
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Р ЕГИ О Н И  В Р АС ТЕЖ
О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

ПРОТОКОЛ № 1

Днес 23.08.2018 г. в 11:00 часа, в сградата на Община Велико Търново в нова зала, 
Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 51, ал. 1 
от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), назначена със 
Заповед № РД 22-1454 от 23.08.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна 
разглеждането на офертата, постъпила във връзка с участие в обществена поръчка, чрез 
провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: ,Доставка и 
монтаж на кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения по проект „Развитие на 
модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж  
2 0 1 4 - 2 0 2 0 открита с Решение № РД 24-87 от 15.08.2018 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, с уникален номер 00073-2018-0034 в Регистъра на обществените поръчки на АОП, 
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/611.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Валентина Миткова - Началник на отдел „Териториално развитие” в 
Дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Илиана Христова-Пушкарова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми” в Община 
Велико Търново;
2. Мая Тодорова - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново;

Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започна работа след получаване на представената 
оферта и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Председателят и членовете на комисията 
подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от 
настоящият протокол.

Председателят на комисията, инж. Валентина Миткова - Началник на отдел 
„Териториално развитие” в Дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община 
Велико Търново, изчете Заповед № РД 22-1454 от 23.08.2018 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, представи комисията и оповести нейните задачи: „да разгледа постъпилата в срок 
оферта за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от Възложителя; да разгледа и провери офертата за съответствие с предварително 
обявените от Възложителя условия, при съответствие на участника с предварително обявените 
условия, комисията да оцени и класира участника. Комисията да проведе преговори с „ЛИДЕР 
КОНСТРУКТ“ ЕООД, с ЕИК: 203750968, като се придържа точно към първоначално 
определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката. Резултатите от преговорите да 
се отразят в протокол, който да се подпише от комисията и от участника. След провеждане на 
преговорите комисията да изготви доклад, който съдържа информацията по чл. 60, ал.1 от
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДЗА РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
регионално развитие ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ППЗОП. Докладът на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, да бъде представен на Възложителя за 
утвърждаване, като към него да бъдат приложени протокола/ите от работата на комисията и 
всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по 
процедура с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско обзавеждане за учебни и детски 
заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико 
Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на 
Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“”.

Постъпила е една оферта по покана с изх. № 53-1753-3/15.08.2018 г., както следва:

Оферта с вх. № 53-1753-5/22.08.2018 г. от 10:12 часа на „Лидер конструкт“ ЕООД, с 
ЕИК 203750968, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Слатинска” № 92а, ет. 5, 
ап.13 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Христо Белчев” № 2, ет. 5, тел.: 0877 
722272, факс: 02/851 7060, e-mail: lider_konstrukt@abv.bg, лице за контакти: Ивайло 
Петров.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата и извършване на действията по чл. 54. ал. 
3 и 4 от ППЗОП:

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и 
констатира наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри”.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри”.

Оферта с вх. № 53-1753-5/22.08.2018 г. от 10:12 часа на „Лидер конструкт“ ЕООД, с 
ЕИК 203750968, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Слатинска” № 92а, ет. 5, 
ап.13 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Христо Белчев” № 2, ет. 5, тел.: 0877 
722272, факс: 02/851 7060, e-mail: lider_konstrukt@abv.bg, лице за контакти: Ивайло 
Петров, съдържа:

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри”, запечатан и непрозрачен.
Плик „Заявление за участие” има следното съдържание:
1. CD - съдържащ Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) -  1 

бр., подписан с ел.подпис от Ивайло Петров -  управител и едноличен собственик на капитала 
на „Лидер конструкт“ ЕООД;

2. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 
подписан и подпечатан от Ивайло Петров -  управител и едноличен собственик на капитала на 
„Лидер конструкт“ ЕООД - 2 стр., стр.1-2;

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Ивайло Петров -  управител и едноличен собственик на капитала на „Лидер 
конструкт“ ЕООД - 23 стр., стр.3-25;

4. Референция от „Антани мебел” ЕООД в полза на „Лидер конструкт“ ЕООД -  заверено 
копие -  1 стр., стр. 26;

