
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮ З 
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 № 4

Днес 27.07.2018 г. в 13:30 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 к}>хненско оборудване за учебни и детски 

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

Презентация”
Обособена позиция № 5 - „Спортни уреди и оборудване”, открита с Решение РД 24-2 от

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

КОМИСИЯ в състав:

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

И ЧЛЕНОВЕ:

1. 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 съю з чрез 
Европейския ф онд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Общ ина Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съю з и Управляващия орган на 
ОПРР 2014-2020  г.
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В изпълнение на изискванията на чл. 57. ал. 3 от ППЗОП комисията обяви чрез 
съобщение с изх. № 91-00-277 от 24.07.2018 г, публикувано в профила на купувача на адрес: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/551, за датата, часа и мястото на отваряне 
на ценовите предложения.

На заседанието не присъстваха представители на участниците и представители на 
средствата за масово осведомяване.

В съответствие е чл. 57, ал.З от ППЗОП, председателят на комисията обяви резултатите
от оценяването на допуснатите офертите по показателят от методиката:

(П1) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

За Обособена позиция № 1 - „Кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения
Участник 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 100 т. 30 т.

За Обособена позиция № 2 -  „Мебели за учебни и детски заведения
Участник 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 100 т. 30 т.
„Над Дизайн“ ЕООД 100 т. 30 т.
„Лидер конструкт“ ЕООД 100 т. 30 т.
„КАН Учтехспорт България“ ООД 100 т. 30 т.
„АМО“ ЕООД 100 т. 30 т.
„Българска училищна индустрия“ ООД 100 т. 30 т.
ЕТ „Мира 2000-Петя Явашева“ 100 т. 30 т.
Консорциум „Екселор-ДМ Стил” 100 т. 30 т.
„Офис & Мебел ленд“ ЕООД 100 т. 30 т.
„Ай Ес Джей Груп“ ЕООД 100 т. 30 т.

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

Участник 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 100 т. 30 т.
„Смарт софт“ ЕООД 100 т. 30 т.
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Председателят на комисията започна да отваря пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри” на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите, както следва:

I. Плик „Предлагани ценови параметри” от 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 Койчев, 
подадена за Обособена позииия № 2 - Мебели за учебни и детски заведения”

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 2 съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), подписано и 

подпечатано от Явор Копчев -  управител и едноличен собственик на капитала на „Мебел 
Перфект” ЕООД - 3 стр., стр.62-65;

2. Количествено стойностна сметка Образец № 4.2.1 - подписана и подпечатана от Явор 
Копчев -  управител и едноличен собственик на капитала на „Мебел Перфект” ЕООД - 6 стр., 
стр.65-70;

3. CD -  съдържащо ценовото предложение за обособена позиция № 2 -  1 бр.;
Предлаганата цена за изпълнение на позицията е:
197 602,00 (сто деветдесет и седем хиляди шестстотин и два) лева без ДДС и
237 122,40,00 (двеста тридесет и седем хиляди сто двадесет и два лева и 40 ст.) лева с

ДДС,
От които:

За обект ДГ „Ален мак“
24 865,00 /двадесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и пет/ лева без ДДС, а с 

ДДС 29 838,00 /двадесет и девет хиляди осемстотин тридесет и осем/ лева.
За обект ДГ „Рада Войвода”
45 708,00 /четиридесет и пет хиляди седемстотин и осем/ лева без ДДС, а с ДДС  

54 849,60 /петдесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и 60 ст. /  лева.
За обект СУ „Владимир Комаров”
82 949,00 /осемдесет и две хиляди деветстотин четиридесет и девет/ лева без ДДС, а с 

ДДС 99 538,80 /деветдесет и девет хиляди петстотин тридесет и осем лева и 80 ст./лева.
За обект СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново”
19 220,00 /деветнадесет хш яди двеста и двадесет/ лева без ДДС, а с ДДС 23 064,00 

/двадесет и три хиляди шестдесет и четири/лева.
За обект ДГ „Пролет”
24 860,00 /двадесет и четири хиляди осемстотин и шестдесет/ лева без ДДС, а с ДДС  

29 832,00 /двадесет и девет хш яди осемстотин тридесет и два/лева.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по обособена 
позиция № 2 при следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията и няма допуснати 
аритметични грешки.
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Предложеното от участника общо възнаграждение за изпълнение на поръчката в размер 
на 197 602,00 лева без ДДС, е в рамките на предварително обявената прогнозна стойност за 
Обособена позиция № 2 и е по-ниско от прогнозната стойност, посочена в обявлението и 
документацията и съответно така предложените възнаграждение за всеки един от обектите 
включени в позицията са в рамките на предварително обявените прогнозни стойности за всеки 
от тях, а именно:_____________________________________________ __________________

Предварително обявена 
прогнозна стойност без

ДДС

Предложена от участника 
цена за доставка и монтаж 

без ДДС
Обща прогнозна стойност за 
обособената позиция 211 438,71 197 602,00

За Обект ДГ „Ален мак ” 29 755,00 24 865,00
За Обект ДГ „Рада Войвода” 46 584,00 45 708,00
За Обект СУ „ Владимир Комаров ” 86 922,71 82 949,00
За Обект СУ „Г. С. Раковски” и 
„ Спортно училище -  Велико Търново ” 19 895,00 19 220,00

За Обект ДГ „ Пролет ” 28 282,00 24 860,00

Комисията единодушно установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта на 
„Мебел Перфект” ЕООД има съдържание, съгласно предварително обявените условия на 
поръчката.

II. Плик „Предлагани ценови параметри” от 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 ”

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 2 съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), подписано и 

подпечатано от Митко Петров -  управител и едноличен собственик на капитала на „Над 
Дизайн“ ЕООД - 3 стр., стр. 107-109;

2. Количествено стойностна сметка Образец № 4.2.1 - подписана и подпечатана от 
Митко Петров -  управител и едноличен собственик на капитала на „Над Дизайн“ ЕООД - 6 
стр., стр. 110-115;

3. CD -  съдържащо ценовото предложение за обособена позиция № 2 -  1 бр.; 
Предлаганата цена за изпълнение на позицията е:
168 327,22 (сто шестдесет и осем хиляди триста двадесет и седем лева и 22 ст.) лева без

ДДС и
201 992,66 (двеста и една хиляди деветстотин деветдесет и два лева и 66 ст.) лева с ДДС, 

От които:
За обект ДГ „Ален мак“
19 964,78 /деветнадесет хш яди деветстотин шестдесет и четири лева и 78 ст./ лева 
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без ДДС, а с ДДС 23 957,74 /двадесет и три хшяди деветстотин петдесет и седем лева и 74 
ст. /  лева.

За обект ДГ „Рада Войвода”
36 511,57 /тридесет и шест хиляди петстотин и единадесет лева и 57 ст./ лева без 

ДДС, а с ДДС 43 813,88 /четиридесет и три хиляди осемстотин и тринадесет лева и 88 ст. /  
лева.

