
О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

Р Е Ш Е Н И Е
за определяне на изпълнител за обособена позиция № 2 
по процедура е уникален номер в РОП: 00073-2018-0001

№  от A . ........... 2018 г.
гр. Велико Търново

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 
6 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: протокол № 1 от
13.02.2018 г., протокол № 2 от 18.07.2018 г., протокол № 3 от 27.07.2018 г., протокол № 4 от
27.07.2018 г. и доклад от 27.07.2018 г. на Комисията, 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, да провери съответствието на офертите с предварително обявените от 
Възложителя условия, да разгледа, оцени и класира допуснатите оферти в открита процедура 
по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП 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”
Обособена позиция №  4 - „Компютърна техника, периферия и средства за 

Презентация”
Обособена позиция №  5 - „Спортниуреди и оборудване”
Обособена позиция №  6 - „Щ ори”
Обособена позиция №  7 - „Устройство за придвижване на инвалидни колички” 
Обособена позиция №  8 - „Косачка”
Обособена позиция М  9 - „Фризьорски пакет”.
Позиции №  6, №  7, №  8 и №  9 ще бъдат възложени по реда на съответната им 

индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, тъй като общата им 
стойност не надхвърля 20% от стойността на поръчката и сумите по всяка от 
позициите са по-ниски от 156 464 лв. без ДДС, 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- 
tamoуо.bg/bg/profil-na-kupuvacha/551 и прогнозна стойност на поръчката 513 402,75 лв. без 
ДДС, а по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 -  88 108,27 лв. без ДДС
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Обособена позиция № 2 -  211 438,71 лв. без ДДС 
Обособена позиция № 3 -  148 401,46 лв. без ДДС 
Обособена позиция № 4 -  28 685,08 лв. без ДДС 
Обособена позиция № 5 -  5 211,36 лв. без ДДС 
Обособена позиция № 6 -  16 808,87 лв. без ДДС 
Обособена позиция № 7 -  13 200,00 лв. без ДДС 
Обособена позиция № 8 -  549,00 лв. без ДДС 
Обособена позиция № 9 -  1000,00 лв. без ДДС

НАРЕЖДАМ:

I. 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 и във връзка с 
констатациите и мотивите на комисията отразени в протоколите и доклада от нейната работа 
и при мотивите в настоящото решение отстранявам от участие в 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:

За Обособена позиция №  2 - „Мебели за учебни и детски заведения”, следните 
участници и оферти:

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

Правни и фактически основания за отстраняване:
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/ш и на офертите 
кандидатите и участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителите.

(2) Заявлението за участие включва най-малко следните документи:
1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в
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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/ши снимки на стоките, които ще се доставят, когато е 
приложимо;

ж) друга информация и/ши 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 „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.

1.2. Оферта с вх. № 5300-5293-1/09.02.2018 г., 11:37 ч. на „Верига Домино” ЕООД, с 
Е ИК 103836699, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Студентска” № 13, ет.
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15, an.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

Правни и фактически основания за отстраняване:
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 ш и 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/ш и на офертите 
кандидатите и участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителите.

(2) Заявлението за участие включва най-малко 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 
приложимо;

3. документите по чл. 37, ал. 4, когато е пршожимо.
(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, закрша 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/ши 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.
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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.

1.3. 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 №  2 - . .Мебели за учебни и детски заведения

Правни и фактически основания за отстраняване:
Комисията е извършила проверка на ценовото предложение на участника и установила, 

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 ДДС
Обща прогнозна стойност за 
обособената позиция

211 438,71 197230,00

За Обект Д Г  „ Ален мак  ” 29 755,00 28 521,00
За Обект Д Г  „Рада Войвода” 46 584,00 44 202,80
За Обект СУ „Владимир Комаров” 86 922,71 75 937,10
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
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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 е взела единодушно решение, че 
ценовото предложение на участник Консорциум „Екселор-ДМ  С тил” , 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.

ОБЯВЯВАМ:

II. КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка чрез 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 - „Компютърна техника, периферия и средства за 

презентация”
Обособена позиция №  5 - „Спортни уреди и оборудване”
Обособена позиция №  6 - „Щ ори”
Обособена позиция №  7 - „Устройство за придвижване на инвалидни колички” 
Обособена позиция №  8 - „Косачка”
Обособена позиция №  9 - „Фризьорски пакет”.
Позиции №  6, №  7, №  8 и №  9 ще бъдат възложени по реда на съответната им 

индивидуални стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, тъй като общата им 
стойност не надхвърля 20% от стойността на поръчката и сумите по всяка от 
позициите са по-ниски от 156 464 лв. без ДДС, 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.

