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ПРОТОКОЛ №2

Днес, 14.11.2018 г. в 09:00 ч., в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
51, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №  РД 2 2 -  
1510/04.09.2018г. 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 на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от 
социални услуги за деца“ по позиции:

Обособена позиция №1: Доставка на мебели и обзавеждане, Обособена позиция №2: Доставка 
на бяла и черна техника, Обособена позиция №3: Доставка на компютри (настолни и 
преносими), периферия и оборудване, Обособена позиция №4: Доставка на кухненска посуда , 
запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, Обособена позиция №5: Доставка на домашни 
потреби , Обособена позиция №6: Доставка на инвентар за поддържане на дворни площи, 
Обособена позиция № 7: Доставка на специализиран модул за сензорна градина, Обособена 
позиция №8: Доставка на постелъчен инвентар , запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, 
Обособена позиция №9: Доставка на специализирано оборудване за деца с тежки множествени 
увреждания, Обособена позиция №10: Доставка на дидактически материали 
Доставките по обособени позиции №  9 и № 10 ще бъдат възложени по реда на съответната им 
индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане. Стойностите 
на позиции №  9 и № 10 не надхвърля 156 464 лв. и общата им стойност, възложена по този 
начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Във връзка с гореизложеното, 
Възложителят ще възложи директно доставките по обособена позиция №  9 и обособена позиция 
№ 10 на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, с уникален номер на поръчката в РОП 00073- 
2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ID 856321. изменена с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на дата 
23.07.2018г. с ID 858351 в Регистъра на обществените поръчки на АОП  и публикувана на 
профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/604/

КОМ ИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Цанко Бояджиев -Н ачалник на отдел „Техническа инфраструктура” в 
Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Александър Колев -  Старши експерт в Дирекция Обществени поръчки в Община Велико 
Търново;
2. инж. Даниел Дончев -  Главен експерт в Отдел „ТИ “ в Община Велико Търново;
3. М ариана Иванова -  Старши експерт в Дирекция „Проекти и Програми“ в Община Велико 
Търново;
4. Стела Цанкова -  Старши експерт в Дирекция „Бюджет и Ф инанси“ в Община Велико Търново;

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по позиции, с уникален 
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На дата 30.10.2018г. бе изпратен до участниците в процедурата протокола от работата на 
комисията, като същия, бе качен в електронната преписка в профил на купувача на Възложителя 
- https://ww w.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/604/

В отговор на изпратения протокол, постъпиха в срок отговори от следните 
участници:

П олучаването на писмата е удостоверено чрез обратна разписка.

В изпълнение на срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП участниците, по отношение на които е 
констатирано липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор, представиха на комисията следното:

I .Отговор от „СМ АРТ БИЗНЕС КЪМ ПАНИ “ ЕООД с вх. № 5300-22477- 
7/02.11.2018г., адрес за кореспонденция: град София,кв.Бояна, ул. „М атей П реображенски“ 
№ 6, ет.1, ап.2, тел.0889067777, електронна поща за кореспонденция: offlce@ sm artbusiness.bg 
; лице за контакти: Никола Рахнев, за обособена позиция №2 съдържа:

1. Приложно писмо, относно представените документи в отговор на изпратения до 
участниците протокол, оригинал подписано и подпечатано -  1стр.

2. М агнитен носител (СД), съдържащ еЕЕДОП, който е електронно подписан от 
управителя и едноличен собственик на дружеството.

В представения еЕЕДОП, по отношение „Критерии за подбор, които се отнасят до 
технически и професионални способности“ : в отговор на изискването: „За Обособена позиция 
№ 2: Доставка на бяла и черна техника -  хладилник -  минимум 2броя; телевизор -  минимум 
2бр.;“, участника е представил информация за изпълнена доставка, като е представил 
информация за „Доставка на оборудване за осем дески градини на територията на община 
Исперих в изпълнение на проект BG06— 218 „Превенция и реинтеграция на деца в риск” 
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009- 
2014. В това число: LED телевизор 40": 14 бр. Хладилник с горна камера: 2 бр. Хладилник 
малък: 1 бр. LCD телевизор 32": 1 бр. Хладилник с фризер: 1 бр.. От представената информация 
в еЕЕДОП комисията установи недвусмислено че посочените от участника доставки в еЕЕДОП 
отговарят на минималните изисквания.

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по позиции, с уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ГО 856321. изменена с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ГО 858351 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново ЬНрзУАууууу.уеИко- 
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Участника е представил заверени копия от удостоверение за изпълнена доставка с издател 
община Добрич и информация за изпълнен договор с община Исперих, придружена с 
спецификация на изпълнените доставки.

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

II. Отговор от КООПЕРАЦИЯ „П АН ДА“ с вх. № 39-78-7/07.11.2018г., адрес за 
кореспонденция: град София, бул. „Ц ариградско шосе“ № 139, тел.029766896;
факс:029766879, електронна поща за кореспонденция: zop@ officel.bg ; лице за контакти: 
Христо Костов, за обособена позиция № 2 съдържа:

М агнитен носител (СД), съдържащ еЕЕДОП, който е електронно подписан всички 
з а д ъ л ж е н и  л и ц а .

В представения еЕЕДОП, по отношение „Критерии за подбор, които се отнасят до 
технически и професионални способности“ : в отговор на изискването: „За Обособена позиция 
№ 2: Доставка на бяла и черна техника -  хладилник -  минимум 2броя; телевизор -  минимум 
2бр.;“, участника е представил информация за изпълнена доставка, като е представил 
информация за „ „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и техника“ Доставено кухненско 
оборудване и техника включващо -  климатици -  6 бр„ перални -  5 бр., сушилни -  4 бр., 
телевизори -  4 бр., прахосмукачки за офис -  3 бр., хладилник -  4 бр., плотове за вграждане -  4 
бр., кафемашини -  10 бр. дребни домакински уреди -38 бр. От представената информация в 
еЕЕДОП комисията установи недвусмислено че посочените от участника доставки в еЕЕДОП 
отговарят на минималните изисквания.

