
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРОТОКОЛ № 2
на Комисия, назначена със Заповед № РД 22 - 1427/20.08.2018 г. на Кмета на

Община Велико Търново

Днес, 16.10.2018 г., от 11:00 часа, в заседателната зала на Община Велико 
Търново, находяща се в гр. Велико Търново, пл. „Майка България № 2“, на закрито 
заседание се събра комисия, назначена със Заповед № РД 22 - 1427/20.08.2018 г. на 
Кмета на Община Велико Търново, за да разгледа получените по реда на чл. 54, ал. 9 от 
ППЗОП допълнителни документи, да разгледа техническите предложения за 
съответствие с предварително обявените условия, да разгледа ценовите предложения 
и да извърши оценка, съобразно обявения критерий за оценка и да класира офертите по 
степен на съответствие с предварително обявените от възложителя условия, по 
обществена поръчка, възлагана по реда на гл. 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с 
обява с предмет „Доставка и монтаж на павилиони“ по проект „FairDeal - мрежа - 
платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на 
трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично 
сътрудничество INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 
16.4.2.106, е-MS код: ROBG204, във връзка с публикувана обява № ОБ - 22 от 06.08.2018 
г., информация за обява с ID 9079314 от 06.08.2018 г. и информация за удължаване на 
първоначалния срок за получаване на оферти с изх. N° 12-161-41/14.08.2018 г., 
публикувана на 14.08.2018 г. с ID 9079601 в ПОП, и с адрес на профила на купувача: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/607.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Христов - Началник отдел „Информационно-техническо
обслужване“ в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Илиана Христова-Пушкарова - Старши експерт в дирекция „Проекти и програми“ 

в Община Велико Търново
2. инж. Даниел Дончев- Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, 

Дирекция „Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново

Заседанието започна в 11:00 часа в присъствието на председателя и членовете на 
комисията.

I. Разглеждане на документи, съдържащи променена и/или допълнена 
информация, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците, 
представени по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Допълнителни документи са представени от следните участници:

№ per. № на Дата на получаване на Наименование на
допълнителните допълнителните участника

документи документи
1. 53-1800-3 01.10.2018 г. ЕТ „Рая Коева - 

Вълкова“

Комисията е изпратила протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП на всички участници, 
подали оферта за участие в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с 
обява на 14.09.2018 г. и на същата дата е публикувала протокола в профила на купувача 
към електронното досие на поръчката. Липса/непълнота в документите е установено по 
отношение само на единия участник - ЕТ „Рая Коева -Вълкова. Срокът по чл. 54, ал. 9 
от ППЗОП - 5 (пет) работни дни от получаване на протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 
за представяне на документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация, е изтекъл на 26.09.2018 г. С оглед на изложеното, комисията констатира, 
че представените от участник ЕТ „Рая Коева -Вълкова“ по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП 
допълнителни документи са получени след нормативно установения срок.

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към 
разглеждане на представените по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП документи относно 
съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор.

1. По отношение на документите и информацията от офертата на ЕТ „Рая Коева 
-Вълкова“

Комисията констатира, че участникът е представил документи след изтичането на 
предвидения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, а именно 5 (пет) работни дни след 
получаване на протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. Като отчете обстоятелството, че:

• протоколът по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, съдържащ констатациите на 
комисията за съответствие с изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор е изпратен на посочения от Участника на 14.09.2018 
г., както и че

• срокът за представяне на допълнителни документи, предвиден в 
разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП е 5 (пет) работни дни от получаване 
на протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, който е получен от него на
18.09.2018 г., видно от полученото автоматично генерирано съобщение, 
потвърждаващо изпращането, поради което и неговият срок изтича на
26.09.2018 г. - сряда,
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комисията достигна до извода, че за да спази посочения нормативно установен 
срок и за да може законосъобразно комисията да разгледа представените допълнителни 
документи Участникът е трябвало да представи същите най-късно на 26.09.2018 г. 
Разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП гласи, че в срок до 5 работни дни от получаването 
на протокола участникът може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които 
съдържат променена и/или допълнена информация. Прави впечатление, че в 
цитираната норма е използван следния текст: „могат да представят“. Цитираният 
текст от нормата показва, че документите трябва да бъдат представени. Това означава, 
че не е достатъчно действието „представи/я“ само да бъде извършено, т. е. в 
конкретния случай не е достатъчно документите да бъдат изпратени. Конкретната 
разпоредба изисква действието „представи/я“ да породи точно определен конкретен 
резултат. Този точно определен конкретен резултат изисква документите, които 
участникът може да представи да бъдат налични и регистрирани в администрацията 
на Възложителя - по факс или регистрирани в деловодството най-късно на 26.09.2018 
г.