За обект СУ „Владимир Комаров”
71 796,89 /седемдесет и една хиляди седемстотин деветдесет и шест лева и 89 ст./ 

лева без ДДС, а с ДДС 86 156,27 /осемдесет и шест хиляди сто петдесет и шест лева 27 ст./ 
лева.

За обект СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново”
17 998,21 /седемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и 21 ст./ лева без 

ДДС, а с ДДС 21 597,85 /двадесет и една хиляди петстотин деветдесет и седем лева и 85 ст./ 
лева.

За обект ДГ „Пролет”
22 055,77 /двадесет и две хиляди петдесет и пет лева и 77 ст. /лева  без ДДС, а с ДДС  

26 466,92 /двадесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и шест лева и 92 ст./лева.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по обособена 
позиция № 2 при следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията и няма допуснати 
аритметични грешки.

Предложеното от участника общо възнаграждение за изпълнение на поръчката в размер 
на 168 327,22 лева без ДДС, е в рамките на предварително обявената прогнозна стойност за 
Обособена позиция № 2 и е по-ниско от прогнозната стойност, посочена в обявлението и 
документацията и съответно така предложените възнаграждение за всеки един от обектите 
включени в позицията са в рамките на предварително обявените прогнозни стойности за всеки 
от тях, а именно:_____________________________________________ ________________

Предварително обявена 
прогнозна стойност без 

ДДС

Предложена от участника 
цена за доставка и монтаж 

без ДДС
Обща прогнозна стойност за 
обособената позиция 211 438,71 168 327,22

За Обект ДГ „ Ален мак ” 29 755,00 19 964,78
За Обект ДГ „ Рада Войвода ” 46 584,00 36 511,57
За Обект СУ „Владимир Комаров " 86 922,71 71 796,89
За Обект СУ „Г. С. Раковски” и 
„ Спортно училище -  Велико Търново ” 19 895,00 17 998,21

За Обект ДГ „ Пролет ” 28 282,00 22 055,77

Комисията единодушно установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта на 
„Над Дизайн“ ЕООД има съдържание, съгласно предварително обявените условия на
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
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поръчката.

III. Плик „Предлагани ценови параметри” от 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 ”

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 2 съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), подписано и 

подпечатано от Ивайло Петров -  управител и едноличен собственик на капитала на „Лидер 
конструкт“ ЕООД - 3 стр., стр. 85-87;

2. Количествено стойностна сметка Образец № 4.2.1 - подписана и подпечатана от 
Ивайло Петров -  управител и едноличен собственик на капитала на „Лидер конструкт“ ЕООД - 
6 стр., стр. 88-93;

3. CD -  съдържащо ценовото предложение за обособена позиция № 2 -  1 бр.; 
Предлаганата цена за изпълнение на позицията е:
153 105,55 (сто петдесет и три хиляди сто и пет лева и 55 ст.) лева без ДДС и
183 726,66 (сто осемдесет и три хиляди седемстотин двадесет и шест лева и 66 ст.) лева

сДЦС,
От които:

За обект ДГ „Ален мак“
17 462,08 /седемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и два лева и 8 ст./ лева без 

ДДС, а с ДДС 20 954,50 /двадесет хиляди деветстотин петдесет и четири лева и 50 ст./лева. 
За обект ДГ „Рада Войвода”
31 749,86 /тридесет и една хиляди седемстотин четиридесет и девет лева и 86 ст./ 

лева без ДДС, а с ДДС 38 099,83 /тридесет и осем хш яди деветдесет и девет лева и 83 ст./ 
лева.

За обект СУ „Владимир Комаров”
67 388,17 /шестдесет и седем хиляди триста осемдесет и осем лева и 17 ст ./лева без 

ДДС, а с ДДС 80 865,80 /осемдесет хшяди осемстотин шестдесет и пет лева и 80 ст./лева.
За обект СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново”
16 546,47 /шестнадесет хиляди петстотин четиридесет и шест лева и 47 ст./лева без 

ДДС, а с ДДС 19 855,76 /деветнадесет хиляди осемстотин петдесет и пет лева и 76 ст./лева. 
За обект ДГ „Пролет”
19 958,97 /деветнадесет хиляди деветстотин петдесет и осем лева и 97 ст./ лева без 

ДДС, а с ДДС 23 950,76 /двадесет и три хш яди деветстотин и петдесет лева и 76 ст./лева. 
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по обособена 
позиция № 2 при следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е
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подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията и няма допуснати 
аритметични грешки.

Предложеното от участника общо възнаграждение за изпълнение на поръчката в размер 
на 153 105,55 лева без ДДС, е в рамките на предварително обявената прогнозна стойност за 
Обособена позиция № 2 и е по-ниско от прогнозната стойност, посочена в обявлението и 
документацията и съответно така предложените възнаграждение за всеки един от обектите 
включени в позицията са в рамките на предварително обявените прогнозни стойности за всеки 
от тях, а именно:________________________________________________________________________

Предварително обявена 
прогнозна стойност без

ДДС

Предложена от участника 
цена за доставка и монтаж 

без ДДС
Обща прогнозна стойност за 
обособената позиция 211 438,71 153 105,55

За Обект ДГ „Ален мак ” 29 755,00 17 462,08
За Обект ДГ „ Рада Войвода ” 46 584,00 31 749,86
За Обект СУ „Владимир Комаров ” 86 922,71 67388,17
За Обект СУ„Г. С. Раковски” и 
„ Спортно училище -  Велико Търново ” 19 895,00 16 546,47

За Обект ДГ „Пролет ” 28 282,00 19 958,97

Комисията единодушно установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта на 
„Лидер конструкт“ ЕООД има съдържание, съгласно предварително обявените условия на 
поръчката.

IV. Плик „Предлагани ценови параметри” от 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”

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 4 съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.4.), подписано и 

подпечатано от инж. Кирил Желязков -  изп.директор на „Специализирани бизнес системи“ АД 
- 3 стр., стр. 1-3;

2. Количествено стойностна сметка Образец № 4.4.1 - подписана и подпечатана от инж. 
Кирил Желязков -  изп.директор на „Специализирани бизнес системи“ АД - 2 стр., стр. 4-5;

3. CD -  съдържащо ценовото предложение за обособена позиция № 4 -  1 бр.;
Предлаганата цена за изпълнение на позицията е:
24 930,00 (двадесет и четири хиляди деветстотин и тридесет) лева без ДДС и
28 263,00 (двадесет и осем хиляди двеста шестдесет и три) лева с ДДС,

От които:
За обект СУ „Владимир Комаров”
24 930,00 /двадесет и четири хшяди деветстотин и тридесет/ лева без ДДС, а с ДДС  
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29 916,00 /двадесет и девет хш яди деветстотин и шестнадесет/ лева.
За обект ДГ „Пролет”
3 333,00 /три хш яди триста тридесет и три лева/ лева без ДДС, а с ДДС 3 999,60 /три 

хш яди деветстотин деветдесет и девет лева и 60 ст./лева.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 30 % от стойността на договора.