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

Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на техническото  
предложение при мотиви, отразени в протокол от дата 23.10.2018г. и настоящ ия  
протокол___________________________________________________________________________________

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по позиции, с уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ГО 856321. изменена с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ГО 858351 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 1ШР8://ут\¥.уеКко- 
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I. Оферта от „М АЛЬО ВИ Ц А“ ЕООД с вх. № 53-2200-1/23.08.2018г. от 10:19 часа, 
адрес за кореспонденция: град Самоков, бул. „Софийско шосе“ № 22, тел.0878440237, 
електронна поща за кореспонденция: m aliovicasam okov@ abv.bg ; лице за контакти: Стефка 
Ярловска, за обособена позиция № 8

II. Оферта от КООП ЕРАЦИ Я „П АН ДА“ с вх. № 39-78-6/23.08.2018г. от 10:21 часа, 
адрес за кореспонденция: град София, бул. „Цариградско ш осе“ № 139, тел.029766896; 
факс:029766879, електронна поща за кореспонденция: zop@ officel.bg ; лице за контакти: 
Христо Костов,за обособени позиции № 1, № 2 и №3

III. Оферта от „АМ О “ ЕО О Д с вх. №  5300-1256-3/24.08.2018г. от 09:25 часа, адрес 
за кореспонденция: град София, ж.к. „М ладост“ № 4, бл.601, магазин „АМ О “, тел. 
029761000, 0899962270, факс.029761006; електронна поща за кореспонденция:
office@ am o.bg ; лице за контакти: М ариета Беш ева-М итова, за обособена позиция №1

IV. Оферта от „ПРОФ И ТРЕЙ Д“ ЕО О Д с вх. № 53-1757-3/24.08.2018г. от 09:26 
часа, адрес за кореспонденция: град София, ул. „проф. Станчо Ваклинов“ № 6, офис 5, 
вдясно от вход А, тел.0898607248, електронна поща за кореспонденция: office@ profitrade.bg  
; лице за контакти: Петко Чамов, за обособени позиции №1 и №3

V. Оферта от „П анов“ ЕО О Д с вх. №  5300-1882-1/24.08.2018г. от 09:28 часа, адрес 
за кореспонденция: град Варна, ул. „Ян Хунияди“ № 31, офис 306, тел./факс 052601547, 
електронна поща за кореспонденция: panow@ abv.bg ; лице за контакти: Ангел Панов, за 
обособена позиция №1

VI. Оферта от „Смарт Софт“ ЕООД с вх. № 53-132-4/24.08.2018г. от 09:30 часа, 
адрес за кореспонденция: град София, ул. „Козлодуй“ № 98, тел.024912028, факс:024912029, 
електронна поща за кореспонденция: sales@ sm artsoft.bg ; лице за контакти: Румен  
Трифонов, за обособена позиция №3

VII. Оферта от „ЛИ ДЕР КО Н СТРУКТ“ ЕООД с вх. № 53-1753-6/24.08.2018г. от 
10:34 часа, адрес за кореспонденция: град София, ул. „Христо Белчев“ № 2, ет.5, тел. 
0877722272,факс:028517060, електронна поща за кореспонденция: lider konstrukt@ abv.bg ; 
лице за контакти: Ивайло Петров, за обособена позиция №1

VIII. Оферта от „НАД ДИ ЗАЙ Н “ ЕООД с вх. № 53-1005-3/24.08.2018г. от 10:36 часа, 
адрес за кореспонденция: град Дупница, ул. „Св. Иван Рилски“ № 351, тел.0879617600, 
електронна поща за кореспонденция: nad design@ abv.bg ; лице за контакти: М итко 
Петров, за обособена позиция №1

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по позиции, с уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с Ш 856321. изменена с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ГО 858351 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново ЬЦрзУАууууу.уеНко- 
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IX. Оферта от „СМ АРТ БИЗНЕС КЪМ ПАНИ “ ЕООД с вх. № 5300-22477- 
3/24.08.2018г. от 13:04 часа, адрес за кореспонденция: град София,кв.Бояна, ул. „М атей  
Преображенски“ № 6, ет.1, ап.2, тел.0889067777, електронна поща за кореспонденция: 
office@ sm artbusiness.bg ; лице за контакти: Никола Рахнев, за обособени позиции № 1, № 2, 
№ 3, № 4, № 5, № 6 и № 8

X. Оферта от „Ш КОЛСНАБ 2001“ ЕО О Д с вх. № 53-1948-3/24.08.2018г. от 14:25 
часа, адрес за кореспонденция: град София, ул. „105“ № 3, тел. 028723316, факс: 028723316, 
електронна поща за кореспонденция: 8ЬкоВпаЬ 2001@ m ail.bg ; лице за контакти: 
Антоанета Христова, за обособена позиция №2

XI. Оферта от „ГЕОКРАС“ ЕО О Д с вх. № 5300-1103-10/24.08.2018г. от 16:47 часа, 
адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Възрожденска“ № 16, тел.0887382117, 
електронна поща за кореспонденция: geokras vt@ abv.bg ; лице за контакти: Красимирка 
М аринова, за обособена позиция № 6

УЧАСТНИЦИ ПРЕДЛОЖ ЕНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ: Н ЯМ А ПРЕДЛОЖ ЕНИ  
УЧАСТНИЦИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8:П редвид разпоредбата на чл.81, ал.2 ППЗОП „Когато 
в процедура за възлагане на запазена поръчка са подадени заявления за участие и/или оферти 
както от лица, за които поръчката е запазена, така и от други лица, първо се разглеждат  
заявленията за участие и/или офертите на лицата, за които поръчката е запазена. 
Заявленията за участие и/или офертите на останалите лица се разглеждат само ако няма 
допуснати оферти на лица, за които поръчката е запазена.“ Предвид горното комисията 
няма да разглежда офертата на участника „ГЕОКРАС“ ЕООД .

Комисията продължи своята работа е разглеждане на техническите предложения на 
допуснатите участници за съответствие с минимално изискуемото съдържание посочено в 
документацията, както и оценка съобразно обявения критерии за възлагане.

I. Оферта от „М АЛЬО ВИ Ц А“ ЕО О Д с вх. № 53-2200-1/23.08.2018г. от 10:19 часа, 
адрес за кореспонденция: град Самоков, бул. „Софийско ш осе“ № 22, тел.0878440237, 
електронна поща за кореспонденция: maIiovicasam okov@ abv.bg ; лице за контакти: Стефка 
Ярловска, за обособена позиция №8

Участника е представил, техническо предложение по образец, оригинал подписано и 
подпечатано -  2стр.

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по позиции, с уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с Ш 856321. изменена с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ГО 858351 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 1гОр5:/Ау\у\у.уеНко- 
tamovo.bg/bg/Drofil-na-kupuvacha/604/ Страница 5
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Участника е направил предложение по показател П1 -С р ок  за доставка и монтаж -  30 
календарни дни.

Участника е предложил гаранционен срок -  24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 
датата на доставката.

Участника е направил предложение по заложените полета в т.8 от образеца както следва:

- Задължаваме се да изпратим свой специалист на място за констатиране и 
идентифициране на дефект/повреда в срок от 24 /двадесет и четири/ часа след получаване на 
известие за възникването му. При визитата на наш специалист се съставя констативен протокол 
в два еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът необходими за 
отстраняването.

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

- В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява в 
срок до 5 /пет/ дни след получаване на известие за възникването му (в този срок се включва 
демонтаж, транспорт до и от сервиза на доставчика/производителя и монтаж).

