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ПРОТОКОЛ №3

Днес, 19.11.2018 г. в 10:30 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 22- 
1510/04.09.2018г. изменена с Заповед №РД 22-1944/19.11.2018г. на Кмета на Община Велико 
Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили във връзка с обявената 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, 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/

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Цанко Бояджиев -Началник 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. Мариана Иванова -  Старши експерт в Дирекция „Проекти и Програми“ в Община Велико 
Търново;
4. Наталия Дамянова -  Старши експерт в Дирекция „Бюджет и Финанси“ в Община Велико 
Търново;

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 
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На дата 14.11.2018 г., е публикувано на профил на купувача https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/604/ - съобщение по чл. 57, ал.З от ППЗОП за датата, часа и 
мястото на отваряне на ценовото предложение.

Заседанието на комисията се проведе в административната сграда на Община Велико 
Търново, зала 306. Комисията се събра в пълен състав.

На основание предложение с №80-193-59/19.11.2018г. от инж.Цанко Бояджиев -Началник 
на отдел „Техническа инфраструктура” в Община Велико Търново , със Заповед РД 22- 
1944/19.11.2018г., е изменена Заповед РД 22-1510/04.09.2018г., в частта на състава на 
комисията. На мястото на Стела Цанкова, като член в комисията встъпва Наталия Дамянова.

Наталия Дамянова -  Старши експерт в Дирекция „Бюджет и Финанси“ в Община Велико 
Търново подписа декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна 
част от настоящият протокол.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника или на средствата 
за масово осведомяване.

Председателя на комисията изчете резултата от оценката по показателите, съгласно 
утвърдената методика за оценка на офертите и пристъпи към отваряне на пликове 
„Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници и оповести ценовотите 
предложения в изпълнение на чл.57, алЗ от ППЗОП.

I. Плик „Предлагани ценови параметри от оферта на „МАЛЬОВИЦА“ 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: 
maliovicasamokov@abv.bg ; лице за контакти: Стефка Ярловска, за обособена позиция №8, 
съдържа:

Ценово предложение, в оригинал подписано и подпечатано -  Зстр.
Участника е предложил обща цена за изпълнение на предмета на обособената позиция в 

размер на 1 894,00лв. без ДДС.
Комисията извърши проверка и установи, че предложената от участника цена е под 

определената като максимална прогнозна стойност за позицията.
Комисията извърши аритметична проверка на предлаганите от участника единични и 

общи цени и установи пълно съответствие с оферираната обща цена.

II. Плик „Предлагани ценови параметри от оферта на КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ с 
вх. № 39-78-6/23.08.2018г. от 10:21 часа, адрес за кореспонденция: град София, бул. 
„Цариградско шосе“ №139, тел.029766896; факс:029766879, електронна поща за
кореспонденция: zop@officel.bg ; лице за контакти: Христо Костов,за обособени позиции 
№1, №2 и №3, съдържа:

За обособена позиция №1:
Ценово предложение, в оригинал подписано и подпечатано -  7стр.

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 II) 856321. изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
информация публикувано на дата 23.07.2018г. с II) 858351 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община 
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Участника е предложил обща цена за изпълнение на предмета на обособената позиция в 
размер на 39 990,36лв. без ДДС.

Комисията извърши проверка и установи, че предложената от участника цена е под 
определената като максимална прогнозна стойност за позицията.

Комисията извърши аритметична проверка на предлаганите от участника единични и 
общи цени и установи пълно съответствие с оферираната обща цена.

За обособена позиция №2:
Ценово предложение, в оригинал подписано и подпечатано -  5стр.
Участника е предложил обща цена за изпълнение на предмета на обособената позиция в 

размер на 13 965,43лв. без ДДС.
Комисията извърши проверка и установи, че предложената от участника цена е под 

определената като максимална прогнозна стойност за позицията.
Комисията извърши аритметична проверка на предлаганите от участника единични и 

общи цени и установи пълно съответствие с оферираната обща цена.

За обособена позиция №3:
Ценово предложение, в оригинал подписано и подпечатано -  5стр.
Участника е предложил обща цена за изпълнение на предмета на обособената позиция в 

размер на 13 987,05лв. без ДДС.
Комисията извърши проверка и установи, че предложената от участника цена е под 

определената като максимална прогнозна стойност за позицията.
Комисията извърши аритметична проверка на предлаганите от участника единични и 

общи цени и установи пълно съответствие с оферираната обща цена.