С оглед на изложеното комисията приема, че участникът не е представил в срок, 
респективно в нормативно установения срок не е доказал съответствието си с 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор. По изложените съображения, 
оферта с вх. № 53-1800-2/17.08.2018 г., получена от участника ЕТ „Рая Коева -Вълкова“ 
е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП и на основание чл. 107, т. 1 от 
ЗОП участникът следва да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената 
поръчка, тъй като не отговаря на поставените критерии за подбор и изискванията 
на документацията за обществена поръчка.

II. Разглеждане на техническите предложения на участниците и проверка на 
тяхното съответствие с предварително обявените условия.

Въз основа на проверката за съответствие на участниците с изискванията към 
личното състояние и критерия за подбор, комисията реши да разгледа техническото 
предложение на двамата допуснати участника.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на 
офертите и извърши проверка за тяхното съответствие с предварително обявените 
условия на Възложителя.

1. Участник „САЛЕКС КОНСУЛТ ИМПЕКС“ ЕООД

Участникът е представил техническо предложение за участие в обявената 
обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на павилиони” по проект 
„FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски 
продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по 
Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-А Румъния-България
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2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, e-MS код: ROBG204, съгласно изискванията на 
Възложителя и предлага следните условия:

а) Приема да се счита обвързан от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА 
до изтичане срока на валидност.

б) Заявява, че е запознат с условията на финансиране на поръчката, както и с 
всички документи и указания в документацията за участие в поръчката и приема да 
изпълни всички задължения, произтичащи от обявените условия.

в) Декларира, че е съгласен срокът на валидността на неговата оферта да бъде до 
17:00 часа на 31.10.2018 г.

г) В случай че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължава при 
подписването на договора за обществената поръчка да представя актуални документи, 
удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП, както и да представи 
такива и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

д) Декларира, че е съгласен с клаузите, заложени в проекта на договора, 
неразделна част от документацията за участие.

е) Декларира, че при изготвяне на офертата е спазил задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд.

ж) Задължава се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да 
уведоми Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обществената 
поръчка, възлагана по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

з) Заявява, че му е известна предвидената в НК отговорност за неверни данни.
и) До подписване на договора представената оферта ще представлява 

споразумение между него и възложителя.
к) Предлага изпълнение на поръчката, както следва (съгласно указанията в 

техническата спецификация):________________________________________________
№
1 Габаритни размери 

дължина 212 см./широчина 120 
см. /височина - 190 см. до долната 
част на реброто, 240 см. до 
билото

Павилионите ще са с 
Габаритни размери - дължина 212 
см./широчина 120 см./височина - 
190 см. до долната част на 
реброто, 240 см. до билото

2 Застроена площ - 2,54 кв.м. Застроена площ ще бъде - 
2,54 кв. м.

3 Височина на масата - към 
търговеца 100,00 см. към клиента 
80,00 см., от сгъваем тип, която 
да играе роля охранителен 
елемент на прозореца.