Участника е представил информация за лица за комуникация и приемане -предаване на 
задачите дейностите с Възложителя.

II. Оферта от КО О П ЕРАЦ И Я „П АН ДА“ с вх. № 39-78-6/23.08.2018г. от 10:21 часа, 
адрес за кореспонденция: град София, бул. „Цариградско ш осе“ № 139, тел.029766896; 
факс:029766879, електронна поща за кореспонденция: zop@ officel.bg ; лице за контакти: 
Христо Костов,за обособени позиции № 1, № 2 и №3

За обособена позиция №1:
Участника е представил, техническо предложение по образец, оригинал подписано и 

подпечатано -  2стр.

Участника е направил предложение по показател П1 -С р ок  за доставка и монтаж -  30 
календарни дни.

Участника е предложил гаранционен срок -  24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 
датата на доставката.

Участника е направил предложение по заложените полета в т.8 от образеца както следва:

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по позиции, с уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ГО 856321. изменена с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ГО 858351 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново ЬЦрзУ/утху.уеНко- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kuDuvacha/604/ Страница 6
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- Задължаваме се да изпратим свой специалист на място за констатиране и 
идентифициране на дефект/повреда в срок от 4 /четири/ часа след получаване на известие за 
възникването му. При визитата на наш специалист се съставя констативен протокол в два 
еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването.

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

- В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява в 
срок до 10 /десет/ дни след получаване на известие за възникването му (в този срок се включва 
демонтаж, транспорт до и от сервиза на доставчика/производителя и монтаж).

Участника е представил информация за лица за комуникация и приемане -предаване на 
задачите дейностите с Възложителя.

Участника е представил и описание и спецификация на предлаганите мебели и 
обзавеждане. Имайки предвид, че Възложителя не е поставял условие за представяне на 
информация за артикулите, комисията няма да взема под внимание представената от участника 
информация. Установяването на съответствие на доставяните мебели и обзавеждане между 
техническа спецификация и реално доставените , ще се извърши от представител на 
Възложителя при извършване на доставките.

За обособена позиция №2:
Участника е представил, техническо предложение по образец, оригинал подписано и 

подпечатано -  2стр.

Участника е направил предложение по показател П1 -С р ок  за доставка и монтаж -  30 
календарни дни.

Участника е предложил гаранционен срок -  24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 
датата на доставката.

Участника е направил предложение по заложените полета в т.8 от образеца както следва:

- Задължаваме се да изпратим свой специалист на място за констатиране и 
идентифициране на дефект/повреда в срок от 1 /един/ часа след получаване на известие за 
възникването му. При визитата на наш специалист се съставя констативен протокол в два 
еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването.

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект ..Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по позиции, с уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с Ш 856321. изменена с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ГО 858351 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново МрБУАушш.уеНко- 
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- В случай на възникнал дефект, който не изисква сервизен ремонт - дефектът се 
отстранява на място в срок до 1 /един/ дни след получаване на известие за възникването му.

- В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява в 
срок до 2 /два/ дни след получаване на известие за възникването му (в този срок се включва 
демонтаж, транспорт до и от сервиза на доставчика/производителя и монтаж).

Участника е представил информация за лица за комуникация и приемане -предаване на 
задачите дейностите с Възложителя.

Участника е представил и описание и техническа спецификация на предлаганите артикули 
по обособена позиция № 2. Имайки предвид, че Възложителя не е поставял условие за 
представяне на информация за артикулите, комисията няма да взема под внимание 
представената от участника информация. Установяването на съответствие на доставяните стоки 
между техническа спецификация и реално доставените , ще се извърши от представител на 
Възложителя при извършване на доставките.

За обособена позиция №3:
Участника е представил, техническо предложение по образец, оригинал подписано и 

подпечатано -  2стр.

Участника е направил предложение по показател П1 -С р ок  за доставка и монтаж -  30 
календарни дни.

Участника е предложил гаранционен срок -  24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 
датата на доставката.

Участника е направил предложение по заложените полета в т.8 от образеца както следва:

- Задължаваме се да изпратим свой специалист на място за констатиране и 
идентифициране на дефект/повреда в срок от 1 /един/ часа след получаване на известие за 
възникването му. При визитата на наш специалист се съставя констативен протокол в два 
еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването.

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

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по позиции, с уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ГО 856321. изменена с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ГО 858351 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново ЬЦрз^Ауццу.уеИко- 
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- В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява в 
срок до 2 /два/ дни след получаване на известие за възникването му (в този срок се включва 
демонтаж, транспорт до и от сервиза на доставчика/производителя и монтаж).

Участника е представил информация за лица за комуникация и приемане -предаване на 
задачите дейностите с Възложителя.

Участника е представил и описание и техническа спецификация на предлаганите 
артикули. Имайки предвид, че Възложителя не е поставял условие за представяне на 
информация за артикулите, комисията няма да взема под внимание представената от участника 
информация. Установяването на съответствие на доставяните стоки между техническа 
спецификация и реално доставените , ще се извърши от представител на Възложителя при 
извършване на доставките.

III. Оферта от „АМ О “ ЕООД с вх. № 5300-1256-3/24.08.2018г. от 09:25 часа, адрес 
за кореспонденция: град София, ж.к. „М ладост“ № 4, бл.601, магазин „АМ О “, тел. 
029761000, 0899962270, факс.029761006; електронна поща за кореспонденция:
office@ am o.bg ; лице за контакти: М ариета Беш ева-М итова, за обособена позиция №1

Участника е представил техническо предложение, като в т.5 „Декларирам, че ще се 
считаме обвързани се със срок на валидност на офертата

записал до 31.03.2019г.

Съгласно обявлението за обществената поръчка, раздел 1У.2.6) М инимален срок, през който 
оферентът е обвързан с офертата:“ , посочения от Възложителя срок е 10 /десет/ месеца.

Съгласно документацията за участие, страница 48: „ 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 
несъответствашо 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. “

Съгласно чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП възложителят отстранява от процедурата участник, 
който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 
Цитираната правна норма не предоставя възможност на комисията в оперативна 
самостоятелност да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по позиции, с уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ГО 856321. изменена с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ГО 858351 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 1Щр8://уу\у\¥.уеИко- 
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възложителя дали да отстрани участника, 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 от последващо участие на основание чл. 107, т.2, б. „а” 
от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 
на поръчката.

IV. Оферта от „ПРОФ И ТРЕЙ Д“ ЕООД с вх. № 53-1757-3/24.08.2018г. от 09:26 
часа, адрес за кореспонденция: град София, ул. „проф. Станчо Ваклинов“ № 6, офис 5, 
вдясно от вход А, тел.0898607248, електронна поща за кореспонденция: office@ profitrade.bg  
; лице за контакти: Петко Чамов, за обособени позиции №1 и №3

За обособена позиция №1:
Участника е представил, техническо предложение по образец, оригинал подписано и 

подпечатано -  2стр.