III. Плик „Предлагани ценови параметри от оферта на „ПРОФИ ТРЕЙД“ 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 , съдържа:

За обособена позиция №1:
Ценово предложение, в оригинал подписано и подпечатано -  7стр.
Участника е предложил обща цена за изпълнение на предмета на обособената позиция в 

размер на 47 707,00лв. без ДДС.
Комисията извърши проверка и установи, че предложената от участника цена е под 

определената като максимална прогнозна стойност за позицията.
Комисията извърши аритметична проверка на предлаганите от участника единични и 

общи цени и установи пълно съответствие с оферираната обща цена.

За обособена позиция №3:
Ценово предложение, в оригинал подписано и подпечатано -  5стр.
Участника е предложил обща цена за изпълнение на предмета на обособената позиция в 

размер на 14 674,03лв. без ДДС.
Комисията извърши проверка и установи, че предложената от участника цена е под 

определената като максимална прогнозна стойност за позицията.
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 II) 858351 в Регистъра на обществените поръчки на ЛОП и публикувана на профила на купувача на Община 
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Комисията извърши аритметична проверка на предлаганите от участника единични и 
общи цени и установи пълно съответствие с оферираната обща цена.

IV. Плик „Предлагани ценови параметри от оферта на „Смарт Софт“ ЕООД е 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@smartsoft.bg ; лице за контакти: Румен Трифонов, за обособена позиция №3, 
съдържа:

Ценово предложение, в оригинал подписано и подпечатано -  5стр.
Участника е предложил обща цена за изпълнение на предмета на обособената позиция в 

размер на 13 681,00лв. без ДДС.
Комисията извърши проверка и установи, че предложената от участника цена е под 

определената като максимална прогнозна стойност за позицията.
Комисията извърши аритметична проверка на предлаганите от участника единични и 

общи цени и установи пълно съответствие с оферираната обща цена.

V. Плик „Предлагани ценови параметри от оферта на „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ 
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, съдържа:

Ценово предложение, в оригинал подписано и подпечатано -  9стр.
Участника е предложил обща цена за изпълнение на предмета на обособената позиция в 

размер на 49 174,01лв. без ДДС.
Комисията извърши проверка и установи, че предложената от участника цена е под 

определената като максимална прогнозна стойност за позицията.
Комисията извърши аритметична проверка на предлаганите от участника единични и 

общи цени и установи пълно съответствие с оферираната обща цена.

VI. Плик „Предлагани ценови параметри от оферта на „НАД ДИЗАЙН“ 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: Митко Петров, за обособена позиция №1, съдържа:

Ценово предложение, в оригинал подписано и подпечатано -  7стр.
Участника е предложил обща цена за изпълнение на предмета на обособената позиция в 

размер на 63 535,23лв. без ДДС.
Комисията извърши проверка и установи, че предложената от участника цена е под 

определената като максимална прогнозна стойност за позицията.

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 II) 856321. изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
информация публикувано на дата 23.07.2018г. с II) 858351 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община
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Комисията извърши аритметична проверка на предлаганите от участника единични и 
общи цени и установи несъответствие с единичните цени . Във таблица 2 „Подобект: 
ЦОП/разширение/“, за артикул „диван двуместен -  двойка канапе без механизъм, размер 
160/90/90см....“ заложеното количество от Възложителя е 2 броя, като участника, е предложил 
единична цена без ДДС 345,89лв. В колоната обща цена без ДДС, участника е посочил като 
резултат 1 037,67лв. без ДДС.

В следващата таблица 3 „Подобект:Преходно жилище за деца 15-18 години“, при 
извършване на аритметична проверка в сбора на предлаганите общи цени, комисията установи, 
че стойността на сбора не съответства на записаната от участника. Последния е посочил като 
резултат 28 512,71лв. без ДДС, като в действителност сбора на общите цени е 26 832,93лв. без 
ДДС.

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни да 
спазват изискванията на възложителите”.

Съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка, Глава 3, Раздел 3 
„Съдържание на плик „Предлагани ценови параметри”:

„ Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в 
изчисленията на предложените от него цени.,,

Представеното ценово предложение в офертата на участника за обособена позиция 1 
съдържа аритметична грешка, която не може да бъде отстранена без това да доведе до 
промяната на самото ценово предложение. Допуснатата аритметична грешка се явява пропуск в 
офертата на участника. Така констатираният порок в ценовата оферта на участника не може да 
бъде саниран от комисията, доколкото в дейността си по разглеждане, оценка и класиране на 
офертите на участниците помощният орган е стриктно обвързан от нормативната уредба в 
областта на възлагане на обществените поръчки - Закона за обществените поръчки и от 
конкретните условия, заложени от възложителя в решението за откриване и одобрените с него 
обявление и документация. Порока в офертата на участника не може да бъде преодолян нито 
чрез предоставяне на разяснения по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, нито е в правомощията на 
помощния орган на възложителя да преизчислява предложената от участника цена, тъй като по 
този начин ще се стигне до промяна на ценовото предложение, което е недопустимо на 
основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, изречените трето.