Височина на масата ще бъде 
- към търговеца 100,00 см. към 
клиента 80,00 см., от сгъваем 
тип, която ще играе роля 
охранителен елемент на 
прозореца.
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БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

4 Използвани материали:
дървени обработени 

(рендосани) греди, колони и 
дъски от бял бор (или 
еквивалент);

- обмазване на дървения 
материал с антисепти, 
хидрофобизатори и потъмнители 
за дърво;

асфалтови (битумни) 
керемиди в червен цвят;

вътрешна обшивка 
(търговска маса) от 
пластифицирана ламарина в цвят 
сив;

- алуминиева дограма (врати 
- отваряне на вън) в кафяв цвят;

Ще бъдат използвани 
следните материали:

дървени обработени 
(рендосани) греди, колони и 
дъски от бял бор;

- обмазване на дървения 
материал с антисепти, 
хидрофобизатори и потъмнители 
за дърво;

асфалтови (битумни) 
керемиди в червен цвят;

вътрешна обшивка 
(търговска маса) от 
пластифицирана ламарина в цвят 
сив;

- алуминиева дограма (врати 
- отваряне на вън) в кафяв цвят;

5 Павилионите следва да 
бъдат електрифицирани, като 
имат осветление и изходен 
контакт на 230 V, както и външен 
влагоустойчиво вход за 
присъединяване към 
електропреносната мрежа.

Павилионите ще бъдат 
електрифицирани, като ще имат 
осветление и изходен контакт на 
230 V, както и външен 
влагоустойчиво вход за 
присъединяване към 
електропреносната мрежа.

л) Прилага схема/чертеж/рисунка на павилионите със съответните размери, вид и 
начин на изглеждане, от които е видно мястото на всеки един от елементите, изброени 
в техническата спецификация и описанието на изпълнението на поръчката по т. 8.

м) Гаранционният срок на доставените стоки е 24 (двадесет и четири) месеца, 
считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол без забележки, за 
цялостната доставка, монтаж и демонтаж на доставените стоки.

н) Запознат е и приема да отстранява дефекти/несъответствия и повреди, появили 
се по време на гаранционния срок, в срок от 1 работен ден след получаването на 
уведомление от Възложителя или упълномощен от него представител за несъответствие 
на доставените изделия, без допълнително заплащане от Възложителя.

о) Приема всички разходи по отстраняването на проблем, ремонт или замяната на 
дефектирали части да бъдат за негова сметка, в случай, че бъде избран за Изпълнител.

п) Приема, че гаранционният срок не тече и се удължава с времето до 
отстраняване на дефекта/несъответствието/повредата.
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БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

След запознаване със съдържанието на представеното техническо предложение, 
комисията достигна до следните заключения: Участникът е използвал образецът на 
Техническо предложение - приложение към документацията за обществена поръчка. 
Техническото предложение е представено на хартиен носител и съдържа подписа на 
лицето, представляващо участника. От съдържанието на представеното техническо 
предложение се установява, че участникът предвижда да изпълни предмета на 
възлаганата поръчка в пълен обем, съобразно изискванията и условия за изпълнение на 
поръчката. Представеното от участника техническо предложение съдържа описание на 
изпълнението на поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация, от 
което се вижда, че спецификацията ще бъде изпълнена в пълен обем и характеристики. 
Техническото предложение на Участника има изискуемото от Възложителя съдържание 
и съдържа документи, доказващи направените от него изявление, свързани с условията 
и изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката. Към техническото си 
предложение участникът е приложил и схема/чертеж/рисунка на павилионите със 
съответните размери, вид и начин на изглеждане, от която е видно мястото на всеки 
един от елементите изброени в техническата спецификация и представеното от 
участника техническо предложение. С Техническото си предложение Участникът е 
предложил срокове, които не са по-ниски от установените от възложителя минимални 
гаранционни срокове и не надвишават определените от възложите максимални такива. 
Водена от изложените съображения, комисията счита че участникът следва да бъде 
допуснат до разглеждане на ценовото предложение.

2. По отношение на документите и информацията от офертата на „Рив Комерс“

Участникът е представил техническо предложение за участие в обявената 
обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на павилиони” по проект 
„FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски 
продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по 
Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-А Румъния-България 
2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, e-MS код: ROBG204, съгласно изискванията на 
Възложителя и предлага следните условия:

а) Приема да се счита обвързан от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА 
до изтичане срока на валидност.

б) Заявява, че е запознат с условията на финансиране на поръчката, както и с 
всички документи и указания в документацията за участие в поръчката и приема да 
изпълни всички задължения, произтичащи от обявените условия.

в) Декларира, че е съгласен срокът на валидността на неговата оферта да бъде до 
17:00 часа на 31.10.2018 г.