Участника е направил предложение по показател П1 -С р ок  за доставка и монтаж -  30 
календарни дни.

Участника е предложил гаранционен срок -  24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 
датата на доставката.

Участника е направил предложение по заложените полета в т.8 от образеца както следва:

- Задължаваме се да изпратим свой специалист на място за констатиране и 
идентифициране на дефект/повреда в срок от 72 /седемдесет и два/ часа след получаване на 
известие за възникването му. При визитата на наш специалист се съставя констативен протокол 
в два еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът необходими за 
отстраняването.

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

- В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява в 
срок до 14/четиринадесет/ дни след получаване на известие за възникването му (в този срок се 
включва демонтаж, транспорт до и от сервиза на доставчика/производителя и монтаж).

Участника е представил информация за лица за комуникация и приемане -предаване на 
задачите дейностите с Възложителя.

За обособена позиция №3:

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по позиции, с уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с Ю 856321. изменена с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ГО 858351 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 11№з5:/Ау\у\у.уеКко- 
tarnovo.bg/bg/Drofil-na-kupuvacha/604/ Страница 10
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Участника е представил, техническо предложение по образец, оригинал подписано и 
подпечатано -  2стр.

Участника е направил предложение по показател П1 -С р ок  за доставка и монтаж -  30 
календарни дни.

Участника е предложил гаранционен срок -  24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 
датата на доставката.

Участника е направил предложение по заложените полета в т.8 от образеца както следва:

- Задължаваме се да изпратим свой специалист на място за констатиране и 
идентифициране на дефект/по вреда в срок от 72 /седемдесет и два/ часа след получаване на 
известие за възникването му. При визитата на наш специалист се съставя констативен протокол 
в два еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът необходими за 
отстраняването.

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

- В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява в 
срок до 14/четиринадесет/ дни след получаване на известие за възникването му (в този срок се 
включва демонтаж, транспорт до и от сервиза на доставчика/производителя и монтаж).

Участника е представил информация за лица за комуникация и приемане -предаване на 
задачите дейностите с Възложителя.

V. Оферта от „П анов“ ЕООД с вх. № 5300-1882-1/24.08.2018г. от 09:28 часа, адрес 
за кореспонденция: град Варна, ул. „Ян Хунияди“ № 31, офис 306, тел./факс 052601547, 
електронна поща за кореспонденция: panow@ abv.bg ; лице за контакти: Ангел Панов, за 
обособена позиция №1

Участника е представил техническо предложение, като в т.5 „Декларирам, че ще се 
считаме обвързани се със срок на валидност на офертата
............................................................................................................................................................................................... е
записал 6 /ш ест/ месеца.

Съгласно обявлението за обществената поръчка, раздел 1У.2.6) М инимален срок, през който 
оферентът е обвързан с офертата:“, посочения от Възложителя срок е 10 /десет/ месеца.

Съгласно документацията за участие, страница 48: „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

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции, с уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ГО 856321. изменена с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ГО 858351 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново ЬШ^/Аууууу.уеИко- 
Гагпо у о  ,Ь е/Ь а/ргой 1-па-киои уасЬа/604/ Страница 11
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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 ши ако представи оферта със срок, съответстващ на 
изискванията на документацията, но при последващо поискване от възложителя -  откаже да 
я удължи. “

Съгласно чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП възложителят отстранява от процедурата участник, 
който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 
Цитираната правна норма не предоставя възможност на комисията в оперативна 
самостоятелност да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на 
възложителя дали да отстрани участника, 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 от последващо участие на основание чл. 107, т.2, б. „а” 
от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 
на поръчката.

VI. Оферта от „Смарт Софт“ ЕООД с вх. № 53-132-4/24.08.2018г. от 09:30 часа, 
адрес за кореспонденция: град София, ул. „Козлодуй“ № 98, тел.024912028, факс:024912029, 
електронна поща за кореспонденция: sales@ sm artsoft.bg ; лице за контакти: Румен  
Трифонов, за обособена позиция №3

Участника е представил, техническо предложение по образец, оригинал подписано и 
подпечатано -  2стр.

Участника е направил предложение по показател П1 -С р ок  за доставка и монтаж -  30 
календарни дни.

Участника е предложил гаранционен срок -  24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 
датата на доставката.

Участника е направил предложение по заложените полета в т.8 от образеца както следва:

- Задължаваме се да изпратим свой специалист на място за констатиране и 
идентифициране на дефект/повреда в срок от 72 /седемдесет и два/ часа след получаване на 
известие за възникването му. При визитата на наш специалист се съставя констативен протокол 
в два еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът необходими за 
отстраняването.

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

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по позиции, е уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ГО 856321. изменена с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ГО 858351 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново ЬЦрз^АухуцгуеНко- 
1агпоуо.ЬаЪа/цгой1-па-кириуасЬа/604/ Страница 12
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- В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява в 
срок до 14/четиринадесет/ дни след получаване на известие за възникването му (в този срок се 
включва демонтаж, транспорт до и от сервиза на доставчика/производителя и монтаж).

Участника е представил информация за лица за комуникация и приемане -предаване на 
задачите дейностите с Възложителя.

VII. Оферта от „ЛИ ДЕР КО Н СТРУКТ“ ЕООД с вх. №  53-1753-6/24.08.2018г. от 
10:34 часа, адрес за кореспонденция: град София, ул. „Христо Белчев“ № 2, ет.5, тел. 
0877722272,факс:028517060, електронна поща за кореспонденция: Ийег konstrukt@ abv.bg ; 
лице за контакти: Ивайло Петров, за обособена позиция №1

Участника е представил, техническо предложение по образец, оригинал подписано и 
подпечатано -  2стр.

Участника е направил предложение по показател П1 -С р ок  за доставка и монтаж -  30 
календарни дни.

Участника е предложил гаранционен срок -  24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 
датата на доставката.

Участника е направил предложение по заложените полета в т.8 от образеца както следва:

- Задължаваме се да изпратим свой специалист на място за констатиране и 
идентифициране на дефект/повреда в срок от 1 /един/ часа след получаване на известие за 
възникването му. При визитата на наш специалист се съставя констативен протокол в два 
еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването.

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

- В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява в 
срок до 2 /два/ дни след получаване на известие за възникването му (в този срок се включва 
демонтаж, транспорт до и от сервиза на доставчика/производителя и монтаж).

Участника е представил информация за лица за комуникация и приемане -предаване на 
задачите дейностите с Възложителя.