Поради изложените обстоятелства комисията предлага на възложителя отстраняване 
на участника от последващо участие на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, поради неизпълнение на 
условия, посочени в документацията и на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, поради 
представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

VII. Плик „Предлагани ценови параметри от оферта на „СМАРТ БИЗНЕС 
КЪМПАНИ“ ЕООД с вх. № 5300-22477-3/24.08.2018г. от 13:04 часа, адрес за 
кореспонденция: град София,кв.Бояна, ул. „Матей Преображенски“ №6, ет.1, ап.2,

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 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 
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тел.0889067777, електронна поща за кореспонденция: office@smartbusiness.bg ; лице за 
контакти: Никола Рахнев, за обособени позиции №1, №2, №3, №4, №5, №6 и №8, съдържа:

За обособена позиция №1:

Ценово предложение, в оригинал подписано и подпечатано -  7стр.
Участника е предложил обща цена за изпълнение на предмета на обособената позиция в 

размер на 37 451,54лв. без ДДС.
Комисията извърши проверка и установи, че предложената от участника цена е под 

определената като максимална прогнозна стойност за позицията.

В таблица 1 „Подобект: Дневен център за деца с тежки множествени увреждания“, при 
извършване на аритметична проверка в сбора на предлаганите общи цени, комисията установи, 
че стойността на сбора не съответства на записаната от участника. Последния е посочил като 
резултат 12 551,40лв. без ДДС, като в действителност сбора на общите цени е 12 750,30лв. без 
ДДС.

Съгласно чл. 39, ал.1 от ППЗОП „При подготовка на офертите участниците са длъжни да 
спазват изискванията на възложителите”.

Съгласно документацията за възлагане на обществена поръчка, Глава 3, Раздел 3 
„Съдържание на плик „Предлагани ценови параметри”:

„Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в 
изчисленията на предложените от него цени. „

Представеното ценово предложение в офертата на участника за обособена позиция 1 
съдържа аритметична грешка, която не може да бъде отстранена без това да доведе до 
промяната на самото ценово предложение. Допуснатата аритметична грешка се явява пропуск в 
офертата на участника. Така констатираният порок в ценовата оферта на участника не може да 
бъде саниран от комисията, доколкото в дейността си по разглеждане, оценка и класиране на 
офертите на участниците помощният орган е стриктно обвързан от нормативната уредба в 
областта на възлагане на обществените поръчки - Закона за обществените поръчки и от 
конкретните условия, заложени от възложителя в решението за откриване и одобрените с него 
обявление и документация. Порока в офертата на участника не може да бъде преодолян нито 
чрез предоставяне на разяснения по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, нито е в правомощията на 
помощния орган на възложителя да преизчислява предложената от участника цена, тъй като по 
този начин ще се стигне до промяна на ценовото предложение, което е недопустимо на 
основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, изречените трето.

Поради изложените обстоятелства комисията предлага на възложителя отстраняване 
на участника от последващо участие на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, поради неизпълнение на 
условия, посочени в документацията и на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, поради 
представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

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 Ю  858351 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община 
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За обособена позиция №2:

Ценово предложение, в оригинал подписано и подпечатано -  5стр.
Участника е предложил обща цена за изпълнение на предмета на обособената позиция в 

размер на 15 014,00лв. без ДДС.
Комисията извърши проверка и установи, че предложената от участника цена е под 

определената като максимална прогнозна стойност за позицията.
Комисията извърши аритметична проверка на предлаганите от участника единични и 

общи цени и установи пълно съответствие с оферираната обща цена.

За обособена позиция №3:

Ценово предложение, в оригинал подписано и подпечатано -  5стр.
Участника е предложил обща цена за изпълнение на предмета на обособената позиция в 

размер на 16 493,18лв. без ДДС.
Комисията извърши проверка и установи, че предложената от участника цена е под 

определената като максимална прогнозна стойност за позицията.
Комисията извърши аритметична проверка на предлаганите от участника единични и 

общи цени и установи пълно съответствие с оферираната обща цена.