Комисията единодушно реши ДА НЕ ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по 
обособена позиция № 4 при следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че 
същото несъответства на предварително обявените условия и изискванията на документацията.

1. Участникът в ценовото си предложение по Образец № 4.4, е посочил:
„ 1. Общата цена, която предлагаме за изпълнение на настоящата обществена поръчка 

е в размер на 24 930,00 /словом: двадесет и четири хиляди деветстотин и тридесет) лева без 
ДДС, а с ДДС 28 263,00 /словом: двадесет и осем хиляди двеста шестдесет и три/ лева с 
Д Д С ”

Участникът е посочил невярна стойност с ДДС.
2. В приложената към ценовото предложение, Количествено стойностна сметка - 

Образец № 4.4.1, на последният ред, участникът е посочил цена за изпълнение „ Общо за всички 
обекти без ДДС  - 28 263,00 лв. ”, което не съответства на посоченото в Ценовото предложение 
по Образец № 4.4., а именно: 24 930,00 лв. без ДДС.

Тези несъответствия се явяват и предлагане на варианти, което както е посочено в 
обявлението в „т. II.2.10) Информация относно вариантите” не е разрешено. Комисията е в 
невъзможност да прецени, каква е действителната воля на участника и коя е правилната 
стойност.

Това несъответствие не може да бъде отстранено, тъй като допълване или промяна на 
ценовото предложение е недопустимо съгласно ЗОП.

Предвид направените констатации комисията взе единодушно решение, че ценовото 
предложение на участник „Специализирани бизнес системи“ АД, за обособена позиция № 4 
не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и предлага участника за 
отстраняване, на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, при посочените по-горе мотиви.

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

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 2 съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), подписано и 

подпечатано от Генчо Каназирев -  управител на „КАН Учтехспорт България“ ООД - 3 стр., стр. 
49-51;

2. Количествено стойностна сметка Образец № 4.2.1 - подписана и подпечатана от Генчо
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Каназирев -  управител на „КАН Учтехспорт България“ ООД - 6 стр., стр. 52-57;
3. CD -  съдържащо ценовото предложение за обособена позиция № 2 -  1 бр.;
Предлаганата цена за изпълнение на позицията е:
189 522,25 (сто осемдесет и девет хиляди петстотин двадесет и два лева и 25 ст.) лева 

без ДДС и
227 426,70 (двеста двадесет и седем хиляди четиристотин двадесет и шест лева и 70 ст.) 

лева с ДДС,
От които:

За обект ДГ „Ален мак“
26 945,52 /двадесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и 52 ст./лева  

без ДДС, а с ДДС 32 334,62 /тридесет и две хшяди триста тридесет и четири лева и 62 ст./ 
лева.

За обект ДГ „Рада Войвода”
40 991,80 /четиридесет хш яди деветстотин деветдесет и един лева и 80 ст ./лева без 

ДДС, а с Д Д С 49 190,16 /четиридесет и девет хшяди сто и деветдесет лева и 16 ст./лева.
За обект СУ „Владимир Комаров”
78 376,14 /седемдесет и осем хш яди триста седемдесет и шест лева и 14 ст./лева без 

ДДС, а с ДДС 94 051,37/деветдесет и четири хш яди петдесет и един лева и 37 ст./лева.
За обект СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново”
19 032,55 /деветнадесет хиляди тридесет и два лева и 55 ст./лева без ДДС, а с ДДС 22 

839,06 /двадесет и две хиляди осемстотин тридесет и девет лева и 6 ст./лева.
За обект ДГ „Пролет”
24 1 76,24 /двадесет и четири хиляди сто седемдесет и шест лева и 24 ст./ лева без 

ДДС, а с ДДС 29 011,49 /двадесет и девет хш яди единадесет лева и 49 ст./лева.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по обособена 
позиция № 2 при следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията и няма допуснати 
аритметични грешки.

Предложеното от участника общо възнаграждение за изпълнение на поръчката в размер 
на 189 522,25 лева без ДДС, е в рамките на предварително обявената прогнозна стойност за 
Обособена позиция № 2 и е по-ниско от прогнозната стойност, посочена в обявлението и 
документацията и съответно така предложените възнаграждение за всеки един от обектите 
включени в позицията са в рамките на предварително обявените прогнозни стойности за всеки 
от тях, а именно:_________________________________________________________________________

Предварително обявена 
прогнозна стойност без

ДДС

Предложена от участника 
цена за доставка и монтаж 

без ДДС
Обща прогнозна стойност за 
обособената позиция 211 438,71 189 522,25

За Обект ДГ „Ален мак 29 755,00 26 945,52
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О П Ь Р А Т И И Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

За Обект ДГ „ Рада Войвода ” 46 584,00 40 991,80
За Обект СУ „Владимир Комаров ” 86 922,71 78 3 76,14
За Обект СУ „Г. С. Раковски” и 
„ Спортно училище -  Велико Търново ” 19 895,00 19 032,55

За Обект ДГ „ Пролет ” 28 282,00 24176,24

Комисията единодушно установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта на 
„КАН Учтехспорт България“ ООД има съдържание, съгласно предварително обявените 
условия на поръчката.

VI. Плик „Предлагани ценови параметри” от 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”

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 1 съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.1.), подписано и 

подпечатано от Атанас Суански -  управител на „БИС”ООД - 3 стр., стр.38-40;
2. Количествено стойностна сметка Образец № 4.1.1 - подписана и подпечатана от 

Атанас Суански -  управител на „БИС” ООД - 4 стр., стр. 41-44;
Предлаганата цена за изпълнение на позицията е:
98 550,00 (деветдесет и осем хиляди петстотин и петдесет) лева без ДДС и 
118 260,00 (сто и осемнадесет хиляди двеста и шестдесет) лева с ДДС,

От които:
За обект ДГ „Ален мак“
29 520,00 /двадесет и девет хшяди петстотин и двадесет/ лева без ДДС, а с ДДС 35

424.00 /тридесет и пет хшяди четиристотин двадесет и четири/ лева.
За обект ДГ „Рада Войвода”
16 750,00 /шестнадесет хиляди седемстотин и петдесет/ лева без ДДС, а с ДДС 20

100.00 /двадесет хиляди и сто/ лева.
За обект СУ „Владимир Комаров”
36 500,00 /тридесет и шест хшяди и петстотин/ лева без ДДС, а с ДДС 43 800,00 

/четиридесет и три хшяди и осемстотин/лева.
За обект СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново”
7 970,00 /седем хиляди деветстотин и седемдесет/ лева без ДДС, а с ДДС 9 564,00 

/девет хиляди петстотин шестдесет и четири/лева.
За обект ДГ „Пролет”
7 810,00 /седем хиляди осемстотин и десет/ лева без ДДС, а с ДДС 9 372,00 /девет 

хшяди триста седемдесет и два/ лева.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

O f U P A T n B H A  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Комисията единодушно реши ДА НЕ ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по 
обособена позиция № 1 при следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че 
същото несъответства на предварително обявените условия и изискванията на документацията.

