ПРОТОКОЛ №4

Днес, 14.01.2019 г. в 10:30 ч„ в сградата на Община Велико Търново в стая 306, 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 22-2158 от 04.12.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на
офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита
процедура с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите
на Община Велико Търново по обособени позиции”:
Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“;
Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка
по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП” и
Обособена позиция № 3 „Доставка на консумативи за офис-техника”,
с публикувано Обявление за поръчка с ID 874816 на дата 26.10.2018 г. в Регистъра на
обществените поръчки на АОП и публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение
или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация с 1D
877384 на дата 12.11.2018 г. в РОП, с уникален номер 00073-2018-0043 и с адрес на профила на
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/624.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Розалия Стефанова - Директор на дирекция „Административно
обслужване” в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Стела Цанкова - Старши експерт в дирекция „Бюджет и финанси“ в Община Велико
Търново;
2. Даниела Дойнова - Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико
Търново;
3. Николина Ангелова - Старши експерт в дирекция „Обществени поръчки” в Община
Велико Търново;
4. Григор Григоров - Главен специалист в отдел „Информационно-техническо
обслужване” в Община Велико Търново.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

В изпълнение на изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви чрез съобщение
с изх. № 91-00-13 от 09.01.2019 г., публикувано в профила на купувача на адрес:
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/624, че отварянето и оповестяването на
ценовите предложения ще се извърши на дата 14.01.2019 г. от 10:30 ч. в заседателна зала в
сградата на Община Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2.
Тъй като критерият за възлагане на поръчката е „Най-ниска цена”, комисията
пристъпи направо към отваряне и оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри”
на допуснатите до този етап участници по реда на постъпване на запечатаните непрозрачни
опаковки.

1. Плик „Предлагани ценови параметри” за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Доставка
на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП” от оферта с вх.
№ 39-78-9 от 30.11.2018 г., 11:23 ч. на Кооперация „Панда“, ЕИК: 000885099, съдържа:
1.1. Компактдиск с надпис „Кооперация „Панда“, „Предлагани ценови параметри“ за
обособена позиция № 2 - 1 бр.;
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1.2. Ценово предложение по Образец № 3.2, подписано и подпечатано от Елка КаменоваЦанкова- Председател на Кооперация „Панда“, стр. 1-2;
1.3. Приложение към ценовото предложение за обособена позиция № 2 по Образец № 3.2А,
подписано и подпечатано от Елка Каменова-Цанкова - Председател на Кооперация „Панда“, стр.
1-13.

Комисията оповести ценовото предложение на участника. Предложената обща цена в лева
без ДДС за артикулите по Приложение № 2 към техническата спецификация, получена от сбора
на всички единични цени, умножени по прогнозните количества за една година е в размер на
16 623,55 лв. (шестнадесет хиляди шестстотин двадесет и три лева и петдесет и пет
стотинки) без ДДС или общо 19 948,26 лв. (деветнадесет хиляди деветстотин четиридесет и
осем лева и двадесет и шест стотинки).

2. Плик „Предлагани ценови параметри” за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Доставка
на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП” от оферта с вх.
№ 53-469-1 от 30.11.2018 г., 11:34 ч., на „Офис експрес сървис“ АД, ЕИК: 201380867, съдържа:
2.1. Компактдиск с надпис „Ценово предложение“, ОП2, „Офис експрес сървис“ АД - 1

бр.;
2.2. Ценово предложение по Образец № 3.2, подписано и подпечатано от Николай Нанков
- Изпълнителен директор на „Офис експрес сървис“ АД, стр. 55-56;
1.3. Приложение към ценовото предложение за обособена позиция № 2 по Образец № 3.2А,
Николай Нанков - Изпълнителен директор на „Офис експрес сървис“ АД, стр. 57-65.