За обособена позиция №4:

Ценово предложение, в оригинал подписано и подпечатано -  бстр.
Участника е предложил обща цена за изпълнение на предмета на обособената позиция в 

размер на 2 486,73лв. без ДДС.
Комисията извърши проверка и установи, че предложената от участника цена е под 

определената като максимална прогнозна стойност за позицията.
Комисията извърши аритметична проверка на предлаганите от участника единични и 

общи цени и установи пълно съответствие с оферираната обща цена.

За обособена позиция №5:

Ценово предложение, в оригинал подписано и подпечатано -  4стр.
Участника е предложил обща цена за изпълнение на предмета на обособената позиция в 

размер на 1 892,53лв. без ДДС.
Комисията извърши проверка и установи, че предложената от участника цена е под 

определената като максимална прогнозна стойност за позицията.
Комисията извърши аритметична проверка на предлаганите от участника единични и 

общи цени и установи пълно съответствие с оферираната обща цена.

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 с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
информация публикувано на дата 23.07.2018г. с II) 858351 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община 
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Ценово предложение, в оригинал подписано и подпечатано -  4стр.
Участника е предложил обща цена за изпълнение на предмета на обособената позиция в 

размер на 1 532,50лв. без ДДС.
Комисията извърши проверка и установи, че предложената от участника цена е под 

определената като максимална прогнозна стойност за позицията.
Комисията извърши аритметична проверка на предлаганите от участника единични и 

общи цени и установи пълно съответствие с оферираната обща цена.

За обособена позиция №8:

Ценово предложение, в оригинал подписано и подпечатано -  Зстр.
Участника е предложил обща цена за изпълнение на предмета на обособената позиция в 

размер на 2 762,16лв. без ДДС.
Комисията извърши проверка и установи, че предложената от участника цена е под 

определената като максимална прогнозна стойност за позицията.
Комисията извърши аритметична проверка на предлаганите от участника единични и 

общи цени и установи пълно съответствие с оферираната обща цена.

VIII. Плик „Предлагани ценови параметри от оферта на „ШКОЛСНАБ 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: 
8Ько18паЬ 2001 (fiimail.bg ; лице за контакти: Антоанета Христова, за обособена позиция 
№2, съдържа:

Ценово предложение, в оригинал подписано и подпечатано -  5стр.
Участника е предложил обща цена за изпълнение на предмета на обособената позиция в 

размер на 13 310,00лв. без ДДС.
Комисията извърши проверка и установи, че предложената от участника цена е под 

определената като максимална прогнозна стойност за позицията.
Комисията извърши аритметична проверка на предлаганите от участника единични и 

общи цени и установи пълно съответствие с оферираната обща цена.

IX. Плик „Предлагани ценови параметри от оферта на „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 Маринова, за обособена позиция №6, 
съдържа:

Ценово предложение, в оригинал подписано и подпечатано -  Зстр.
Участника е предложил обща цена за изпълнение на предмета на обособената позиция в 

размер на 1 421,20лв. без ДДС.
Комисията извърши проверка и установи, че предложената от участника цена е под 

определената като максимална прогнозна стойност за позицията.

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 II) 858351 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община 
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Комисията извърши аритметична проверка на предлаганите от участника единични и 
общи цени и установи пълно съответствие с оферираната обща цена.

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

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

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

Оценка на техническо предложение;
Оценка на ценово предложение;

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

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:
КО = П1 х 30% + П2 х 70%

Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в 
методиката и има максимална стойност 100 точки.

На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

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

Показатели за оценка:

(П1) СРОК ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ
Оценява се предложения от участника срок за доставка и монтаж на възложеното 

обзавеждане и оборудване в календарни дни, след получаване на възлагателно писмо за 
съответния обект. Срокът за изпълнение на доставката и монтажа 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. Ще бъдат отстранени предложения, 
в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица и/или, който надвишава

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 ID 856321. изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
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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.

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:

П 1 = (Cmin/Cn) х 100 =  (брой точки)

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

Където Cmin - 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.

(П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ
П2 = (Цгтйп/ЦО х 100 =  (брой точки)

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 тю  - 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 %.

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.
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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.

