
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ

за определяне на изпълнител за обособена позиция № 2 
по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2018-0043

№РД24-..5Ь......... от ...\Я>.Л)Х..2019г.

гр. Велико Търново

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 
6, предл. 1-во от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: 
протокол № 1 от 04.12.2018 г., протокол № 2 от 17.12.2018 г., протокол № 3 от 09.01.2019 г., 
протокол № 4 от 14.01.2019 г. и доклад от 14.01.2019 г. на Комисията, назначена със Заповед 
№ РД 22-2158 от 04.12.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, да провери 
съответствието на офертите с предварително обявените от Възложителя условия, да разгледа, 
оцени и класира допуснатите оферти в открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП 
за възлагане на обществена поръчка 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”, открита с 

Решение № РД 24-108 от 23.10.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, 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 ID 877384 на дата
12.11.2018 г. в РОП, с уникален номер 00073-2018-0043, с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/624  и прогнозна 
стойност на поръчката 390 000,00 лв. без ДДС, разпределена по обособени позиции, както 
следва:

- Обособена позиция № 1 - 166 000,00 лв. без ДДС
- Обособена позиция № 2 - 74 000,00 лв. без ДДС
- Обособена позиция № 3 - 150 000,00 лв. без ДДС

НАРЕЖДАМ:

I. На основание чл. 107, т. 1, предложение II от ЗОП, във връзка с констатациите и 
мотивите на комисията, отразени в протоколите и доклада от нейната работа и при мотивите в 
настоящото решение отстранявам от участие в процедура с предмет: „Доставка на 
канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите на Община Велико Търново по 
обособени позиции” за обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали, 
включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”, следния участник и оферта:
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1. Оферта е вх. № 53-2368-1 от 30.11.2018 г., 11:06 ч., на „Офис трейд България” 
ЕООД, ЕИК: 200664302, със седалище и адрес на управление: гр. Попово 7800, ул. 
„Райко Даскалов” № 16, тел.: 0898 525 048, e-mail: office.trade.bulgaria@gmail.com, лице 
за контакти: Иван Запрянов, подадена за обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски 
материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП ”,

при мотиви, отразени в протокол № 3 от 09.01.2019 г. и доклада от работата на 
комисията, както следва:

С писмо изх. № 91-00-454/17.12.2018 г. до участника в процедурата с приложен 
протокол от дата 17.12.2018 г. е изискано представяне на допълнителни документи и 
информация. Участникът е получил протокола на комисията на дата 19.12.2018 г„ което е 
удостоверено с обратна разписка. В деловодството на Община Велико Търново не е постъпил 
отговор от участника.

На участника при спазване разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП е предоставена 
възможност в срок до 5 работни дни да представи на комисията нов ЕЕДОП и други 
документи, съгласно констатациите в протокол № 2 от 17.12.2018 г., които могат да съдържат 
променена и/или допълнена информация, с които да удостовери съответствието си с 
изискванията на Възложителя. Участникът не е представил отговор в указания срок, както и 
след изтичането му.

Предвид изложените обстоятелства, комисията се е обединила единодушно, че е 
налице несъответствие на участника с изискванията на обществената поръчка за обособена 
позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП ” и е решила да предложи участника за отстраняване, при следните мотиви:

С протокол № 2 от 17.12.2018 г. комисията е констатирала, че от представената в 
еЕЕДОП информация не става ясно дали за „Офис трейд България” ЕООД са изпълнени 
всички необходими условия, предвидени в закона и документацията за обществена поръчка, 
които биха позволили на дружеството да се ползва от преференцията на чл. 12 от Закона за 
обществените поръчки, предвидена за специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания.

В част II, Раздел „А. Информация за икономическия оператор”, поле „Само в случай че 
поръчката е запазена“ от ЕЕДОП, участникът е декларирал, че е специализирано предприятие 
или кооперация на хора с увреждания.

Тъй като обществената поръчка за обособена позиция № 2 е запазена за участие на 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по смисъла на § 2, т. 46 от 
ДР на ЗОП, комисията е извършила проверка дали за „Офис трейд България” ЕООД са 
изпълнени условията по чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, а именно:

1. да е регистриран като специализирано предприятие или кооперация на хора с 
увреждания най-малко три години преди датата на публикуване на настоящата процедура за 
възлагане на обществена поръчка;

2. най-малко 30 на сто от списъчния му състав да е от хора с увреждания или такива в 
неравностойно положение;

3. да може да изпълни най-малко 80 на сто от предмета на поръчката по обособена 
позиция № 2 със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс.