Предложеното от участника общо възнаграждение за изпълнение на поръчката в размер 
на 98 550,00 лева без ДДС, е над предварително обявената прогнозна стойност за Обособена 
позиция № 1, посочена в обявлението и документацията, което не е допустимо. Също така от 
предложените възнаграждения за четири от обектите включени в позицията са над 
предварително обявените прогнозни стойности за всеки от тях, а именно: за обекти - ДГ „Ален 
мак”, ДГ „Рада Войвода”, СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново” и ДГ 
„Пролет”________________________________________________________________________________

Предварително обявена 
прогнозна стойност без 

ДДС

Предложена от участника 
цена за доставка и монтаж 

без ДДС
Обща прогнозна стойност за 
обособената позиция 88 108,27 98 550.00

За Обект ДГ „Ален мак ” 17 437,59 29 520,00
За Обект Д Г ,, Рада Войвода ” 10 629,68 16 750.00
За Обект СУ „Владимир Комаров " 50 329,38 36 500,00
За Обект СУ „Г. С. Раковски” и 
„Спортно училище -  Велико Търново” 5 196,62 7 970,00

За Обект ДГ ,, Пролет ” 4 515,00 7 810,00

Съгласно предварително обявените условия стр.53 от документацията:
„Прогнозната стойност по всяка обособена позиция и за всеки обект е максимална 

стойност за офериране от участниците.
Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочената 

максимална стойност на отделната обособена позиция и на всеки обект.
Оферти, надхвърлящи горепосочените максимални стойности на отделната 

обособена позиция и на всеки обект, ще бъдат отстранени от участие в процедурата, 
поради несъответствие с това предварително обявено условие. ”

Предвид направените констатации комисията взе единодушно решение, че ценовото 
предложение на участник „БИС” ООД, за обособена позиция № 1 не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя и предлага участника за отстраняване, на 
основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, при посочените по-горе мотиви.

VII. Плик „Предлагани ценови параметри” от 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
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮ З 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

X

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

позиция M 2 - . . Мебели за учебни и детски заведения ”
Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 2 съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), подписано и 

подпечатано от Мариета Бешева - Митова -  управител и едноличен собственик на капитала на 
„АМО“ ЕООД - 3 стр., стр. 42-44;

2. Количествено стойностна сметка Образец № 4.2.1 - подписана и подпечатана от 
Мариета Бешева - Митова -  управител и едноличен собственик на капитала на „АМО“ ЕООД - 
6 стр., стр. 45-52;

Предлаганата цена за изпълнение на позицията е:
187 590,00 (сто осемдесет седем хиляди петстотин и деветдесет) лева без ДДС и
225 108,00 (двеста двадесет и пет хиляди сто и осем) лева с ДДС,

От които:
За обект ДГ „Ален мак“
25 968,00 /двадесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и осем/ лева без ДДС, а с 

ДДС 31161,60 /тридесет и една хш яди сто шестдесет и един лева и 60 ст./лева.
За обект ДГ „Рада Войвода”
46 107,00 /четиридесет и шест хиляди сто и седем/ лева без ДДС, а с ДДС 55 328,40 

/петдесет и пет хиляди триста двадесет и осем лева и 40 ст./лева.
За обект СУ „Владимир Комаров”
74 880,00 /седемдесет и четири хиляди осемстотин и осемдесет/ лева без ДДС, а с ДДС  

89 856,00 /осемдесет и девет хиляди осемстотин петдесет и шест/ лева.
За обект СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново”
18 180,00 /осемнадесет хиляди сто и осемдесет/ лева без ДДС, а с ДДС 21 816,00 

/двадесет и една хш яди осемстотин и шестнадесет/ лева.
За обект ДГ „Пролет”
22 455,00 /двадесет и две хшяди четиристотин петдесет и пет/ лева без ДДС, а с ДДС  

26 946,00 /двадесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и шест/лева.
Участникът не желание аванс.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по обособена 
позиция № 2 при следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията и няма допуснати 
аритметични грешки.

Предложеното от участника общо възнаграждение за изпълнение на поръчката в размер 
на 187 590,00 лева без ДДС, е в рамките на предварително обявената прогнозна стойност за 
Обособена позиция № 2 и е по-ниско от прогнозната стойност, посочена в обявлението и 
документацията и съответно така предложените възнаграждение за всеки един от обектите 
включени в позицията са в рамките на предварително обявените прогнозни стойности за всеки 
от тях, а именно:_________________________________________________________________________

Предварително обявена Предложена от участника
прогнозна стойност без цена за доставка и монтаж

ДДС без ДДС
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Обща прогнозна стойност за 
обособената позиция 211 438,71 187 590,00

За Обект ДГ „Ален мак ” 29 755,00 25 968,00
За Обект ДГ „Рада Войвода” 46 584,00 46 107,00
За Обект СУ „ Владимир Комаров ” 86 922,71 74 880,00
За Обект СУ „Г. С. Раковски” и 
„ Спортно училище -  Велико Търново ” 19 895,00 18 180,00

За Обект ДГ „Пролет ” 28 282,00 22 455,00

Комисията единодушно установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта на 
„АМО“ ЕООД има съдържание, съгласно предварително обявените условия на поръчката,

VIII. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта е 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 - „Компютърни техника, периферия и средства за Презентация”

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 4 съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.4.), подписано и 

подпечатано от Румен Трифонов -  управител и едноличен собственик на капитала на „Смарт 
софт“ ЕООД - 3 стр., стр.26-28;

2. Количествено стойностна сметка Образец № 4.4.1 - подписана и подпечатана от Румен 
Трифонов -  управител и едноличен собственик на капитала на „Смарт софт“ ЕООД - 2 стр.;

Предлаганата цена за изпълнение на позицията е:
27 878,00 (двадесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и осем лева) лева без ДДС и
33 453,60 (тридесет и три хиляди четиристотин петдесет и три лева и 60 ст.) лева с ДДС, 

От които:
За обект СУ „Владимир Комаров”
24 522,00 /двадесет и четири хиляди петстотин двадесет и два/ лева без ДДС, а с ДДС  

29 426,40 /двадесет и девет хиляди четиристотин двадесет и шест лева и 40 ст./лева.
За обект ДГ „Пролет”
3 356,00 /три хиляди триста петдесет и шест/ лева без ДДС, а с ДДС 4 027,20 /четири 

хш яди двадесет и седем лева и 20 ст./лева.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по обособена 
позиция № 4 при следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията и няма допуснати 
аритметични грешки.