г) В случай че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължава при 
подписването на договора за обществената поръчка да представя актуални документи,
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БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП, както и да представи 
такива и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

д) Декларира, че е съгласен с клаузите, заложени в проекта на договора, 
неразделна част от документацията за участие.

е) Декларира, че при изготвяне на офертата е спазил задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд.

ж) Задължава се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да 
уведоми Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обществената 
поръчка, възлагана по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

з) Заявява, че му е известна предвидената в НК отговорност за неверни данни.
и) До подписване на договора представената оферта ще представлява 

споразумение между него и възложителя.
к) Предлага изпълнение на поръчката, както следва (съгласно указанията в 

техническата спецификация):
Ако бъде определен за изпълнител участникът предлага да достави и монтира 38 

(тридесет и осем) броя павилиони, както следва:
Габаритни размери - дължина 212 см./широчина 120 см./височина - 190 см. до 

долната част на реброто, 240 см. до билото;
Застроена площ - 2,54 кв. м. (фиг. 2);
Височина на масата - към търговеца 100,00 см. към клиента 80,00 см., от сгъваем 

тип, която да играе роля охранителен елемент на прозореца (фиг. 4).
Използвани материали:
- дървени обработени (рендосани) греди, колони и дъски от бял бор (фиг. 1, 2, 3 и

- обмазване на дървения материал с антисепти, хидрофобизатори и потъмнители 
за дърво;

- асфалтови (битумни) керемиди в червен цвят (фиг. 4);
- вътрешна обшивка (търговска маса) от пластифицирана ламарина в цвят сив (фиг.

- алуминиева дограма (врати - отваряне на вън) в кафяв цвят (фиг. 2, 3, 4); 
Павилионите следва да бъдат електрифицирани, като имат осветление (фиг. 7) и 

изходен контакт на 230 V (фиг. 6), както и външен влагоустойчиво вход (фиг. 8) за 
присъединяване към електропреносната мрежа (фиг. 5, 6, 7 и 8).

л) Прилага схема/чертеж/рисунка на павилионите със съответните размери, вид и 
начин на изглеждане, от които е видно мястото на всеки един от елементите, изброени 
в техническата спецификация и описанието на изпълнението на поръчката по т. 8.

м) Гаранционният срок на доставените стоки е 24 (двадесет и четири) месеца, 
считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол без забележки, за 
цялостната доставка, монтаж и демонтаж на доставените стоки.
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

н) Запознат е и приема да отстранява дефекти/несъответствия и повреди, появили 
се по време на гаранционния срок, в срок от 1 работен ден след получаването на 
уведомление от Възложителя или упълномощен от него представител за несъответствие 
на доставените изделия, без допълнително заплащане от Възложителя.

о) Приема всички разходи по отстраняването на проблем, ремонт или замяната на 
дефектирали части да бъдат за негова сметка, в случай, че бъде избран за Изпълнител.

п) Приема, че гаранционният срок не тече и се удължава с времето до 
отстраняване на дефекта/несъответствието/повредата.

След запознаване със съдържанието на представеното техническо предложение, 
комисията достигна до следните заключения: Участникът е използвал образецът на 
Техническо предложение - приложение към документацията за обществена поръчка. 
Техническото предложение е представено на хартиен носител и съдържа подписа на 
лицето, представляващо участника. От съдържанието на представеното техническо 
предложение се установява, че участникът предвижда да изпълни предмета на 
възлаганата поръчка в пълен обем, съобразно изискванията и условия за изпълнение на 
поръчката. Представеното от участника техническо предложение съдържа описание на 
изпълнението на поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация, от 
което се вижда, че спецификацията ще бъде изпълнена в пълен обем и характеристики. 
Техническото предложение на Участника има изискуемото от Възложителя съдържание 
и съдържа документи, доказващи направените от него изявление, свързани с условията 
и изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката. Към техническото си 
предложение участникът е приложил и схема/чертеж/рисунка на павилионите със 
съответните размери, вид и начин на изглеждане, от която е видно мястото на всеки 
един от елементите изброени в техническата спецификация и представеното от 
участника техническо предложение. С Техническото си предложение Участникът е 
предложил срокове, които не са по-ниски от установените от възложителя минимални 
гаранционни срокове и не надвишават определените от възложите максимални такива. 
Водена от изложените съображения, комисията счита че участникът следва да бъде 
допуснат до разглеждане на ценовото предложение.