Доставка на обзавеждане и оборудване по проектИ зграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по позиции, с уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. е ГО 856321. изменена с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ГО 858351 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново ЬНр8://\у\у\у.уеИко- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/604/ Страница 13

mailto:konstrukt@abv.bg


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
А Т И Й М А  » Р О Г Р А М

Участника е представил и описание и техническа спецификация на предлаганите мебели и 
обзавеждане. Имайки предвид, че Възложителя не е поставял условие за представяне на 
информация за артикулите, комисията няма да взема под внимание представената от участника 
информация. Установяването на съответствие на доставяните мебели и обзавеждане между 
техническа спецификация и реално доставените , ще се извърши от представител на 
Възложителя при извършване на доставките.

VIII. Оферта от „НАД ДИ ЗАЙ Н “ ЕООД с вх. № 53-1005-3/24.08.2018г. от 10:36 часа, 
адрес за кореспонденция: град Дупница, ул. „Св. Иван Рилски“ № 351, тел.0879617600, 
електронна поща за кореспонденция: пас! design@ abv.bg ; лице за контакти: М итко 
Петров, за обособена позиция №1

Участника е представил, техническо предложение по образец, оригинал подписано и 
подпечатано -  2стр.

Участника е направил предложение по показател П1 -С р ок  за доставка и монтаж -  30 
календарни дни.

Участника е предложил гаранционен срок -  24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 
датата на доставката.

Участника е направил предложение по заложените полета в т.8 от образеца както следва:

- Задължаваме се да изпратим свой специалист на място за констатиране и 
идентифициране на дефект/повреда в срок от 1 /един/ часа след получаване на известие за 
възникването му. При визитата на наш специалист се съставя констативен протокол в два 
еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването.

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

- В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява в 
срок до 2 /два/ дни след получаване на известие за възникването му (в този срок се включва 
демонтаж, транспорт до и от сервиза на доставчика/производителя и монтаж).

Участника е представил информация за лица за комуникация и приемане -предаване на 
задачите дейностите с Възложителя.

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по позиции, с уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ГО 856321. изменена с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ГО 858351 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново ЛОрвУАуут.уеЦко- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/604/ Страница 14
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Участника е представил и описание и техническа спецификация на предлаганите мебели и 
обзавеждане. Имайки предвид, че Възложителя не е поставял условие за представяне на 
информация за артикулите, комисията няма да взема под внимание представената от участника 
информация. Установяването на съответствие на доставяните мебели и обзавеждане между 
техническа спецификация и реално доставените , ще се извърши от представител на 
Възложителя при извършване на доставките.

IX. Оферта от „СМ АРТ БИЗНЕС КЪ М П АН И “ ЕООД с вх. № 5300-22477- 
3/24.08.2018г. от 13:04 часа, адрес за кореспонденция: град София,кв.Бояна, ул. „М атей  
Преображенски“ № 6, ет.1, ап.2, тел.0889067777, електронна поща за кореспонденция: 
office@ sm artbusiness.bg ; лице за контакти: Никола Рахнев, за обособени позиции № 1, № 2, 
№ 3, № 4, № 5, № 6 и №8

За обособена позиция №1:

Участника е представил, техническо предложение по образец, оригинал подписано и 
подпечатано -  2стр.

Участника е направил предложение по показател П1 -С р ок  за доставка и монтаж -  30 
календарни дни.

Участника е предложил гаранционен срок -  24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 
датата на доставката.

Участника е направил предложение по заложените полета в т.8 от образеца както следва:

- Задължаваме се да изпратим свой специалист на място за констатиране и 
идентифициране на дефект/повреда в срок от 2 /два/ часа след получаване на известие за 
възникването му. При визитата на наш специалист се съставя констативен протокол в два 
еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването.

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

- В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява в 
срок до 14/четиринадесет/ дни след получаване на известие за възникването му (в този срок се 
включва демонтаж, транспорт до и от сервиза на доставчика/производителя и монтаж).

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по позиции, с уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с Ю 856321. изменена с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ГО 858351 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново Ьт^/Аууугу.уеИко- 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Участника е представил информация за лица за комуникация и приемане -предаване на 
задачите дейностите с Възложителя.

За обособена позиция №2:

Участника е представил, техническо предложение по образец, оригинал подписано и 
подпечатано -  2стр.

Участника е направил предложение по показател П1 -С р ок  за доставка и монтаж -  30 
календарни дни.

Участника е предложил гаранционен срок -  24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 
датата на доставката.

Участника е направил предложение по заложените полета в т.8 от образеца както следва:

- Задължаваме се да изпратим свой специалист на място за констатиране и 
идентифициране на дефект/повреда в срок от 2 /два/ часа след получаване на известие за 
възникването му. При визитата на наш специалист се съставя констативен протокол в два 
еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването.

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

- В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява в 
срок до 14/четиринадесет/ дни след получаване на известие за възникването му (в този срок се 
включва демонтаж, транспорт до и от сервиза на доставчика/производителя и монтаж).

Участника е представил информация за лица за комуникация и приемане -предаване на 
задачите дейностите с Възложителя.

За обособена позиция №3:

Участника е представил, техническо предложение по образец, оригинал подписано и 
подпечатано -  2стр.

Участника е направил предложение по показател П1 -С р ок  за доставка и монтаж -  30 
календарни дни.

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции, с уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ГО 856321. изменена с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ГО 858351 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 1тИР5:/Ауут.уеЦко- 
1атоуо.Ь^е/рго1л1-па-китуас11а/604/ Страница 16



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Участника е предложил гаранционен срок -  24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 
датата на доставката.

Участника е направил предложение по заложените полета в т.8 от образеца както следва:

- Задължаваме се да изпратим свой специалист на място за констатиране и 
идентифициране на дефект/повреда в срок от 2 /два/ часа след получаване на известие за 
възникването му. При визитата на наш специалист се съставя констативен протокол в два 
еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването.

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

- В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява в 
срок до 14/четиринадесет/ дни след получаване на известие за възникването му (в този срок се 
включва демонтаж, транспорт до и от сервиза на доставчика/производителя и монтаж).

Участника е представил информация за лица за комуникация и приемане -предаване на 
задачите дейностите с Възложителя.

За обособена позиция №4:

Участника е представил, техническо предложение по образец, оригинал подписано и 
подпечатано -  2стр.

Участника е направил предложение по показател П1 -С р ок  за доставка и монтаж -  30 
календарни дни.

Участника е предложил гаранционен срок -  24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 
датата на доставката.

Участника е направил предложение по заложените полета в т.8 от образеца както следва:

- Задължаваме се да изпратим свой специалист на място за констатиране и 
идентифициране на дефект/повреда в срок от 2 /два/ часа след получаване на известие за 
възникването му. При визитата на наш специалист се съставя констативен протокол в два 
еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването.