Списък на участниците, допуснати до етап оценка на Ценовото предложение при мотиви,
отразени в настоящия протокол

I. Оферта от „МАЛЬОВИЦА“ 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: maliovicasamokov@abv.bg ; лице за контакти: 
Стефка Ярловска, за обособена позиция №8

II. Оферта от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ с вх. № 39-78-6/23.08.2018г. от 10:21 часа, 
адрес за кореспонденция: град София, бул. „Цариградско шосе“ №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 „ПРОФИ ТРЕЙД“ 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@smartsoft.bg ; лице за контакти: Румен 
Трифонов, за обособена позиция №3

V. Оферта от „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ 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: Нйег konstrukt@abv.bg ; 
лице за контакти: Ивайло 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 
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VI. Оферта от „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД с вх. № 5300-22477- 
3/24.08.2018г. от 13:04 часа, адрес за кореспонденция: град София,кв.Бояна, ул. „Матей 
Преображенски“ №6, ет.1, ап.2, тел.0889067777, електронна поща за кореспонденция: 
office@smartbusiness.bg ; лице за контакти: Никола Рахнев, за обособени позиции №2, №3, 
№4, №5, №6 и №8

VII. Оферта от „ШКОЛСНАБ 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@mail.bg ; лице за контакти: 
Антоанета Христова, за обособена позиция №2

VIII. 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: geokras vt@abv.bg ; лице за контакти: Красимирка 
Маринова, за обособена позиция №6

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

I. Оферта от „НАД ДИЗАЙН“ 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: пай design@abv.bg ; лице за контакти: Митко 
Петров, за обособена позиция №1

II. Оферта от „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД с вх. № 5300-22477- 
3/24.08.2018г. от 13:04 часа, адрес за кореспонденция: град София,кв.Бояна, ул. „Матей 
Преображенски“ №6, ет.1, ап.2, тел.0889067777, електронна поща за кореспонденция: 
office@smartbusiness.bg ; лице за контакти: Никола Рахнев, за обособени позиции №1

Предлагана цена за доставка и монтаж за Обособена позиция №1: Доставка на мебели 
и обзавеждане:

Участник Предложената 
цена за 

изпълнение на 
поръчката в 
лева без ДДС

Показател П2 
Ценови критерий П2
= (Цтт/ЦО х 100 = 
......... (брой точки)

Относителна 
тежест на 

показател -  П2 в 
KO е 70%, при 

което 
резултатите са

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 39990,36 39990,36/39990,36 х 
100 = ЮОт.

70 т.

„ПРОФИ ТРЕИД“ ЕООД 47707,00 39990,36/ 47707,00 58,80 т.
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х 100 = 84т.
„ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД 49174,01 39990,36/ 49174,01 х 

100 = 81т.
56,70 т.

Предлагана цена за доставка и монтаж за Обособена позиция №2: Доставка на бяла и 
черна техника:

Участник Предложената 
цена за 

изпълнение на 
поръчката в 
лева без ДДС

Показател П2 
Ценови критерий П2 
= (Цпнп/ЦО х 100 = 
.........(брой точки)

Относителна 
тежест на 

показател -  П2 в 
КО е 70%, при 

което 
резултатите са

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 13965,43 13310,00/13965,43 х 
100 =95т.

66,50 т.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

15014,00 13310,00/ 15014,00 х 
100 =89т.

62,30 т.

„ШКОЛСНАБ 2001“ ЕООД 13310,00 13310,00/13310,00 х 
100 = ЮОт.

70 т.

Предлагана цена за доставка и монтаж за Обособена позиция №3: Доставка на 
компютри (настолни и преносими), периферия и оборудване:

Участник Предложената 
цена за 

изпълнение на 
поръчката в лева 

без ДДС

Показател П2 
Ценови критерий
П2 = (Цпнп/ЦО х
100 = .........(брой

точки)

Относителна 
тежест на 

показател -  П2 в 
КО е 70%, при 

което 
резултатите са

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 13987,05 13681,00/13987,05 
х 100=98т.

68,60 т.

„ПРОФИ ТРЕИД“ ЕООД 14674,03 13681,00/14674,03 
х 100=93т.

65,10 т.

„Смарт Софт“ ЕООД 13681,00 13681,00/13681,00 
х 100 = ЮОт.

70 т.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

16493,18 13681,00/16493,18 
х 100=83т.

58,10 т.

Предлагана цена за доставка и монтаж за Обособена позиция №4: Доставка на 
кухненска посуда , запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП:
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Участник Предложената 
цена за 

изпълнение на 
поръчката в лева 

без ДДС

Показател П2 
Ценови критерий
П2 = (Цтт/ЦЦ х
100 = .........(брой

точки)

Относителна 
тежест на 

показател -  П2 в 
КО е 70%, при 

което 
резултатите са

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

2486,73 2486,73/2486,73 
х 100 = 100т.

70т.

Предлаган срок за доставка и монтаж за Обособена позиция №5: Доставка на домашни 
потреби:

Участник Предложената 
цена за 

изпълнение на 
поръчката в лева 

без ДДС

Показател П2 
Ценови критерий
П2 = (n,min/U,i) х
100 = .........(брой

точки)

Относителна 
тежест на 

показател -  П2 в 
КО е 70%, при 

което 
резултатите са

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

1892,53 1892,53/1892,53 
х 100 = 100т.