III. Разглеждане на ценовите предложения за съответствие с предварително 
обявените условия.

1. Участник „САЛЕКС КОНСУЛТ ИМПЕКС“ ЕООД

Участникът е представил ценово предложение към офертата си за участие в 
поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка и 
монтаж на павилиони” по проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза 
доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното
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ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

сътрудничество’’, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество 
INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, e-MS код: 
ROBG204, което съдържа следните предложения и документи:

а) Поема ангажимент да изпълни обекта на поръчката в съответствие с 
изискванията, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка, както и 
поема ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок;

б) Изявление, че след като се е запознал с документацията, изискванията на 
Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлага да изпълни обществената 
поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПРЕДЛАГА ОБЩА ЦЕНА: 33 820 (тридесет и 
три хиляди осемстотин и двадесет) лева без ДДС или 40 584,00 (четиридесет 
хиляди петстотин осемдесет и четири), лева с ДДС

Участникът заявява, че посочената от него цена е формирана, както следва:

№ ДЕИНОСТИ Бро
й

Единична 
цена в лв. 
без ДДС

Единична 
цена в лв. с 
ДДС

Обща 
цена в 
лв. без 
ДДС

Обща 
цена в 
лв. с ДДС

1. Павилиони 38 890,00 1 068,00 33 820,00 40 584,00

Декларира, че предложеното възнаграждение е определено при пълно 
съответствие с условията на процедурата и включва всички разходи за изпълнение на 
всички работи, нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената 
поръчка, включително командировки, възнаграждения за експертите, квартирни и др. 
разходи, свързани с изпълнението на поръчката, и всички други присъщи разходи за 
осъществяване на дейността.

в) Участникът заявява, че приема, че Възложителят ще заплаща възнаграждение 
на Изпълнителя при условията, предвидени в документацията за обществената поръчка 
и при условията на проекта на договор.

г) Участникът заявява, че приема начина на плащане да бъде_по банков път, с 
платежно нареждане в български лева и е посочил банкова сметка, по която да бъде 
извършвано плащането. Участникът се съгласява, за извършените плащания да издава 
надлежно оформени фактури, както и във фактурите и всички разходо-оправдателни 
документи, свързани с изпълнението на проекта да се съдържа следния текст: 
„Разходът е по договор за безвъзмездна помощ № 70867/24.05.20017 г. по проект
16.4.2.106 „FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски 
продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за 
трансгранично сътрудничество INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020”.
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БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

д) Участникът заявява, че до подписването на договорно споразумение тази оферта 
ще формира обвързващо споразумение между него и Възложителя.

Комисията констатира, че представеното от участника ценово предложение е 
изготвено по одобрения от възложителя образец, представено е в оригинал на хартиен 
носител, подписано е и е подпечатано. Представеното ценово предложение съответства 
на изискванията на Възложителя, посочени в документацията, в това число и 
Техническата спецификация. Предложената от участника обща цена за изпълнение на 
поръчката не надвишава посочената от възложителя прогнозна стойностна на поръчката, 
която представлява и максималният финансов ресурс, който той може да осигури за 
нейното изпълнение, както и посочената от участника единична цена не надвишава 
посочената от възложителя единична прогнозна стойност. Участникът е предложил 
цените си в български лева без и с ДДС, като същите са закръглени до втория знак след 
десетичната запетая. В ценовото предложение на участника не се съдържа 
несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение. С оглед на 
изложеното, комисията счита, че представената от участника оферта съответства с 
предварително обявените условия на възложителя и следва да бъде допусната до 
оценка.

