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

РЕ Ш Е Н И Е
за определяне на изпълнител за обособена позиция № 4 
по процедура с уникален номер в РОИ: 00073-2018-0001

№  о т ....... ^  I .  . t t ... .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 - „Комтотърна техника, периферия и средства за 

Презентация ”
Обособена позиция №  5 - „Спортниуреди и оборудване”
Обособена позиция №  6 - „Щори ”
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 ГО 822751, с публикувано обявление с ГО 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 ГО 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/5 51 и прогнозна стойност на поръчката 513 402,75 лв. без 
ДДС, а по обособени позиции, както следва:
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Обособена позиция № 1 -  88 108,27 лв. без ДДС 
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 №  4 - „Компютърна техника, периферия и средства за 
Презентация ”, следния участник и оферта:

1.1. 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”.

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.

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 ДД С 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.
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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.

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 2 0 1 4 - 2 0 2 0 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 № 4 - „Компютърна техника, периферия и средства за 
Презентация”:

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

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
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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 M 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 M 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 М  4 - „Компютърна 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%
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 
в КО

1 .Срок за доставка и монтаж -  П 1 100 30%
2. Ценови критерий -  П2 100 70%
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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 /Щ ) х 100 =  (брой точки)
Където - е предложената цена за позицията в лева без ДДС съгласно Ценовото

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

без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници за същата обособена позиция.
Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка 

ще се използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая.
До оценка по показателя (П2) се допускат само оферти, които съответстват на 

условията за изпълнение на обществената поръчка.
Участникът предложил най -  ниска цена за изпълнение на позицията получава 

максимален брой точки по показателя -  100 точки. Относителната тежест на показателя в 
комплексната оценка е 70 %.

Забележка: При извършване на изчисленията при получаване на оценките по 
съответните показатели ще се използва закръгляване до втория знак след десетичната 
запетая.

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.

5



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, резултатът на допустатият участник е, 
както следва:

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 - 
П1в КО е 
30%, при 

което 
резултатите 

са:

Показател 
(П2) 

Ценови 
критерий- 

П2 = 
(Цтт/Щ ) 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.

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 M 3 -  „Бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски 

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

Обособена позиция №  5 - „Спортниуреди и оборудване”
Обособена позиция №  6 - „Щори ”
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- 
tamo уо. b g/b g/pro fi 1 -na-kupuvacha/ 551.

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

„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;
За обект ДГ „Пролет” - 3 356,00 лв. 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.
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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. л

Контрол по изпълнение на ението ще упражнявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМЙ
Кмет на Община Be.iiayi

D
Съгласували:
Надя Петрова 
Директор на дирекц.™

I
Русанка Александров
Главен юрисконсулт в дирекция Ul£>

Изготвил:
Мая Тодорова
Старши експ« сция ОП
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