70 т.

Предлагана цена за доставка и монтаж за Обособена позиция №6: Доставка на 
инвентар за поддържане на дворни площи:

Участник Предложената 
цена за 

изпълнение на 
поръчката в лева 

без ДДС

Показател П2 
Ценови критерий
П2 = (Цгшп/ЦЦ х
100 = .........(брой

точки)

Относителна 
тежест на 

показател -  П2 в 
КО е 70%, при 

което 
резултатите са

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

1532,50 1421,20/1532,50 
х 100 = 93т.

65,10 т.

„ГЕОКРАС“ ЕООД 1421,20 1421,20/1421,20 
х 100 = 100т.

70 т.

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

Участник Предложената Показател П2 Относителна
цена за Ценови критерий тежест на
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изпълнение на 
поръчката в лева 

без ДДС

П2 = (Цппп/ЦЦ х
100 = .........(брой

т о ч к и )

показател -  П2 в 
КО е 70%, при 

което 
резултатите са

„МАЛЬОВИЦА“ ЕООД 1894,00 1894,00/1894,00 
х 100 = 100т.

70 т.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД

2762,16 1894,00/2762,16 
х 100 =69т.

48,30 т.

Резултат от комплексната оценка (КО), съгласно утвърдената методика:

Обособена позиция №1: Доставка на мебели и обзавеждане:

Участник
Показател П1 

Срок за 
изпълнение 

П1 = 
(Спнп/Сп) х 
100 =

(брой т о ч к и )

Относителна 
тежест на 

показател - 
П1 в КО е 
30%, при 

което 
резултатите 

са:

Показател 
(П2) Ценови 
критерий-П2 
= (Цпип/ЦЦ х 

100 =
(брой точки)

Относителна 
тежест на 

показател - 
П2 в КО е 
70%, при 

което 
резултатите 

са:

КО = П1

х 30% + 

П2 х 70%

КООПЕРАЦИЯ
„ПАНДА“

100 т. 30 т. 100 т. 70,00 т. 100 т.

„ПРОФИ ТРЕИД“ 
ЕООД

100 т. 30 т. 84 т. 58,80 т. 88,8 т.

,ЛИДЕР
КОНСТРУКТ“
ЕООД

100 т. 30 т. 81 т. 56,70 т. 86,7 т.

Обособена позиция №2: Доставка на бяла и черна техника:

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 Ю  858351 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община 
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

О П { Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В  РАСТЕЖ

Участник
Показател П1 

Срок за 
изпълнение 

П1 = 
(Спнп/Сп) х
1 0 0  = ............

(брой т о ч к и )

Относителна 
тежест на 

показател - 
П1 в КО е 
30%, при 

което 
резултатите 

са:

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

1 0 0  = ............

(брой точки)

Относителна 
тежест на 

показател - 
П2 в КО е 
70%, при 

което 
резултатите 

са:

КО = П1

х 30% + 

П2 х 70%

КООПЕРАЦИЯ
„ПАНДА“

100 т. 30 т. 95 т. 66,50 т. 96,5 т.

„СМАРТ БИЗНЕС 
КЪМПАНИ“ ЕООД

100 т. 30 т. 89 т. 62,30 т. 92,3 т.

„ШКОЛСНАБ 2001“ 
ЕООД

100 т. 30 т. 100 т. 70,00 т. 100 т.

Обособена позиция №3: Доставка на компютри (настолни и преносими), периферия 
и оборудване:_____________________ _ _̂____________ _____________ _____________ ___________

Участник
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:

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

100 = .........
(брой т о ч к и )

Относителна 
тежест на 

показател - 
П2 в КО е 
70%, при 

което 
резултатите 

са:

КО = П1

х 30% + 

П2 х 70%

КООПЕРАЦИЯ
„ПАНДА“

100 т. 30 т. 98,00т . 68,60 т. 98,6 т.

„ПРОФИ ТРЕИД“ 
ЕООД

100 т. 30 т. 93,00т . 65,10 т. 95,1т.

„Смарт Софт“ ЕООД 100 т. 30 т. 1 0 0 т . 70,00 т. 100т.

„СМАРТ БИЗНЕС 
КЪМПАНИ“ ЕООД

100 т. 30 т. 83,00т . 58,10 т. 88,1 т.