Предложеното от участника общо възнаграждение за изпълнение на поръчката в размер 
на 27 878,00 лева без ДДС, е в рамките на предварително обявената прогнозна стойност за

________________________________________________________________________________________________________________  13
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 съю з чрез 
Европейския ф онд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Общ ина Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съю з и Управляващия орган на 
ОПРР 2014-2020  г.

mailto:sales@smartsoft.bg


ЙЯ
ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

' X
О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Обособена позиция № 4 и е по-ниско от прогнозната стойност, посочена в обявлението и 
документацията и съответно така предложените възнаграждение за всеки един от обектите 
включени в позицията са в рамките на предварително обявените прогнозни стойности за всеки 
от тях, а именно:_____________________________________________ _____________________

Предварително обявена 
прогнозна стойност без

ДДС

Предложена от участника 
цена за доставка и монтаж 

без ДДС
Обща прогнозна стойност за 
обособената позиция 28 685,08 27 878,00

За Обект СУ „ Владимир Комаров ” 25 133,08 24 522,00
За Обект ДГ „ Пролет ” 3 552,00 3 356,00

Комисията единодушно установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта на 
„Смарт софт“ ЕООД има съдържание, съгласно предварително обявените условия на 
поръчката.

IX. Плик „Предлагани ценови параметри” от 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 ”

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 2 съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), подписано и 

подпечатано от Мария Василева -  управител на „Българска училищна индустрия“ ООД - 3 стр., 
стр. 34-36;

2. Количествено стойностна сметка Образец № 4.2.1 - подписана и подпечатана от 
Мария Василева -  управител на „Българска училищна индустрия“ ООД - 6 стр., стр. 37-42;

3. CD -  съдържащо ценовото предложение за обособена позиция № 2 -  1 бр.;
Предлаганата цена за изпълнение на позицията е:
170 854,41 (сто и седемдесет хиляди осемстотин петдесет и четири лева и 41 ст.) лева 

без ДДС и
205 025,29 (двеста и пет хиляди двадесет и пет лева и 29 ст.) лева с ДДС,

От които:
За обект ДГ „Ален мак“
28 159,20 /двадесет и осем хиляди сто петдесет и девет лева и 20 ст ./лева без ДДС, а с 

ДДС 33 791,04 /тридесет и три хиляди седемстотин деветдесет и един лева и 4 ст./лева.
За обект ДГ „Рада Войвода”
36 335,28 /тридесет и шест хш яди триста тридесет и пет лева и 28 ст./лева без ДДС, 

а с ДДС 43 602,34 /четиридесет и три хш яди шестстотин и два лева и 34 ст./лева.
За обект СУ „Владимир Комаров”
67 355,93 /шестдесет и седем хш яди триста петдесет и пет лева и 93 ст./ лева без 

ДДС, а с ДДС 80 827,12 /осемдесет хиляди осемстотин двадесет и седем лева и 12 ст./лева.
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За обект СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново”
19 866,00 /деветнадесет хиляди осемстотин шестдесет и шест/ лева без ДДС, а с ДДС  

23 839,20 /двадесет и три хиляди осемстотин тридесет и девет лева и 20 ст./лева.
За обект ДГ „Пролет”
19 138,00 /деветнадесет хиляди сто тридесет и осем/ лева без ДДС, а с ДДС 22 965,60 

/двадесет и две хш яди деветстотин шестдесет и пет лева и 60 ст./лева.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по обособена 
позиция № 2 при следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията и няма допуснати 
аритметични грешки.

Предложеното от участника общо възнаграждение за изпълнение на поръчката в размер 
на 170 854,41 лева без ДДС, е в рамките на предварително обявената прогнозна стойност за 
Обособена позиция № 2 и е по-ниско от прогнозната стойност, посочена в обявлението и 
документацията и съответно така предложените възнаграждение за всеки един от обектите 
включени в позицията са в рамките на предварително обявените прогнозни стойности за всеки 
от тях, а именно:_____________________________________________ ___________________________

Предварително обявена 
прогнозна стойност без

ДДС

Предложена от участника 
цена за доставка и монтаж 

без ДДС
Обща прогнозна стойност за 
обособената позиция 211 438,71 170854,41

За Обект ДГ „Ален мак ” 29 755,00 28 159,20
За Обект ДГ „Рада Войвода ” 46 584,00 36 335,28
За Обект СУ „ Владимир Комаров ” 86 922,71 67355,93
За Обект СУ „Г. С. Раковски” и 
„ Спортно училище -  Велико Търново ” 19 895,00 19 866,00

За Обект ДГ „Пролет ” 28 282,00 19 138,00

Комисията единодушно установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта на 
„Българска училищна индустрия“ ООД има съдържание, съгласно предварително обявените 
условия на поръчката.

X. Плик „Предлагани ценови параметри” от 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” 

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 2 съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), подписано и 

подпечатано от Петя Явашева -  собственик на ЕТ „Мира 2000-Петя Явашева“ - 3 стр., стр. 24-
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26;
2. Количествено стойностна сметка Образец № 4.2.1 - подписана и подпечатана от Петя 

Явашева -  собственик на ЕТ „Мира 2000-Петя Явашева“ - 6 стр., стр. 267-31;
Предлаганата цена за изпълнение на позицията е:
196 901,00 (сто деветдесет и шест хиляди деветстотин и един) лева без ДДС и
236 281,20 (двеста тридесет и шест хиляди двеста осемдесет и един лева и 20 ст.) лева с

ДДС,
От които:

За обект ДГ „Ален мак“
28 880,00 /двадесет и осем хиляди осемстотин и осемдесет/ лева без ДДС, а с ДДС 34

656.00 /тридесет и четири хш яди шестстотин петдесет и шест/лева.
За обект ДГ „Рада Войвода”
42 966,00 /четиридесет и две хш яди деветстотин шестдесет и шест/лева без ДДС, а с 

ДДС 51 559,20 /петдесет и една хш яди петстотин петдесет и девет лева и 20 ст./лева.
За обект СУ „Владимир Комаров”
81 495,00 /осемдесет и една хиляди четиристотин деветдесет и пет/ лева без ДДС, а с 

ДДС 97 794,00 /деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и четири/лева.
За обект СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново”
19 880,00 /деветнадесет хш яди осемстотин и осемдесет/ лева без ДДС, а с ДДС 23

856.00 /двадесет и три хш яди осемстотин петдесет и шест/ лева.
За обект ДГ „Пролет”
23 680,00 /двадесет и три хиляди шестстотин и осемдесет/ лева без ДДС, а с ДДС 28

416.00 /двадесет и осем хш яди четиристотин и шестнадесет/ лева.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по обособена 
позиция № 2 при следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията и няма допуснати 
аритметични грешки.