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по позиции, с уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ГО 856321. изменена с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ГО 858351 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 11Ир5://\у\у\у.уеНко- 
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

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

- В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява в 
срок до 14/четиринадесет/ дни след получаване на известие за възникването му (в този срок се 
включва демонтаж, транспорт до и от сервиза на доставчика/производителя и монтаж).

Участника е представил информация за лица за комуникация и приемане -предаване на 
задачите дейностите с Възложителя.

За обособена позиция №5:

Участника е представил, техническо предложение по образец, оригинал подписано и 
подпечатано -  2стр.

Участника е направил предложение по показател П1 -С р ок  за доставка и монтаж -  30 
календарни дни.

Участника е предложил гаранционен срок -  24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 
датата на доставката.

Участника е направил предложение по заложените полета в т.8 от образеца както следва:

- Задължаваме се да изпратим свой специалист на място за констатиране и 
идентифициране на дефект/повреда в срок от 2 /два/ часа след получаване на известие за 
възникването му. При визитата на наш специалист се съставя констативен протокол в два 
еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването.

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

- В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява в 
срок до 14/четиринадесет/ дни след получаване на известие за възникването му (в този срок се 
включва демонтаж, транспорт до и от сервиза на доставчика/производителя и монтаж).

Участника е представил информация за лица за комуникация и приемане -предаване на 
задачите дейностите с Възложителя.

За обособена позиция №6:

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по позиции, с уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с Ю 856321. изменена е Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ГО 858351 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново ЬКР5:/Ау\у\¥.уеИко- 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Участника е представил, техническо предложение по образец, оригинал подписано и 
подпечатано -  2стр.

Участника е направил предложение по показател П1 -С р ок  за доставка и монтаж -  30 
календарни дни.

Участника е предложил гаранционен срок -  24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 
датата на доставката.

Участника е направил предложение по заложените полета в т.8 от образеца както следва:

- Задължаваме се да изпратим свой специалист на място за констатиране и 
идентифициране на дефект/повреда в срок от 2 /два/ часа след получаване на известие за 
възникването му. При визитата на наш специалист се съставя констативен протокол в два 
еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването.

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

- В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява в 
срок до 14/четиринадесет/ дни след получаване на известие за възникването му (в този срок се 
включва демонтаж, транспорт до и от сервиза на доставчика/производителя и монтаж).

Участника е представил информация за лица за комуникация и приемане -предаване на 
задачите дейностите с Възложителя.

За обособена позиция №8:

Участника е представил, техническо предложение по образец, оригинал подписано и 
подпечатано -  2стр.

Участника е направил предложение по показател П1 -С р ок  за доставка и монтаж -  30 
календарни дни.

Участника е предложил гаранционен срок -  24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 
датата на доставката.

Участника е направил предложение по заложените полета в т.8 от образеца както следва:

- Задължаваме се да изпратим свой специалист на място за констатиране и 
идентифициране на дефект/повреда в срок от 2 /два/ часа след получаване на известие за

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по позиции, с уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ГО 856321. изменена с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ГО 858351 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново Ьцряг/Ауууш.уеНко- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/604/ Страница 19



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

р!Щ В
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

възникването му. При визитата на наш специалист се съставя констативен протокол в два 
еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването.

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

- В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява в 
срок до 14/четиринадесет/ дни след получаване на известие за възникването му (в този срок се 
включва демонтаж, транспорт до и от сервиза на доставчика/производителя и монтаж).

Участника е представил информация за лица за комуникация и приемане -предаване на 
задачите дейностите с Възложителя.

X. Оферта от „Ш КОЛСНАБ 2001“ ЕО О Д с вх. № 53-1948-3/24.08.2018г. от 14:25 
часа, адрес за кореспонденция: град София, ул. „105“ № 3, тел. 028723316, факс: 028723316, 
електронна поща за кореспонденция: 8Ько1$паЬ 2001@ m ail.bg ; лице за контакти: 
Антоанета Христова, за обособена позиция №2

Участника е представил, техническо предложение по образец, оригинал подписано и 
подпечатано -  2стр.

Участника е направил предложение по показател П1 -С р ок  за доставка и монтаж -  30 
календарни дни.

Участника е предложил гаранционен срок -  24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 
датата на доставката.

Участника е направил предложение по заложените полета в т.8 от образеца както следва:

- Задължаваме се да изпратим свой специалист на място за констатиране и 
идентифициране на дефект/повреда в срок от 72 /седемдесет и два/ часа след получаване на 
известие за възникването му. При визитата на наш специалист се съставя констативен протокол 
в два еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът необходими за 
отстраняването.

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

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по позиции, с уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ГО 856321. изменена с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ГО 858351 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново Ьцр5://\у\¥\у.уеЬко- 
tamovo.bg/bg/Drofil-na-kuDuvacha/604/ Страница 20
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- В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява в 
срок до 20/двадесет/ дни след получаване на известие за възникването му (в този срок се 
включва демонтаж, транспорт до и от сервиза на доставчика/производителя и монтаж).

Участника е представил информация за лица за комуникация и приемане -предаване на 
задачите дейностите с Възложителя.

Участника е представил и описание на предлаганата от него бяла и черна техника. 
Имайки предвид, че Възложителя не е поставял условие за представяне на информация за 
артикулите, комисията няма да взема под внимание представената от участника информация. 
Установяването на съответствие на доставяната бяла и черна техника между техническа 
спецификация и реално доставена техника , ще се извърши от представител на Възложителя при 
извършване на доставките.

XI. Оферта от „ГЕОКРАС“ ЕООД с вх. № 5300-1103-10/24.08.2018г. от 16:47 часа, 
адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Възрожденска“ № 16, тел.0887382117, 
електронна поща за кореспонденция: ееокга8 vt@ abv.bg  ; лице за контакти: Красимирка 
М аринова, за обособена позиция №6

Участника е представил, техническо предложение по образец, оригинал подписано и 
подпечатано -  2стр.

Участника е направил предложение по показател П1 -С р ок  за доставка и монтаж -  30 
календарни дни.

Участника е предложил гаранционен срок -  24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 
датата на доставката.

Участника е направил предложение по заложените полета в т.8 от образеца както следва:

- Задължаваме се да изпратим свой специалист на място за констатиране и 
идентифициране на дефект/повреда в срок от 24 /двадесет и четири/ часа след получаване на 
известие за възникването му. При визитата на наш специалист се съставя констативен протокол 
в два еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът необходими за 
отстраняването.

- В случай на възникнал дефект, който не изисква сервизен ремонт - дефектът се 
отстранява на място в срок до 1 /един/ дни след получаване на известие за възникването му.
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- В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се отстранява в 
срок до 30/тридесет/ дни след получаване на известие за възникването му (в този срок се 
включва демонтаж, транспорт до и от сервиза на доставчика/производителя и монтаж).