5. Протокол за доставка и монтаж от „Лидер конструкт“ ЕООД за обект „Антани мебел” 
ЕООД -  заверено копие -  1 стр., стр. 27;
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6. Сертификат за внедрена система ISO 9001:2008 - заверено копие -  1 стр., стр. 28;
7. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 

подпечатано от Ивайло Петров -  управител и едноличен собственик на капитала на „Лидер 
конструкт“ ЕООД - 16 стр., стр.29-44;

11. CD -  съдържащо техническо предложение -  1 бр.;

След извършване на горните действия, публичната част от заседанието на комисията 
приключи.

Констатации относно съответствието на участника с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участника 
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира, че същият отговаря на 
поставените критерии и се допуска до следващия етап на процедурата, поради следните 
мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чрез представяне на еЕЕДОП, 
подписан с ел.подпис от Ивайло Петров -  управител и едноличен собственик на дружеството.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участник „Лидер конструкт“ ЕООД за последните 3 (три) години от датата на подаване 

на офертата е изпълнил доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката 
„различно кухненско обзавеждане и оборудване от неръждаема стомана с общ обем не по- 
малко от 20 бр. маси и/или шкафове и/илн стелажи независимо от размера им ”, като е 
представил една част от изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 16) от ЕЕДОП, а 
подробна информация е предоставил в представеното доказателство - заверено копие на 
референция и протокол за доставка и монтаж.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 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.

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на техническото 
предложение от офертата на участника за съответствие с минимално изискуемото съдържание 
посочено в документацията.
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Констатации относно съответствието на техническото предложение с 
предварително обявените условия.

Участникът е представил Техническо предложение по Образец № 3 от документацията.
Заявил е, че ще може да изпълни доставка и монтаж на всеки един от посочените в 

Техническата спецификация артикули, качествено, в срок и в съответствие с Техническата 
спецификация и изискванията на Възложителя.

Декларирал е, че разполага с необходимият персонал и техника за качественото и срочно 
изпълнение на дейностите предмет на поръчката, както и че е в състояние да изпълни всяко 
едно предложение, направено в офертата.

Декларирал е, че е съгласен вещи проявили скрити недостатъци в първите шест месеца 
след доставката да се заменят с нови. Ако е невъзможна доставката на идентични артикули ще 
се доставят със еквивалентни или по-добри характеристики.

Декларирал е, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка и проекта на 
договор.

Декларирал е, че срокът на валидност на офертата му е 10 месеца, което е в съответствие 
с предварително обявените от възложителя условия.

Предложил е срок за доставка и монтаж на кухненско обзавеждане за учебни и детски 
заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико 
Търново” по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано градско развитие ” на Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014-2020“ -  30 календарни дни след получаване на 
възлагателно писмо за съответния обект.

Предложил е гаранционен срок на изпълнените доставки: 25 месеца, считано от датата 
на доставката, удостоверена с подписан приемо-предавателен протокол.

Участникът е предложил следните срокове:
Заявил е, че ще изпрати свой специалист на място за констатиране и идентифициране на 

дефект/повреда в срок от 8 часа след получаване на известие за възникването му.
Заявил е, че в случай на възникнал дефект, който не изисква сервизен ремонт - дефектът 

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

в срок до 5 дни след получаване на известие за възникването му.
Посочил е лице за контакт, с което представители на възложителя да контактуват по 

всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост да бъде заместено от друго 
лице.

Техническото предложение на участникът съответства на предварително обявените 
условия за съдържание и отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 
Комисията допуска участник „Лидер конструкт“ ЕООД до оценка по показател (П1) Срок за 
доставка и монтаж от методиката.