Предложеното от участника общо възнаграждение за изпълнение на поръчката в размер 
на 196 901,00 лева без ДДС, е в рамките на предварително обявената прогнозна стойност за 
Обособена позиция № 2 и е по-ниско от прогнозната стойност, посочена в обявлението и 
документацията и съответно така предложените възнаграждение за всеки един от обектите 
включени в позицията са в рамките на предварително обявените прогнозни стойности за всеки 
от тях, а именно:_________________________________________________________________________

Предварително обявена 
прогнозна стойност без 

ДДС

Предложена от участника 
цена за доставка и монтаж 

без ДДС
Обща прогнозна стойност за 
обособената позиция 211 438,71 196 901,00

За Обект Д Г „Ален мак" 29 755,00 28 880,00
За Обект ДГ „ Рада Войвода ” 46 584,00 42 966,00
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За Обект СУ „ Владимир Комаров ” 86 922,71 81 495,00
За Обект СУ„Г. С. Раковски” и 
„ Спортно училище -  Велико Търново ” 19 895,00 19 880,00

За Обект ДГ „ Пролет ” 28 282,00 23 680,00

Комисията единодушно установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта на 
ЕТ „Мира 2000-Петя Явашева“ има съдържание, съгласно предварително обявените условия 
на поръчката.

XI. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта е 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”

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 2 съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), подписано и 

подпечатано от Миглена Василева -  в качеството си на управител и представляващ 
Консорциум „Екселор-ДМ стил” - 3 стр.;

2. Количествено стойностна сметка Образец № 4.2.1 - подписана и подпечатана от 
Миглена Василева -  в качеството си на управител и представляващ Консорциум „Екселор-ДМ 
стил” - 6 стр.;

Предлаганата цена за изпълнение на позицията е:
197 230,00 (сто деветдесет и седем хиляди двеста и тридесет) лева без ДДС и
236 676,00 (двеста тридесет и шест хиляди шестстотин седемдесет и шест) лева с ДДС, 

От които:
За обект ДГ „Ален мак“
28 521,00 /двадесет и осем хиляди петстотин двадесет и един/ лева без ДДС, а с ДДС  

34 225,20 /тридесет и четири хиляди двеста двадесет и пет лева и 20ст./лева.
За обект ДГ „Рада Войвода”
44 202,80 /четиридесет и четири хшяди двеста и два лева и 80 ст ./лева без ДДС, а с 

ДДС 53 043,36 /петдесет и три хшяди четиридесет и три лева и 36 ст./лева.
За обект СУ „Владимир Комаров”
75 937,10 /седемдесет и пет хиляди деветстотин тридесет и седем лева и 10 ст./лева  

без ДДС, а с ДДС 91 124,52 /деветдесет и една хиляди сто двадесет и четири лева и 52 ст./ 
лева.

За обект СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново”
19 050,80 /деветнадесет хш яди петдесет лева и 80 ст./лева без ДДС, а с ДДС 22 860,96 

/двадесет и две хш яди осемстотин и шестдесет лева и 96 ст./лева.
За обект ДГ „Пролет”
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29 518,30 /двадесет и девет хиляди петстотин и осемнадесет лева и 30 ст./ лева без 
ДДС, а с ДДС 35 421,96 /тридесет и пет хиляди четиристотин двадесет и един лева и 96 ст./ 
лева.

Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.

Комисията единодушно реши ДА НЕ ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по 
обособена позиция № 2 при следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че 
същото несъответства на предварително обявените условия и изискванията на документацията.

Предложеното от участника общо възнаграждение за изпълнение на поръчката в размер 
на 197 230,00 лева без ДДС, е в рамките на предварително обявената прогнозна стойност за 
Обособена позиция № 2 и е по-ниско от прогнозната стойност, посочена в обявлението и 
документацията, но предложеното възнаграждение за обект ДГ „Пролет” е над предварително 
обявената прогнозна стойност за този обект, а именно:__________ ___________________________

Предварително обявена 
прогнозна стойност без

ДДС

Предложена от участника 
цена за доставка и монтаж 

без Д ДС
Обща прогнозна стойност за 
обособената позиция 211 438,71 197230,00

За Обект ДГ „Ален мак ” 29 755,00 28 521,00
За Обект ДГ „ Рада Войвода ” 46 584,00 44 202,80
За Обект СУ „Владимир Комаров " 86 922,71 75 93 7,10
За Обект СУ „Г. С. Раковски” и 
„ Спортно училище -  Велико Търново ” 19 895,00 19 050,80

За Обект Д Г ,, Пролет ” 28 282,00 29 518.30

Съгласно предварително обявените условия стр.53 от документацията:
,, Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочената 

максимална стойност на отделната обособена позиция и на всеки обект.
Оферти, надхвърлящи горепосочените максимални стойности на отделната 

обособена позиция и на всеки обект, ще бъдат отстранени от участие в процедурата, 
поради несъответствие с това предварително обявено условие. ”

Предвид направените констатации комисията взе единодушно решение, че ценовото 
предложение на участник Консорциум „Екселор-ДМ Стил”, за обособена позиция № 2 не
отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и предлага участника за 
отстраняване, на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, при посочените по-горе мотиви.

XII. Плик „Предлагани ценови параметри” от 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 ”
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Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 2 съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), подписано и 

подпечатано от Асен Раев -  управител и едноличен собственик на капитала на „Офис & Мебел 
ленд“ ЕООД - 3 стр., стр. 1-3;

2. Количествено стойностна сметка Образец № 4.2.1 - подписана и подпечатана от Асен 
Раев -  управител и едноличен собственик на капитала на „Офис & Мебел ленд“ ЕООД - 7 стр., 
стр. 1-7;

Предлаганата цена за изпълнение на позицията е:
210 377,50 (двеста и десет хиляди триста седемдесет и седем лева и 50 ст.) лева без ДДС

и
252 453,00 (двеста петдесет и два лева четиристотин петдесет и три) лева с ДДС,

От които:
За обект ДГ „Ален мак“
29 685,00 /двадесет и девет хш яди шестстотин осемдесет и пет/ лева без ДДС, а с 

ДДС 35 622,00 /тридесет и пет хш яди шестстотин двадесет и два/лева.
За обект ДГ „Рада Войвода”
46 483,50 /четиридесет и шест хш яди четиристотин осемдесет и три лева и 50ст./ 

лева без ДДС, а с ДДС 55 780,20 /петдесет и пет хш яди седемстотин и осемдесет лева и 20 
ст./лева.

За обект СУ „Владимир Комаров”
86 739,00 /осемдесет и шест хш яди седемстотин тридесет и девет/ лева без ДДС, а с 

ДДС 104 086,80 /сто и четири хиляди осемдесет и шест лева и 80 ст./лева.
За обект СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново”
19 600,00 /деветнадесет хиляди и шестстотин/ лева без ДДС, а с ДДС 23 520,00 

/двадесет и три хш яди петстотин и двадесет/ лева.
За обект ДГ „Пролет”
27 8 70,00 /двадесет и седем хш яди осемстотин и седемдесет/ лева без ДДС, а с ДДС 33

444,00 /тридесет и три хш яди четиристотин четиридесет и четири/ лева.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 30 % от стойността на договора.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по обособена 
позиция № 2 при следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията и няма допуснати 
аритметични грешки.