За 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 училищ на индустрия“ ООД - 92,73 т.
4-то място: „АМ О“ ЕООД - 87,13 т.
5-то място: „КАН Учтехспорт България“ ООД - 86,55 т.
6-то място: ЕТ „М ира 2000-Петя Я ваш ева“ - 84,43 т.
7-мо място: „Мебел П ерфект” 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.
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III. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО:

Мотивите, отразени в протоколите и доклада от работата на комисията, както 
следва: протокол № 1 от 13.02.2018 г., протокол № 2 от 18.07.2018 г., протокол № 3 от
27.07.2018 г., протокол № 4 от 27.07.2018 г. и доклад от 27.07.2018 г. До всички протоколи и 
доклада от работата на комисията има осигурен свободен достъп на профила на купувача: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/551.

Съгласно обявлението публикувано на дата 08.01.2018 г. в Регистъра на обществените 
поръчки срокът за подаване на оферти в обявената открита процедура е бил до 08.02.2018 г. С 
Решение РД 24-6 от 22.01.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
информация, срокът е изменен до 09.02.2018 г. В дадения срок са посъпили общо 15 
(петнадесет) оферти, от които 2 (две) оферти за обособена позиция № 1; 12 (дванадесет) 
оферти за обособена позиция № 2; 2 (две) оферти за обособена позиция № 4. За обособена 
позиция № 5 не са постъпили оферти.

За 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.

За Обособена позиция №  2 - „Мебели за учебни и детски заведения”, комисията е 
допуснала до оценка девет участника, след като е установила, че същите са представили 
всички изискуеми документи, отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите 
за подбор, техническото и ценовото им предложения съответстват на изискванията на 
възложителя и на техническата спецификация.

За Обособена позиция №  3 - „Бяла техника и кухненско оборудване за учебни и
детски заведения” - на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, с Решение № РД 24-9 от
02.02.2018 г., обособена позиция № 3 е прекратена.

За Обособена позиция №  4 - „Комтотърна техника, периферия и средства за
Презентация”, комисията е допуснала до оценка един участник, след като е установила, че 
същият е представил всички изискуеми документи, отговаря на изискванията за лично 
състояние и на критериите за подбор, техническото и ценовото му предложения съответстват 
на изискванията на възложителя и на техническата спецификация.

Резултати от оценката:
Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий 

„оптимално съотношение качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
Съгласно посоченото в документацията, 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%
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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 
вКО

1 .Срок за доставка и монтаж -  П 1 100 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 

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 = (Цтш/Цд) х 100 =  (брой точки)
Където Щ - е предложената цена за позицията в лева без ДДС съгласно Ценовото

предложение на съответния участник за обособената позиция.
Където Цгшп - 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
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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.

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.

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

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:

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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„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.

IV. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ 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”
Обособена позиция №  4 - „Компютърна техника, периферия и средства за 

Презентация ”
Обособена позиция №  5 - „Спортниуреди и оборудване”
Обособена позиция №  6 - „Щ ори”
Обособена позиция №  7 - „Устройство за придвижване на инвалидни колички” 
Обособена позиция №  8 - „Косачка”
Обособена позиция № 9  - „Фризьорски пакет”.
Позиции №  6, №  7, №  8 и №  9 ще бъдат възложени по реда на съответната им 

индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, тъй като общата им 
стойност не надхвърля 20% от стойността на поръчката и сумите по всяка от 
позициите са по-ниски от 156 464 лв. без ДДС, 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.

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

„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.
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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” - 67 388,17 лв. без ДДС;
За обект СУ „Г.С.Раковски” и „Спортио училище -  Велико Търново” - 16

546,47лв. без ДДС;
За обект ДГ „Пролет” - 19 958,97лв. без ДДС.

при следните мотиви:
Утвърден доклад на комисията, 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.
Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участникът, избран за изпълнител по 

обособената позиция са изпълнени следните условия:
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същият отговаря на 

критериите за подбор;
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

V. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да бъде публикувано в 
профила на купувача в деня на изпращането му до всички участници в процедурата в срок 
съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП.

До всички протоколи и доклада от работата на комисията да бъде осигурен свободен 
достъп на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/551.

VI. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от получаването му. 
Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. Витоша № 18, с 
копие и до Възложителя. f \

Контрол по изпъл ето ще упражнявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ИНЖ. ДАНИЕЛ Д
Кмет на Община В

Съгласували:
Надя Петрова 
Директор на ди 1я ОП
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