2. УЧАСТНИК „РИВ КОМЕРС“ ЕООД

Участникът е представил ценово предложение към офертата си за участие в 
поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка и 
монтаж на павилиони” по проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза 
доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното 
сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество 
INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, e-MS код: 
ROBG204, което съдържа следните предложения и документи:

а) Поема ангажимент да изпълни обекта на поръчката в съответствие с 
изискванията, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка, както и 
поема ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок;

б) Изявление, че след като се е запознал с документацията, изискванията на 
Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлага да изпълни обществената 
поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПРЕДЛАГА ОБЩА ЦЕНА: 35 720 (тридесет и 
пет хиляди седемстотин и двадесет) лева без ДДС или 42 864,00 (четиридесет и 
две хиляди осемстотин шестдесет и четири) лева с ДДС

Участникът заявява, че посочената от него цена е формирана, както следва:
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

N° ДЕИНОСТИ Бро
й

Единична 
цена в лв. 
без ДДС

Единична 
цена в лв. с 
ДДС

Обща 
цена в 
лв. без 
ДДС

Обща 
цена в 
лв. с ДДС

1. Павилиони 38 940,00 1 128 35 720,00 42 864,00

Декларира, че предложеното възнаграждение е определено при пълно 
съответствие с условията на процедурата и включва всички разходи за изпълнение на 
всички работи, нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената 
поръчка, включително командировки, възнаграждения за експертите, квартирни и др. 
разходи, свързани с изпълнението на поръчката, и всички други присъщи разходи за 
осъществяване на дейността.

в) Участникът заявява, че приема, че Възложителят ще заплаща възнаграждение 
на Изпълнителя при условията, предвидени в документацията за обществената поръчка 
и при условията на проекта на договор.

г) Участникът заявява, че приема начина на плащане да бъде_по банков път, с 
платежно нареждане в български лева и е посочил банкова сметка, по която да бъде 
извършвано плащането. Участникът се съгласява, за извършените плащания да издава 
надлежно оформени фактури, както и във фактурите и всички разходо-оправдателни 
документи, свързани с изпълнението на проекта да се съдържа следния текст: 
„Разходът е по договор за безвъзмездна помощ № 70867/24.05.20017 г. по проект
16.4.2.106 „FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски 
продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за 
трансгранично сътрудничество INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020”.

д) Участникът заявява, че до подписването на договорно споразумение тази оферта 
ще формира обвързващо споразумение между него и Възложителя.

Комисията констатира, че представеното от участника ценово предложение е 
изготвено по одобрения от възложителя образец, представено е в оригинал на хартиен 
носител, подписано е и е подпечатано. Представеното ценово предложение съответства 
на изискванията на Възложителя, посочени в документацията, в това число и 
Техническата спецификация. Предложената от участника обща цена за изпълнение на 
поръчката не надвишава посочената от възложителя прогнозна стойностна на поръчката, 
която представлява и максималният финансов ресурс, който той може да осигури за 
нейното изпълнение, както и посочената от участника единична цена не надвишава 
посочената от възложителя единична прогнозна стойност. Участникът е предложил 
цените си в български лева без и с ДДС, като същите са закръглени до втория знак след 
десетичната запетая. В ценовото предложение на участника не се съдържа 
несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение. С оглед на
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

изложеното, комисията счита, че представената от участника оферта съответства с 
предварително обявените условия на възложителя и следва да бъде допусната до 
оценка.

IV. Разглеждане на офертите за наличие на необичайно благоприятни оферти.
Съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, когато предложение в оферта на 

Участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 
на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите Участници 
по същия показател за оценка, възложителят чрез комисията изисква от този участник 
подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

Текстът на цитираната разпоредба изисква да може да се формира средна стойност 
на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, за да може 
към тази средна стойност да се отнесе необичано благоприятното предложение. Т. е. 
изискват се минимум три оферти, от които една да съдържа необичано благоприятно 
предложение, а останалите две - да формират средна стойност.

Предвид изложеното, както и с оглед обстоятелството, че в настоящата обществена 
поръчка до оценка са допуснати само две оферти, то комисията не може да приложи 
разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП и за комисията не възниква задължение да изиска 
от всеки един от Участниците писмена обосновка за начина на образуване на 
предложената от тях цена.

V. Оценка и класиране по критерий за възлагане.

В съответствие с разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията пристъпи към 
оценяване и класиране на офертите с предварително обявените от възложителя 
условия.