Предложеното от участника общо възнаграждение за изпълнение на поръчката в размер 
на 210 377,50 лева без ДДС, е в рамките на предварително обявената прогнозна стойност за 
Обособена позиция № 2 и е по-ниско от прогнозната стойност, посочена в обявлението и 
документацията и съответно така предложените възнаграждение за всеки един от обектите 
включени в позицията са в рамките на предварително обявените прогнозни стойности за всеки
от тях, а именно:____________________ ________________________ ___________________________

Предварително обявена Предложена от участника 
_____________________________________прогнозна стойност без цена за доставка и монтаж
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ДДС без ДДС
Обща прогнозна стойност за 
обособената позиция 211 438,71 210 377,50

За Обект ДГ „ Ален мак ” 29 755,00 29 685,00
За Обект ДГ „Рада Войвода" 46 584,00 46 483,50
За Обект СУ,, Владимир Комаров " 86 922,71 86 739,00
За Обект СУ „Г. С. Раковски” и 
„ Спортно училище -  Велико Търново ” 19 895,00 19 600,00

За Обект ДГ „ Пролет ” 28 282,00 27 870,00

Комисията единодушно установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта на 
„Офис & Мебел ленд“ ЕООД има съдържание, съгласно предварително обявените условия на 
поръчката.

XIII. Плик „Предлагани ценови параметри” от 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, е- 
mail: manager.vtarnovo@officel.bg, лице за контакти: Светла Тачева, подадена за 
Обособена позиция №  2 - „Мебели за учебни и детски заведения”

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция 2 съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), подписано и 

подпечатано от Светла Тачева -  управител и едноличен собственик на капитала на „Ай Ес 
Джей Груп“ ЕООД - 3 стр., стр. 1-3;

2. Количествено стойностна сметка Образец № 4.2.1 - подписана и подпечатана от 
Светла Тачева -  управител и едноличен собственик на капитала на „Ай Ес Джей Груп“ ЕООД - 
8 стр., стр.4-11;

Предлаганата цена за изпълнение на позицията е:
204 580,50 (двеста и четири хиляди петстотин и осемдесет лева и 50 ст.) лева без ДДС и
245 496,60 (двеста четиридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и шест лева и 60 

ст.) лева с ДДС,
От които:

За обект ДГ „Ален мак“
29 685,00 /двадесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и пет/ лева без ДДС, а с 

ДДС 35 622,00 /тридесет и пет хиляди шестстотин двадесет и два/лева.
За обект ДГ „Рада Войвода”
46 483,50 /четиридесет и шест хиляди четиристотин осемдесет и три лева и 50ст./ 

лева без ДДС, а с ДДС 55 780,20 /петдесет и пет хиляди седемстотин и осемдесет лева и 20 
ст./лева.

За обект СУ „Владимир Комаров”
82 342,00 /осемдесет и две хш яди триста четиридесет и два/лева без ДДС, а с ДДС 98 

810,40 /деветдесет и осем хш яди осемстотин и десет лева и 40 ст./лева.
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За обект СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново”
19 600,00 /деветнадесет хиляди и шестстотин/ лева без ДДС, а с ДДС 23 520,00 

/двадесет и три хиляди петстотин и двадесет/ лева.
За обект ДГ „Пролет”
26 470,00 /двадесет и шест хиляди четиристотин и седемдесет/ лева без ДДС, а с ДДС  

31 764,00 /тридесет и една хиляди седемстотин шестдесет и четири/лева.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 30 % от стойността на договора.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по обособена 
позиция № 2 при следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията и няма допуснати 
аритметични грешки.

Предложеното от участника общо възнаграждение за изпълнение на поръчката в размер 
на 204 580,50 лева без ДДС, е в рамките на предварително обявената прогнозна стойност за 
Обособена позиция № 2 и е по-ниско от прогнозната стойност, посочена в обявлението и 
документацията и съответно така предложените възнаграждение за всеки един от обектите 
включени в позицията са в рамките на предварително обявените прогнозни стойности за всеки 
от тях, а именно:_____________________________________________ ___________________________

Предварително обявена 
прогнозна стойност без

ДДС

Предложена от участника 
цена за доставка и монтаж 

без ДДС
Обща прогнозна стойност за 
обособената позиция 211 438,71 204 580,50

За Обект Д Г ,, Ален мак ” 29 755,00 29 685,00
За Обект ДГ „Рада Войвода ” 46 584,00 46 483,50
За Обект СУ „ Владимир Комаров ” 86 922,71 82 342,00
За Обект СУ„Г. С. Раковски” и 
„ Спортно училище -  Велико Търново ” 19 895,00 19 600,00

За Обект ДГ „ Пролет ” 28 282,00 26 470,00

Комисията единодушно установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта на 
„Ай Ес Джей Груп“ ЕООД има съдържание, съгласно предварително обявените условия на 
поръчката.

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

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.
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регионално  развитие ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

За Обособена позиция № 2 - „Мебели за учебни и детски заведения”:
1. Консорциум „Екселор-ДМ Стил” с оферта с вх. № 53-1759-1/09.02.2018 г.

За Обособена позиция № 4 - „Компютърна техника, периферия и средства за 
гация”:
1. „Специализирани бизнес системи“ АД с оферта с вх. № 5300-13506-1/08.02.2018 г.

Презентация”:

заведения”:

Списък на участниците допуснати до етап оценка на Ценовото предложение:

За Обособена позиция № 1 - „Кухненско обзавеждане за учебни и детски 
т я ”:
НЯМА

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. „Офис & Мебел ленд“ ЕООД с оферта с вх. № 5300-16442-1/09.02.2018 г.
9. „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 
гация”:
1. „Смарт софт“ ЕООД с оферта с вх. № 53-132-1/09.02.2018 г.

Презентация”:

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

Преди да престъпи към оценка на допуснатите до оценка оферти, комисията извърши 
проверка за наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 1 от ЗОП и установи, че не е налице 
наличие на необичайно благоприятни оферти.

Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по методиката за оценка от 
документацията за обществена поръчка. Оценяването на икономически най-изгодната оферта 
се извършва по критерий „НАЙ-НИСКА ЦЕНА” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Комисията пристъпи към извършване на оценка на Показател за оценка: (П2) 
ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ на допуснатите до оценка участници.
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При спазване на предварително обявените условия на методиката:
(П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ

П2 = (Цтт/ЦГ) 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 ш 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 %.

Съобразио така определената формула, резултатите на участниците са, както 
следва:

Предлагана цена за доставка и монтаж за Обособена позиция № 2 -  „Мебели за учебни  
и детски заведения

Участник Предлагана от 
участника цена за 

доставка и 
монтаж без ДДС

Показател П2 
Ценови критерий- 
П2 = (Цтт/ЦГ) х
100 = ......... (брой

точки)

Относителна 
тежест на 

показател -  П2 в 
КО е 70%, при 

което 
резултатите са

„Мебел Перфект” ЕООД 197 602,00 153105,55/197602,00 
х 100 = 77,48 т.

54,24 т.

„Над Дизайн“ ЕООД 168 327,22 153105,55/168327,22 
х 100 = 90,96 т.

63,67 т.

„Лидер конструкт“ ЕООД 153 105,55 153105,55/153105,55 
х 100 = 100 т.