Участника е представил информация за лица за комуникация и приемане -предаване на 
задачите дейностите с Възложителя.

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

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

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

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) М аксимално възможен бр. точки Относителна тежест в КО
1 .Срок за доставка и монтаж -  П 1 100 30 %
2. Ценови критерий -  П2 100 70 %

Показатели за оценка:

(П 1) СРОК ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ
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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 не може да надвишава 120 
календарни дни и не може да бъде по-кратък от 30 календарни дни. Предложеният срок включва 
доставка и монтаж 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. Щ е 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 или е предложен срок за 
изпълнение, който е по-малък от определения минимален срок за изпълнение на дейностите в 
обхвата на поръчката.

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

П 1 = (Сгшп/Сп) х 100 =  (брой точки)

Където Сп - е предложения срок за изпълнение (доставка и монтаж) на поръчката, 
съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където Сппп - е най-краткия предложен срок за изпълнение (доставка и монтаж) на 
поръчката, съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

* Срокът за изпълнение на доставката и монтажа започва да тече от датата на получаване 
на възлагателно писмо от възложителя.

Забележка: По показател П1 подлежи срокът за доставка и монтаж на обзавеждането и 
оборудването предмет на обособени позиции № 1,2,3 и 7. За обособени позиции № 4,5,6 и 8 се 
има предвид срок за доставка.

Където Ц1 - е предложената цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС по 
съответната обособена позиция, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Ц гтп  - е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС 
по съответната обособена позиция, съгласно Ценовите предложения на всички участници.

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

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по позиции, с уникален 
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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 
поръчката и на всеки обект 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 П 1
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.

Предлаган срок за доставка и монтаж за Обособена позиция №1: Доставка на мебели и 
обзавеждане:__________________________________________________________________________________

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

Показател П1 
Срок за 

изпълнение П1 = 
(Сппп/Сп) х 100 =

..........(брой
точки)

Относителна 
тежест на 

показател - П1 в 
КО е 30%, при 

което 
резултатите са

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 30 100 т. 30 т.
„ПРОФИ ТРЕИД“ ЕООД 30 100 т. 30 т.
„ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД 30 100 т. 30 т.
„НАД ДИЗАИН“ ЕООД 30 100 т. 30 т.
„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

30 100 т. 30 т.

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по позиции, с уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ГО 856321. изменена с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ГО 858351 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново ЬЦря:/Ау\у\у.уеНко- 
1ато у о  .Ь е/Ье/ргоП 1-па-кцрц уасЬа/604/ Страница 24



е в р о п е й с к и  с ъ ю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ -X О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Предлаган срок за доставка и монтаж за Обособена позиция №2: Доставка на бяла и

Участник Предлаган от 
участника срок за 

доставка и монтаж 
в календарни дни

Показател П1 
Срок за 

изпълнение П1 = 
(Спнп/Сп) х 100 =

..........(брой
точки)

Относителна 
тежест на 

показател - П1 в 
КО е 30%, при 

което 
резултатите са

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 30 100 т. 30 т.
„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

30 100 т. 30 т.

„ШКОЛСНАБ 2001“ ЕООД 30 100 т. 30 т.

Предлаган срок за доставка и монтаж за О бособена позиция №3: Доставка на
:омпютри (настолни и преносими, периферия и обор1гдване:

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

Показател П1 
Срок за 

изпълнение П1 = 
(Спнп/Сп) х 100 =

..........(брой
точки)

Относителна 
тежест на 

показател - П1 в 
КО е 30%, при 

което 
резултатите са

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 30 100 т. 30 т.
„ПРОФИ ТРЕИД“ ЕООД 30 100 т. 30 т.
„Смарт Софт“ ЕООД 30 100 т. 30 т.
„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

30 100 т. 30 т.

Предлаган срок за доставка и монтаж за Обособена позиция №4: Доставка на 
кухненска посуда , запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП:_______ ___________________

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

Показател П1 
Срок за 

изпълнение П1 = 
(Спнп/Сп) х 100 =

..........(брой
точки)

Относителна 
тежест на 

показател - П1 в 
КО е 30%, при 

което 
резултатите са

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

30 100 т. 30 т.

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по позиции, с уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ГО 856321. изменена с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ГО 858351 в Регистъра 
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Предлаган срок за доставка и монтаж за Обособена позиция №5: Доставка на домаш ни

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

Показател П1 
Срок за 

изпълнение П1 = 
(Cmin/Cn) х 100 =

..........(брой
точки)

Относителна 
тежест на 

показател - П1 в 
КО е 30%, при 

което 
резултатите са

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

30 100 т. 30 т.

Предлаган срок за доставка и монтаж за Обособена позиция № 6: Доставка на 
инвентар за поддържане на дворни площи:__________________________________________________

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

Показател П1 
Срок за 

изпълнение П1 = 
(Cmin/Cn) х 100 =

..........(брой
точки)

Относителна 
тежест на 

показател - П1 в 
КО е 30%, при 

което 
резултатите са

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

30 100 т. 30 т.

„ГЕОКРАС“ ЕООД 30 100 т. 30 т.

Предлаган срок за доставка и монтаж за Обособена позиция №8: Доставка на 
постелъчен инвентар , запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП: ___________________

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

Показател П1 
Срок за 

изпълнение П1 = 
(Cmin/Cn) х 100 =

..........(брой
точки)

Относителна 
тежест на 

показател - П1 в 
КО е 30%, при 

което 
резултатите са

„МАЛЬОВИЦА“ ЕООД 30 100 т. 30 т.
„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

30 100 т. 30 т.

Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на Ценовото предложение при
мотиви, отразени в настоящ ия протокол

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по позиции, с уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ГО 856321. изменена с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ГО 858351 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/604/ Страница 26

https://www.veliko-


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

I. Оферта от „М АЛЬО ВИ Ц А“ ЕООД с вх. № 53-2200-1/23.08.2018г. от 10:19 часа, 
адрес за кореспонденция: град Самоков, бул. „Софийско ш осе“ № 22, тел.0878440237, 
електронна поща за кореспонденция: m aliovicasam okov@ abv.bg ; лице за контакти: Стефка 
Ярловска, за обособена позиция №8

II. Оферта от КООПЕРАЦИЯ „П АН ДА“ с вх. №  39-78-6/23.08.2018г. от 10:21 часа, 
адрес за кореспонденция: град София, бул. „Ц ариградско ш осе“ № 139, тел.029766896; 
факс:029766879, електронна поща за кореспонденция: zop@ officel.bg ; лице за контакти: 
Христо Костов,за обособени позиции № 1, № 2 и №3

III. Оферта от „ПРОФ И ТРЕЙ Д“ ЕООД с вх. № 53-1757-3/24.08.2018г. от 09:26 
часа, адрес за кореспонденция: град София, ул. „проф. Станчо Ваклинов“ № 6, офис 5, 
вдясно от вход А, тел.0898607248, електронна поща за кореспонденция: office@ profitrade.bg  
; лице за контакти: Петко Чамов, за обособени позиции №1 и №3