Обособена позиция №4: Доставка на кухненска посуда , запазена на основание чл. 
80, ал. 1 от ППЗОП:

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 II) 856321. изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
информация публикувано на дата 23.07.2018г. с Ю  858351 в Регистъра на обществените поръчки на ЛОП и публикувана на профила на купувача на Община 
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Показател П1
Участник Срок за Относителна Показател Относителна

изпълнение тежест на (П2) Ценови тежест на
П1 = показател - критерий-П2 показател -

ВIIОа

(Cmin/Cn) х
100 = ........

(брой точки)

П1 в КО е = (Цтш/Щ) х П2 в КО е х 30% +
30%, при 100 = ......... 70%, при

П2 х 70%което (брой т о ч к и ) което
резултатите резултатите

са: са:

„СМАРТ БИЗНЕС 
КЪМПАНИ“ ЕООД

100 т. 30 т. 100, ООт. 70 т. 1 0 0  т.

Обособена позиция №5: Доставка на домашни потреби:

Показател П1
Участник Срок за Относителна Показател Относителна

изпълнение тежест на (П2) Ценови тежест на
П1 = показател - критерий-П2 показател - КО = П1

(Cmin/Cn) х 
100 -

П1в КО е = (Цтш/Щ) х П2 в КО е х 30% +
(брой точки) 30%, при 100 = ......... 70%, при

което (брой точки) което П2 х 70%
резултатите резултатите

са: са:

„СМАРТ БИЗНЕС 
КЪМПАНИ“ ЕООД

100 т. 30 т. 100,ООт. 70 т. 100 т.

Обособена позиция №6: Доставка на инвентар за поддържане на дворни площи:

Показател П1
Участник Срок за Относителна Показател Относителна

изпълнение тежест на (П2) Ценови тежест на
П1 = показател - критерий-П2 показател - КО = П1

(Cmin/Cn) х 
100 = П1 в КО е = (Цтш/Щ) х П2 в КО е х 30% +

(брой точки) 30%, при 100 = ......... 70%, при
което (брой точки) което П2 х 70%

резултатите резултатите
са: са:

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 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 ЛОП и публикувана на профила на купувача на Община 
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Н  европейски съю 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

„СМАРТ БИЗНЕС 
КЪМПАНИ“ ЕООД

100 т. 30 т. 93т. 65,10 т. 95,1 т.

„ГЕОКРАС“
ЕООД

100 т. 30 т. 100 т. 70,00 т. 100 т.

Обособена позиция №8: Доставка на постелъчен инвентар , запазена на основание 
чл. 80, ал. 1 от ППЗОП:

Участник
Показател П1 

Срок за 
изпълнение 

П1 = 
(Сгшп/Сп) х
100 = .........

(брой точки)

Относителна 
тежест на 

показател - 
П1в КО е 
30%, при 

което 
резултатите 

са:

Показател 
(П2) Ценови 
критерий-П2 
= (Цшш/ЦО х

100=........
(брой точки)

Относителна 
тежест на 

показател - 
П2 в КО е 
70%, при 

което 
резултатите 

са:

КО = П1

х 30% + 

П2 х 70%

„МАЛЬОВИЦА“
ЕООД

100 т. 30 т. ЮОт. 70,00 т. 100 т.

„СМАРТ БИЗНЕС 
КЪМПАНИ“ ЕООД

100 т. 30 т. 69 т. 48,30 т. 78,3 т.

Комисията предлага следното класиране:

За Обособена позиция №1:
1-во място за Оферта от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ с вх. № 39-78-6/23.08.2018г. от 

10:21 часа, адрес за кореспонденция: град София, бул. „Цариградско шосе“ №139, 
тел.029766896; факс:029766879, електронна поща за кореспонденция: zop@officel.bg ; лице за 
контакти:Христо Костов

2-ро място за Оферта от „ПРОФИ ТРЕЙД“ 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

3-то място за Оферта от „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ 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: Шег konstrukt@abv.bg ; лице 
за контакти: Ивайло Петров

За Обособена позиция №2:
1-во място за Оферта от „ШКОЛСНАБ 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: зЬкоЕпаЬ 2001@mail.bg ; лице за контакти: 
Антоанета Христова

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 II) 856321. изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
информация публикувано на дата 23.07.2018г. с II) 858351 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община 
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2-ро място за Оферта от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ с вх. № 39-78-6/23.08.2018г. от 
10:21 часа, адрес за кореспонденция: град София, бул. „Цариградско шосе“ №139, 
тел.029766896; факс:029766879, електронна поща за кореспонденция: zop@officel.bg ; лице за 
контакти: Христо Костов