70 т.

„КАН Учтехспорт България“ ООД 189 522,25 153105,55/189522,25 
х 100 = 80,79 т.

56,55 т.

„АМО“ ЕООД 187 590,00 153105,55/187590,00 
х 100 = 81,62 т.

57,13 т.

„Българска училищна индустрия“ 
ООД

170 854,41 153105,55/170854,41 
х 100 = 89,61 т.

62,73 т.

ЕТ „Мира 2000-Петя Явашева“ 196 901,00 153105,55/196901,00 
х 100 = 77,76 т.

54,43 т.

„Офис & Мебел ленд“ ЕООД 210 377,50 153105,55/210377,50 
х 100 = 72,78 т.

50,95 т.
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Ай Ес Джей Груп“ ЕООД 204 580,50 153105,55/204580,50 52,39 т.
х 100 = 74,84 т.

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

Участник Предлагана от 
участника цена за 
доставка и монтаж 

без ДДС

Показател П2 
Ценови 

критерий-П2 = 
(Цтш/Щ ) х 100 =

......... (брой
точки)

Относителна 
тежест на 

показател -  П2 в 
КО е 70%, при 

което 
резултатите са

„Смарт софт“ ЕООД 27 878,00 27878,00/27878,00 
х 100 = 100 т.

70 т.

РЕЗУЛТАТ ОТ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО МЕТОДИКАТА

Комисията извърши оценка и попълни обобщената оценъчна таблица, изготвена в 
съответствие с одобрената от възложителя методика за избор на икономически най-изгодна 
оферта въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ и същата 
е неразделна част от настоящия протокол.

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

Участник
Показател П1 

Срок за 
изпълнение 

П1 = 
(Cmin/Cn) х
100 = .........

(брой точки)

Относителна 
тежест на 

показател - 
П1 в К Ое  
30%, при 

което 
резултатите 

са:

Показател 
(П2) Ценови 
критерий-П2 
= (Цппп/Щ) х 

100 =
(брой точки)

Относителна 
тежест на 

показател - 
П2 в КО е 
70%, при 

което 
резултатите 

са:

КО = П1

х 30% + 

П2 х 70%

„Мебел Перфект” 
ЕООД

100 т. 30 т. 77,48 т. 54,24 т. 84,24 т.

„Над Дизайн“ ЕООД 100 т. 30 т. 90,96 т. 63,67 т. 93,67 т.

„Лидер конструкт“ 
ЕООД

100 т. 30 т. 100 т. 70 т. 100 т.

„КАН Учтехспорт 
България“ ООД

100 т. 30 т. 80,79 т. 56,55 т. 86,55 т.
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„АМО“ ЕООД 100 т. 30 т. 81,62 т. 57,13 т. 87,13 т.

„Българска 
училищна 
индустрия“ ООД

100 т. 30 т. 89,61 т. 62,73 т. 92,73 т.

ЕТ „Мира 2000-Петя 
Явашева“

100 т. 30 т. 77,76 т. 54,43 т. 84,43 т.

„Офис & Мебел 
ленд“ ЕООД

100 т. 30 т. 72,78 т. 50,95 т. 80,95 т.

„Ай Ес Джей Груп“ 
ЕООД

100 т. 30 т. 74,84 т. 52,39 т. 82,39 т.

За Обособена позиция № 4 -  „Компютърна техника, периферия и средства за 
П резент ация_______ _______________ __________________________ _________________________

Участник
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:

Показател 
(П2) 

Ценови 
критерий- 

П2 = 
(Цтш/Ц0 х 
100 = .........

Относителна 
тежест на 

показател - 
П2 в КО е 
70%, при 

което 
резултатите 

са:

КО = П1

х 30% + 

П2 х 70%

(брой
т о ч к и )

„Смарт софт“ ЕООД 100 т. 30 т. 100 т. 70 т. 100 т.

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
Като взе предвид резултатите от оценката на офертите по определения в обявлението и 

документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „оптимално съотношение 
качество/цена“, комисията единодушно предлага следното класиране на допуснатите до оценка 
участниците в 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 2 0 1 4 - 2 0 2 0 по обособени 
позиции:

По Обособена позиция №  1 - „Кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения ”:
Няма допуснат до оценка и съответно класиран участник. Двамата участника подали 

оферта за обособена позиция № 1 са предложени за отстраняване при мотиви отразени в 
протоколи № 3 и № 4 от работата на комисията.
________________________________________________________________________________________________________________  25
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 съю з чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Общ ина Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съю з и Управляващия орган на 
ОПРР 2014-2020 г.



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

По Обособена позиция №  2 - „Мебели за учебни и детски заведения
1-во място: „Лидер конструкт“ ЕООД - 100 т.
2-ро място: „Над Дизайн“ ЕООД - 93,67 т.
3-то място: „Българска училищна индустрия“ ООД - 92,73 т.
4-то място: „АМО“ ЕООД - 87,13 т.
5-то място: „КАН Учтехспорт България“ ООД - 86,55 т.
6-то място: ЕТ „Мира 2000-Петя Явашева“ - 84,43 т.
7-мо място: „Мебел Перфект” ЕООД - 84,24 т.
8-мо място: „Ай Ес Джей Груп“ ЕООД - 82,39 т.
9-то място: „Офис & Мебел ленд“ ЕООД - 80,95 т.

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

1-во място: „Смарт софт“ ЕООД - 100 т.

Комисията предлага на възложителя да сключи писмен договор с класирания на 
първо място участник, както следва:

За обособена позиция № 2 - „Мебели за учебни и детски заведения 
1-во място: „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, 

с предложена цена 153 105,55 лева без ДДС.
От които:
За обект ДГ „Ален мак“ - 17 462,08 лв. без ДДС;
За обект ДГ „Рада Войвода”- 31 749,86 лв. без ДДС;
За обект СУ „Владимир Комаров” - 67 388,17лв. без ДДС;
За обект СУ „Г.С.Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново” - 16 546,47лв.

безДДС;
За обект ДГ „Пролет” - 19 958,97лв. без ДДС.

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

1-во място: „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, 

с предложена цена 27 878,00 лева без ДДС.
От които:
За обект СУ „Владимир Комаров” - 24 522,00 лв. без ДДС;
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮ З 
ЕВРОПЕЙСКИ аюнд ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

'X
О П 6 Р А 1 И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

За обект ДГ „П ролет” - 3 356,00 лв. без ДДС.

Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 27.07.2018 
г. от 13:30 часа до 16:00 часа, като резултатите от всички действия от работата на комисията се 
отразиха в доклад на основание чл. 103, ал.З от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал.1 от ППЗОП. 

Настоящия протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ......  .................................
/ инж.Валентина Митков^- Началник на отдел „Териториално развитие” в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията” в Община Велико Търново /

И ЧЛЕНОЩ

/ Русанка Але^андрш5а-‘;'"*="!1пен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново/

/ Светозара Инджиева-С^гефанобй -'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 1 рши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново /
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