IV. Оферта от „Смарт Софт“ ЕООД с вх. № 53-132-4/24.08.2018г. от 09:30 часа, 
адрес за кореспонденция: град София, ул. „Козлодуй“ № 98, тел.024912028, факс:024912029, 
електронна поща за кореспонденция: sales@ sm artsoft.bg ; лице за контакти: Румен 
Трифонов, за обособена позиция №3

V. Оферта от „ЛИ ДЕР КО НСТРУКТ“ ЕООД с вх. № 53-1753-6/24.08.2018г. от 10:34 
часа, адрес за кореспонденция: град София, ул. „Христо Белчев“ № 2, ет.5, тел. 
0877722272,факс:028517060, електронна поща за кореспонденция: lider konstrukt@ abv.bg ; 
лице за контакти: Ивайло Петров, за обособена позиция №1

VI. Оферта от „НАД ДИ ЗАЙ Н “ ЕООД с вх. № 53-1005-3/24.08.2018г. от 10:36 часа, 
адрес за кореспонденция: град Дупница, ул. „Св. Иван Рилски“ № 351, тел.0879617600, 
електронна поща за кореспонденция: nad design@ abv.bg ; лице за контакти: М итко 
Петров, за обособена позиция №1

VII. Оферта от „СМ АРТ БИЗНЕС КЪМ ПАНИ “ ЕООД с вх. № 5300-22477- 
3/24.08.2018г. от 13:04 часа, адрес за кореспонденция: град София,кв.Бояна, ул. „М атей 
П реображенски“ № 6, ет.1, ап.2, тел.0889067777, електронна поща за кореспонденция: 
office@ sm artbusiness.bg ; лице за контакти: Никола Рахнев, за обособени позиции № 1, № 2, 
№ 3, № 4, № 5, № 6 и № 8

VIII. Оферта от „Ш КОЛСНАБ 2001“ ЕООД с вх. № 53-1948-3/24.08.2018г. от 14:25 
часа, адрес за кореспонденция: град София, ул. „105“ № 3, тел. 028723316, факс: 028723316, 
електронна поща за кореспонденция: shkolsnab 2001@ m ail.bg ; лице за контакти: 
Антоанета Христова, за обособена позиция №2
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IX. Оферта от „ГЕОКРАС“ ЕООД с вх. № 5300-1103-10/24.08.2018г. от 16:47 часа, 
адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Възрожденска“ № 16, тел.0887382117, 
електронна поща за кореспонденция: аеокга8 vt@ abv.bg ; лице за контакти: Красимирка 
М аринова, за обособена позиция №6

С писък на участниците, предложени за отстраняване при мотиви, отразени в
настоящия протокол

I. Оферта от „П анов“ ЕО О Д с вх. № 5300-1882-1/24.08.2018г. от 09:28 часа, адрес за 
кореспонденция: град Варна, ул. „Ян Хунияди“ № 31, офис 306, тел./факс 052601547, 
електронна поща за кореспонденция: panow@ abv.bg ; лице за контакти: Ангел Панов, за 
обособена позиция №1

II. Оферта от „АМ О “ ЕООД с вх. № 5300-1256-3/24.08.2018г. от 09:25 часа, адрес за 
кореспонденция: град София, ж.к. „М ладост“ № 4, бл.601, магазин „АМ О “, тел. 029761000, 
0899962270, факс.029761006; електронна поща за кореспонденция: office@ am o.bg ; лице за 
контакти: М ариета Беш ева-М итова, за обособена позиция №1

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални 
услуги за деца“ по позиции:Обособена позиция №1: Доставка на мебели и обзавеждане, 
Обособена позиция №2: Доставка на бяла и черна техника, Обособена позиция №3: Доставка 
на компютри (настолни и преносими), периферия и оборудване, О бособена позиция №4: 
Доставка на кухненска посуда , запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, Обособена 
позиция №5: Доставка на домашни потреби , Обособена позиция №6: Доставка на инвентар за 
поддържане на дворни площи, Обособена позиция №7: Доставка на специализиран модул за 
сензорна градина, Обособена позиция №8: Доставка на постелъчен инвентар , запазена на 
основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, Обособена позиция № 9: Доставка на специализирано 
оборудване за деца с тежки множествени увреждания, О бособена позиция №10: Доставка на 
дидактически материали

Доставките по обособени позиции №  9 и № 10 ще бъдат възложени по реда на съответната 
им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане. 
Стойностите на позиции №  9 и № 10 не надхвърля 156 464 лв. и общата им стойност, възложена 
по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Във връзка с

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по позиции, с уникален 
номер на поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ГО 856321. изменена с Решение за 
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ГО 858351 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново ЬШж/Аууууу.уеНко- 
1атоуо.ЬаЪе/ргоГ11-па-кирцуасЬа/604/ Страница 28

mailto:vt@abv.bg
mailto:panow@abv.bg
mailto:office@amo.bg


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

гореизложеното, Възложителят ще възложи директно доставките по обособена позиция №  9 и 
обособена позиция № 10 на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, с уникален номер на 
поръчката в РОП  00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ID 
856321. изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ID 858351 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП  и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tam ovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/604/. комисията реши: Отваряне и
оповестяване на ценовите предложения да се извърши на дата 19.11.2018 г. от 10:30 часа в 
сградата на Община Велико Търново, за което ще се изготви съобщение по чл.57, ал.З от 
ППЗОП и ще се публикува в електронната преписка на профила на купувача на Възложителя.

При отварянето на пликовете с предлагани ценови параметри имат право да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители 
средствата за масово осведомяване.

Комисията завърши своята работа в 13:40 часа.
Настоящия протокол се изготви в един екземпляр.

КОМ ИСИЯ в състав:
П РЕДСЕДА ТЕЛ :........... ........................................................................................................................................
/ инж.Цанко Бояджиев ^Щ чгцш ик на отдел „Техническа инфраструктура” в Община Велико 
Търново;/

И ЧЛЕНОВЕ:
1 ..............................................................................................................................
/ Александър Колев -{(^глурщи р^сперт в Дирекция Обществени поръчки в Община Велико 
Търново;/

/ инж. Даниел Дончев -  Г ^ е ^ е к с п е р т  в Отдел „ТИ“ в Община Велико Търново; /
/

/ М ариана Й о н о в а  -  СтаршиЦ^ссперт в Дирекция „Проекти и Програми“ в Община Велико 
Търново;/

4 ...............
/ Стела Ц а н к с ^ ^ С т а р ш и  експерт в Дирекция „Бюджет и Ф инанси“ в Община Велико Търново;/
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