Съгласно записаното в поле „Критерии за възлагане“ от обява за обществена 
поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с № ОБ-22 от 06.08.2018 г. и раздел 
„Критерий за възлагане на поръчката и методиката за оценка“ от документацията за 
обществена поръчка, настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на 
икономически най-изгодна оферта, която се определя въз основа на критерия за 
възлагане „най-ниска цена“.

Съобразно изложеното в настоящия протокол, комисията предлага следното 
класиране и сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка и монтаж на павилиони“ по проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза 
доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното 
сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество 
INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, e-MS код: 
ROBG204, във връзка с публикувана обява № ОБ - 22 от 06.08.2018 г., информация за
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗЛ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

обява с ID 9079314 от 06.08.2018 г. и информация за удължаване на първоначалния срок 
за получаване на оферти с изх. № 12-161-41/14.08.2018 г., публикувана на 14.08.2018 г. 
с ID 9079601 в ПОП, и с адрес на профила на купувача: https://www.veliko- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/607:

I-во място - Участник „САЛЕКС КОНСУЛТ ИМПЕКС“ ЕООД, предложил ОБЩА 
ЦЕНА: 33 820 (тридесет и три хиляди осемстотин и двадесет) лева без ДДС

II-ро място - Участник „РИВ КОМЕРС“ ЕООД, предложил ОБЩА ЦЕНА: 35 720 
(тридесет и пет хиляди седемстотин и двадесет) лева без ДДС.

На основание съответствието с изискванията за лично състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя и резултатите от оценяването на оферти по степен 
на съответствие с предварително обявените от възложителя условия, резултатите от 
оценяването по критерий „най-ниска“, комисията

РЕШИ:

1. Предлага на Възложителя ЕТ „Рая Коева -Вълкова“, който е представил 
неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП да 
бъде отстранен от по-нататъшно участие в поръчката участник, тъй като не отговаря 
на поставените критерии за подбор и изискванията на документацията за 
обществена поръчка.

2. Предлага на Възложителя следното класиране:

Първо място - Участник „САЛЕКС КОНСУЛТ ИМПЕКС“ ЕООД, предложил ОБЩА 
ЦЕНА: 33 820 (тридесет и три хиляди осемстотин и двадесет) лева без ДДС;

Второ място - Участник „РИВ КОМЕРС“ ЕООД, предложил ОБЩА ЦЕНА: 35 720 
(тридесет и пет хиляди седемстотин и двадесет) лева без ДДС

Комисията взе горните решения с единодушие.

С извършване на класирането на участниците, комисията приключи своята работа 
на 16.10.2018 г. в 12:05 часа.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

.■-■-В,

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

С настоящият протокол комисията приключва работата си.

На основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, настоящия протокол № 2, ведно с Протокол № 
1/20.08.2018 г. от работата на комисията се предават на възложителя за утвърждаване.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и бе подписан от всички членове 
на комисията.

Комисията приключи работа в 12:05 часа.

Комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:................ .................. :...................
Павел Христов - Нача^ььитготдел „Информационно-техническо обслужване“ в Община 
Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

Илиана Христова-Пушкарова - Старши е^сферт в дирекция „Проекти и програми“ в 
Община Велико Търново

инж. Даниел Дончев- Главен експерт Ъ1 отдел „Техническа инфраструктура“, Дирекция 
„Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново

Получих протокола на комисията на дата:........

Подпис:
СНЕЖАНА ; IA I f Е В А ' ИВА I I I ) I JА
За Кмет: съгласно ЗаповЩ М РИ 22  -  1760/16.10.2018 г. 
на К м ет а на Общ ина Щ лико/ Търново

УТВЪРЖДАВАМ протокола на комисията на дата  ••••••     .— ;

Ч Q J , . ■  i r *  I r k
■ 'М*, ч

Подпис: 'ч°I ............................... ................................................ .................... ........................

СНЕЖАНА Д А 1П т-И И ^ Н О В Х  v
За Кмет: съгласно lan teed А'$ РД 22 — 1760/16.10.2018 г.
на К м ет а на О бщ инщ Велико Търново
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