Комисията оповести ценовото предложение на участника. Предложената обща цена в лева
без ДДС за артикулите по Приложение № 2 към техническата спецификация, получена от сбора
на всички единични цени, умножени по прогнозните количества за една година е в размер на
15 626,98 лв. (петнадесет хиляди шестстотин двадесет и шест лева и деветдесет и осем
стотинки) без ДДС или общо 18 752,38 лв. (осемнадесет хиляди седемстотин петдесет и два
лева и тридесет и осем стотинки).
•Jf'k’k

След извършване на горните действия комисията пристъпи към разглеждане и проверка на
ценовите предложения от офертите на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите.

1. Относно Плик „Предлагани ценови параметри” за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
„Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП” от
оферта с вх. № 39-78-9 от 30.11.2018 г., 11:23 ч. на Кооперация „Панда“, ЕИК: 000885099:

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по обособена
позиция № 2 при следните мотиви:
Комисията установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 2
от офертата на Кооперация „Панда“ има съдържание, съгласно предварително обявените
условия. Ценовото предложение е изготвено в съответствие с изискванията на раздел IV, т. 2.3.2 и
образци № 3.2 и № 3.2А от документацията за обществена поръчка. При изчисляване на общата
цена за артикулите по Приложение № 2 към техническата спецификация, получена от сбора на
всички единични цени, умножени по прогнозните количества за една година, не бяха
констатирани аритметични грешки.
2. Относно Плик „Предлагани ценови параметри” за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
„Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП” от
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оферта с вх. № 53-469-1 от 30.11.2018 г., 11:34 ч., на „Офис експрес сървис“ АД, ЕИК:
201380867:

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по обособена
позиция № 2 при следните мотиви:
Комисията установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 2
от офертата на „Офис експрес сървис“ АД има съдържание, съгласно предварително обявените
условия. Ценовото предложение е изготвено в съответствие с изискванията на раздел IV, т. 2.3.2 и
образци № 3.2 и № 3.2А от документацията за обществена поръчка. При изчисляване на общата
цена за артикулите по Приложение № 2 към техническата спецификация, получена от сбора на
всички единични цени, умножени по прогнозните количества за една година, не бяха
констатирани аритметични грешки.
***

След като приключи с разглеждането на ценовите предложения, комисията състави списък
на допуснатите до оценка участници и списък на отстранените до този етап на процедурата
участници.
Списък на участниците, допуснати до оценка при мотиви, отразени в настоящия и
предходни протоколи от работата на комисията:
За обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“:
Няма допуснати участници.
За обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по
чл. 12, ал. 1,т. 1 от ЗОП”:
1. Кооперация „Панда“ с оферта с вх. № 39-78-9 от 30.11.2018 г., 11:23 ч.;
2. „Офис експрес сървис“ АД с оферта с вх. № 53-469-1 от 30.11.2018 г., 11:34 ч.

За обособена позиция № 3 „Доставка на консумативи за офис-техника”:
Няма допуснати участници.

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при мотиви,
отразени в протокол № 3 от 09.01.2019 г.:
За обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“:
1. „Офис консумативи” ООД с вх. № 5300-1460-1 от 30.11.2018 г., 11:10 ч.;
2. Кооперация „Панда“ с оферта с вх. № 39-78-9 от 30.11.2018 г., 11:23 ч.;
3. „Офис експрес сървис“ АД с оферта с вх. № 53-469-1 от 30.11.2018 г„ 11:34 ч.

За обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по
чл. 12, ал. 1,т. 1 от ЗОП”:
1. „Офис трейд България” ЕООД с оферта с вх. № 53-2368-1 от 30.11.2018 г„ 11:06 ч.
За обособена позиция № 3 „Доставка на консумативи за офис-техника”:
1. „АТС-България” ООД с вх. № 53-451-4 от 30.11.2018 г. от 10:27 ч.;
2. Кооперация „Панда“ с оферта с вх. № 39-78-9 от 30.11.2018 г„ 11:23 ч.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА И КЛАСИРАНЕ
Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по методиката за оценка от
документацията за обществена поръчка. Оценяването на икономически най-изгодната оферта се
извършва по критерий „НАЙ-НИСКА ЦЕНА” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Максималният брой точки, които може да събере един участник са 100 (сто) точки.
Участникът, чиято оферта е получила най-висока оценка се класира на първо място, а останалите
следват в низходящ ред.
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Методика за оценка за обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали,
включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”:
Оценяването по обособена позиция № 2 ще се извърши като максимален брой 100 точки ще
получи участника, предложил най-ниската обща цена в лева без ДДС за артикулите по Приложение
№ 2 към техническата спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по
прогнозните количества за една година, а точките на останалите участници ще бъдат определени по
формулата:
С = Cmin * 100, където:
Сп

