относителна 
тежест на 

показател - П1 в 
КО е 30%, при 

което 
резултатите са

„Мебел Перфект” ЕООД 30 100 т. 30 т.
„Над Дизайн“ ЕООД 30 100 т. 30 т.
„Лидер конструкт“ ЕООД 30 100 т. 30 т.
„КАН Учтехспорт България“ ООД 30 100 т. 30 т.
„АМО“ ЕООД 30 100 т. 30 т.
„Българска училищна индустрия“ 
ООД

30 100 т. 30 т.

ЕТ „Мира 2000-Петя Явашева“ 30 100 т. 30 т.
Консорциум „Екселор-ДМ Стил” 30 100 т. 30 т.
„Офис & Мебел ленд“ ЕООД 30 100 т. 30 т.
„Ай Ес Джей Груп“ ЕООД 30 100 т. 30 т.

Предлаган срок за доставка и монтаж за Обособена позиция № 4 -  „Компютърна 
техника, периферия и средства за Презентация”: ____________________________________

Участник Предлаган от 
участника срок за 
доставка и монтаж 
в календарни дни

Показател П1 
Срок за 

изпълнение П1 = 
(Cmin/Cn) х 100 =

......... (брой
точки)

Относителна 
тежест на 

показател - П1 в 
КО е 30%, при 

което 
резултатите са

„Специализирани бизнес системи“ 
АД

30 100 т. 30 т.

„Смарт софт“ ЕООД 30 100 т. 30 т.

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка 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 №  3 - „Бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски 

заведения”
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Обособена позиция №  4 - „Компютърна техника, периферия и средства за 
Презентация ”

Обособена позиция №  5 - „Спортниуреди и оборудване”, комисията реши:
Отваряне и оповестяване на ценовите предложения ще се извърши на дата 27.07.2018 г. 

от 13:30 часа в сградата на Община Велико Търново, съгласно публикувано съобщение на 
профила на купувача https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/561 на дата 24.07.2018 
г. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване.

Комисията приключи работа в 12:00 часа.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

КО М ИСИ Я в състав:
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л :..........  ................................
/ инж.Валентина Миткоь„ .»иГ̂ .„ и к  на отдел „Териториално развитие”  в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията”  Ь Община Велико Търново /

И ЧЛЕНОВЙГ

/ Русанка Алексцндрова - i лавен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново/

........................................................  т
/ Светозара Инджиева-Стефанова - Главен експерт в Дирекция "Бюджет и финанси" в Община Велико 
Търново/

/ Илиана Христова-Пушкарова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми”  в Община Велико 
Търново/ /

/ Мая Тодорова 1ерт в Дирекция „Обществени поръчки”  в Община Велико Търново /

■vi.
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