3-то място за Оферта от „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД с вх. № 5300-22477- 
3/24.08.2018г. от 13:04 часа, адрес за кореспонденция: град София,кв.Бояна, ул. „Матей 
Преображенски“ №6, ет.1, ап.2, тел.0889067777, електронна поща за кореспонденция: 
office@smartbusiness.bg ; лице за контакти: Никола Рахнев

За Обособена позиция №3:
1-во място за 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@smartsoft.bg ; лице за контакти: 
Румен Трифонов

2-ро място за Оферта от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ с вх. № 39-78-6/23.08.2018г. от 
10:21 часа, адрес за кореспонденция: град София, бул. „Цариградско шосе“ №139, 
тел.029766896; факс:029766879, електронна поща за кореспонденция: zop@officel.bg ; лице за 
контакти: Христо Костов

3-то място за Оферта от „ПРОФИ ТРЕЙД“ 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

4-то място за Оферта от „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД с вх. № 5300-22477- 
3/24.08.2018г. от 13:04 часа, адрес за кореспонденция: град София,кв.Бояна, ул. „Матей 
Преображенски“ №6, ет.1, ап.2, тел.0889067777, електронна поща за кореспонденция: 
office@smartbusiness.bg ; лице за контакти: Никола Рахнев

За Обособена позиция №4:
1-во място за Оферта от „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД с вх. № 5300-22477- 

3/24.08.2018г. от 13:04 часа, адрес за кореспонденция: град София,кв.Бояна, ул. „Матей 
Преображенски“ №6, ет.1, ап.2, тел.0889067777, електронна поща за кореспонденция: 
office@smartbusiness.bg ; лице за контакти: Никола Рахнев

За Обособена позиция №5:
1-во място за Оферта от „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД с вх. № 5300-22477- 

3/24.08.2018г. от 13:04 часа, адрес за кореспонденция: град София,кв.Бояна, ул. „Матей 
Преображенски“ №6, ет.1, ап.2, тел.0889067777, електронна поща за кореспонденция: 
office@smartbusiness.bg ; лице за контакти: Никола Рахнев

За Обособена позиция №6:
1-во място за 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: цеокга5 vt@abv.bg ; лице за контакти: Красимирка 
Маринова

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 II) 856321. изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
информация публикувано на дата 23.07.2018г. с II) 858351 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община 
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ев р о п е й с к и  с ъ ю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ж XО П 1 Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

2-ро място за Оферта от „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД с вх. № 5300-22477- 
3/24.08.2018г. от 13:04 часа, адрес за кореспонденция: град София,кв.Бояна, ул. „Матей 
Преображенски“ №6, ет.1, ап.2, тел.0889067777, електронна поща за кореспонденция: 
оШсе@smartbusiness.bg ; лице за контакти: Никола Рахнев

За Обособена позиция №8:
1-во място за Оферта от „МАЛЬОВИЦА“ 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: maliovicasamokov@abv.bg ; лице за 
контакти: Стефка Ярловска

2-ро място за Оферта от „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД с вх. № 5300-22477- 
3/24.08.2018г. от 13:04 часа, адрес за кореспонденция: град София,кв.Бояна, ул. „Матей 
Преображенски“ №6, ет.1, ап.2, тел.0889067777, електронна поща за кореспонденция: 
office@smartbusiness.bg ; лице за контакти: Никола Рахнев

Предлага на Възложителя да сключи писмен договор с класираните на първо място 
участници.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

Комисията завърши своята работа в 16:00 часа и предава настоящия протокол, както и 
протоколи от дата 04.09.2018г.и 23.10.2018г. и от 14.11.2018г., ведно с доклад за нейната работа 
на Възложителя за утвърждаване, съгласно чл.106, ал.1 ЗОП.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:......
/ инж.Цанко Бояджиев /Ф^чфяник на отдел „Техническа инфраструктура” в Община Велико 
Търново;/

И ЧЛЕНОВЕ:

/ Александър К оле^- Старш^^кспбрт*в Дирекция Обществени поръчки в Община Велико 
Търново;/

/ инж. Даниел Дончев -  Гл/вен екс^р^/в Отдел „ТИ“ в Община Велико Търново; /

 3.....................................................................................................................................................................................
/ Мариана Иванова -  Старши екс^ф т 6 Дирекция „Проекти и Програми“ в Община Велико 
Търново;/

 4............................. .—. / . О а Х  .—.
рпнГе/ Наталия Дамянова -  СтарпнТексперт в Дирекция „Бюджет и Финанси“ в Община Велико 

Търново;/
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 II) 858351 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община 
Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.be/b2/Drofll-na-kuDuvacha/604/ С траница  20
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