Cmin е най-ниската предложена обща цена в лева без ДДС за артикулите по Приложение № 2
към техническата спецификация
Сп - предложената обща цена в лева без ДДС на оценявания участник за артикулите по
Приложение № 2 от техническата спецификация

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:
№

Участник

Предложена обща цена
в лева без ДДС
по показател С

Оценка в точки по
показател С

1

Кооперация „Панда“

16 623,55

94

2

„Офис експрес сървис“ АД

15 626,98

100

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията и
методиката за оценка.
„Офис експрес сървис“ АД е предложил най-ниската обща цена в лева без ДДС за
артикулите по Приложение № 2 към техническата спецификация, получена от сбора на всички
единични цени, умножени по прогнозните количества за една година. Комисията констатира, че
същият отговаря на предварително обявените от възложителя условия и беше допуснат до оценка.
След прилагане на методиката за оценка, комисията оценява участника с максимален брой точки
и предлага същият да бъде класиран на първо място.
Другият допуснат участник - Кооперация „Панда“, комисията оцени с 94 точки и
предлага същият да бъде класиран на второ място.

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
Като взе предвид резултатите от оценката на офертите по определения в обявлението и
документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „Най-ниска цена”, комисията
единодушно предлага следното класиране на допуснатите до оценка участници в открита
процедура с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите
на Община Велико Търново по обособени позиции”:
Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“;
Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка
по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП” и
Обособена позиция № 3 „Доставка на консумативи за офис-техника”,
с публикувано Обявление за поръчка с ID 874816 на дата 26.10.2018 г. в Регистъра на
обществените поръчки на АОП и публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение
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или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация с 1D
877384 на дата 12.11.2018 г. в РОП, с уникален номер 00073-2018-0043 и с адрес на профила на
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/624:
По Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“:

Няма допуснати участници при мотиви отразени в протоколите от работата на комисията.
По Обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по
чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”:

Първо място; „Офис експрес сървис“ АД, ЕИК: 201380867, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна 9009, район Младост, ж.к. „Западна промишлена зона“, ул. „Уста Кольо
Фичето” № 17, с оценка 100 т.;

Второ място: Кооперация „Панда“, ЕИК: 000885099, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 139, с оценка 94 т.
Мотиви: За обособена позиция № 2 са подадени общо три оферти, като до оценка са
допуснати две от тях. Сред допуснатите участници няма специализирано предприятие или
кооперация на хора с увреждания. Техническите и ценовите предложения на участниците
отговарят на предварително обявените условия от Възложителя. След прилагане на методиката за
оценка „Офис експрес сървис“ АД получи 100 т. и съответно се класира на I-bo място, а
Кооперация „Панда“ получи 94 точки и се класира на 2-ро място.
По Обособена позиция № 3 „Доставка на консумативи за офис-техника“:

Няма допуснати участници при мотиви отразени в протоколите от работата на комисията.
Комисията извърши оценката и
документацията и методиката за оценка.

класирането при съблюдаване на условията

на

Настоящия протокол се състави в един екземпляр и отразява действията на комисията от
заседание на дата 14.01.2019 г„ като резултатите от всички действия от работата на комисията ще
бъдат отразени в доклад на основание чл. 103, ал.З от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал.1 от ППЗОП.
Комисията

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Розалия Стефанова

и работа в 11:15 часа.

стор на дирекция АО в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
Стела Цанкова - Старши\експерт
експерт в дирекция БФ в Община Велико Търново

2.................................
Даниела Дойнова -

т в дирекция ОП в Община Велико Търново

3.................................
Николина Ангелова - ^tapuni Експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново

4. Григор Григоров -^Главей специалист в отдел ИТО в Община Велико Търново
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!
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