Комисията пристъпи към оценка на офертата по методиката за оценка от 
документацията за обществена поръчка.
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Критерият за оценка на допуснатата до оценка и класиране оферта е „оптимални 
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 
вКО

1 .Срок за доставка и монтаж -  П 1 100 30%
2. Ценови критерий -  П2 100 70%

Показатели за оценка: 

(П1) СРОК ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ

Оценява се предложения от участника срок за доставка и монтаж на възложеното 
обзавеждане и оборудване в календарни дни, след получаване на възлагателно писмо за 
съответния обект. Срокът за изпълнение на доставката и монтажа не може да надвишава 120 
календарни дни и не може да бъде по-кратък от 30 календарни дни. Предложеният срок 
включва доставка и монтаж на обзавеждането и оборудването до съответните помещения в
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съответния обект и поставянето им на място обозначено от възложителя или негов 
представител. Техниката и оборудването следва да бъде монтирано и готово за употреба и 
напълно функционираща. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е 
предложен в различна мерна единица и/или, който надвишава максималния допустим срок за 
изпълнението на дейностите по позицията или е предложен срок за изпълнение, който е по- 
малък от определения минимален срок за изпълнение на дейностите в обхвата на 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:

П1 = (Cmin/Cn) х 100 = ..........(брой точки)

Където Сп - е предложения срок за изпълнение на поръчката, съгласно Техническото 
предложение на съответния участник.

Където Cmin - е най-краткия предложен срок за изпълнение 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.

(П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ

П2 = (Цш т/Щ ) х 100 = .......... (брой точки)

Където U,i - е предложената цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС съгласно 
Ценовото предложение на съответния участник за поръчката.

Където Ц т т  - е най-ниската предложена цена за поръчката в лева без ДДС 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.

  6
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOPOOI-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико 
Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община 
Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнението на 
поръчката по-висока от прогнозната стойност, посочена в поканата.

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени 
в съответствие с изискванията на поканата 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.

Комисията пристъпи към извършване на оценка на Показатели за оценка: (П1) 
СРОК ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ на допуснатата до оценка оферта.

Оферта с вх. № 53-1753-5/22.08.2018 г. от 10:12 часа на „Лидер конструкт“ ЕООД, с 
ЕИК 203750968, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Слатинска” № 92а, ет. 5, 
ап.13 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Христо Белчев” № 2, ет. 5, тел.: 0877 
722272, факс: 02/851 7060, e-mail: lider_konstrukt@abv.bg, лице за контакти: Ивайло 
Петров, се оценява със 100 т. и резултат 30.

Мотиви:
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 30 %. Оценките на

офертите по показателя се изчисляват по формулата: П1 = (Cmin/Cn) х 100 = ..........  (брой
точки).

Участникът „Лидер конструкт“ ЕООД, предлага срок за доставка и монтаж - 30 
календарни дни след получаване на възлагателно писмо за съответния обект. Участникът се е 
съобразил и е предложил срок за доставка и монтаж, съгласно техническата спецификация към 
поръчката „не по-дълъг от 120 (сто и двадесет) календарни дни и не по-кратък от 30 
(тридесет) календарни дни”. При спазване на предварително обявената методика за избор на 
икономически най-изгодна оферта, комисията единодушно оценява офертата на участника
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„Лидер конструкт“ ЕООД по този показател с максимален брой точки, а именно с 100 т., 
получен както следва: 30/30x100=100 т., при относителна тежест на показателя в комплексната 
оценка от 30 %, резултатът е 30.

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и 
монтаж на кухненско обзавеждане за учебни и детски заведения по проект „Развитие на 
модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014-2020“”, комисията реши:

Отваряне и оповестяване на ценовото предложение да се извърши на дата 28.08.2018 г. 
от 09:30 часа в сградата на Община Велико Търново.

Участникът ще бъде уведомен чрез публикуване на съобщение на профила на купувача, 
предварително оповестен на участникът с откриване на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/611.

Комисията приключи работа в 12:30 часа.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:........  ...............................
/ инж. Валентина Миткова -''ЬЦчалник на отдел „Териториално развитие” в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията’’ в Община Велико Търново /

/

И ЧЛЕНОВЕ:
 ^  / / • ..........................................
/ Илиана Христова-Пушкарова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми’' в Община Велико 
Търново/ | \  »

/ Мая Тодо{^ ̂ , ,______ . :сперт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново /
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