По отношение на второто условие най-малко 30 на сто от списъчния му състав да е от 
хора с увреждания или такива в неравностойно положение, е установено разминаване на 
информацията представена в ЕЕДОП и Регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на хора с увреждания. В подраздел „Запазени поръчки“ от част II, Раздел А 
„Информация за икономическия оператор” на ЕЕДОП участникът е посочил, че 100 процента 
от списъчния му състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение, в 
Част IV, Раздел В, т. 2 „ Технически лица или органи за контрол на качеството ” от ЕЕДОП е 
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посочил, че за изпълнение на поръчката разполага с 4-ри лица: двама шофьори и две лица с 
роля да приемат и да отговарят за заявките на възложителя, а в Регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания в колона „Брой 
служители” е посочен 1 (един).

В протокол № 2 от 17.12.2018 г. комисията е посочила, че от представената 
информация не става ясно посочените за изпълнение на поръчката лица включени ли са 
в списъчния състав на дружеството или се явяват капацитет на трето лице по смисъла 
на чл. 65 от ЗОП и актуална ли е информацията, посочена в Регистъра на специализираните 
предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Във връзка с горното и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП комисията е изискала от 
участника да представи документи и/или допълнителна информация, от които да става 
ясно какъв е броят на наетите лица в предприятието към датата на подаване на 
офертата и какъв процент от тях са хора с увреждания или такива в неравностойно 
положение. Ако първоначално посоченият в ЕЕДОП процент хора с увреждания или такива в 
неравностойно положение от списъчния му състав е неточен, участникът е следвало да 
представи и нов ЕЕДОП с коректно попълнени данни.

В протокол № 2 от 17.12.2018 г. комисията е отбелязала също, че във връзка с 
предложените за изпълнение на поръчката лица, участникът следва да има предвид, че ако 
същите се явяват капацитет на трето лице или самите те са трети лица за участника, 
последният трябва да представи ЕЕДОП, надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, 
ал. 1 от ППЗОП, за третите лица. В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно 
Част II, раздели А и Б, попълва се част III „Основания за изключване“ и част IV „Критерии за 
подбор“ само по отношение на критериите за подбор, за доказването на които участникът се 
позовава на техния капацитет.

Участникът не е представил отговор. С протокол № 2, както е посочено по-горе, 
комисията е констатирала разминаване между представената информация, с която участникът 
се опитва да докаже съответствие си с условието, предвидено в ЗОП за участие на 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, и представената 
информация във връзка с поставения от Възложителя критерии за подбор относно 
техническите лица, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката.

Участникът е посочил, че 100 процента от списъчния му състав е от хора с увреждания 
или такива в неравностойно положение. След справка в Регистъра на специализираните 
предприятия и кооперации на хора с увреждания е установено, че в колона „Брой служители” 
е посочен 1 (един) служител, в същото време участникът декларира, че разполага с четири 
лица за изпълнение на поръчката.

При липсата на отговор от участника за комисията остава неизяснен въпросът, дали 
участникът наистина разполага с лицата, които е посочил за изпълнение на поръчката, 
следователно дали отговаря на критерия за подбор, поставен от Възложителя в обявлението и 
в документацията за обществената поръчка.

Също така, съгласно т. 5.8 от раздел III „Изисквания към участниците“ от 
документацията за обществена поръчка:

„Участник, за който е налице някое от следните обстоятелства също се отстранява от 
участие в процедурата:

5.8. участник, който и след предоставена възможност по реда на чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от 
ППЗОП не отговаря на обявените условия в тази документация, не е представил някой от 
изисканите от Възложителя документи, както и когато представените документи са непълни 
или не е представена информация, изискана съгласно документацията за обществена поръчка 
и съгласно ЗОП.“

С оглед изложените обстоятелства по-горе комисията единодушно е предложила за 
отстраняване участника „Офис трейд България” ЕООД на основание чл. 107, т. 1, 
предложение II от ЗОП, а именно възложителят отстранява от процедурата участник, който не 
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е изпълнил друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в 
документацията.

ОБЯВЯВАМ:

I. КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка чрез 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”, открита с 

Решение № РД 24-108 от 23.10.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, 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 ID 877384 на дата
12.11.2018 г. в РОП, с уникален номер 00073-2018-0043, с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/624 :

За 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.

II. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО:
Мотивите, отразени в протоколите и доклада от работата на комисията, както 

следва: протокол № 1 от 04.12.2018 г., протокол № 2 от 17.12.2018 г., протокол № 3 от 
09.01.2019 г., протокол № 4 от 14.01.2019 г. и доклад от 14.01.2019 г. До всички протоколи и 
доклада от работата на комисията има осигурен свободен достъп на профила на купувача: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/624 .

Съгласно обявлението за поръчка, публикувано в РОП на дата 26.10.2018 г. срокът за 
подаване на оферти в обявената открита процедура е бил до 17:00 ч. на 27.11.2018 г. С 
решение № РД 24-111 от 08.11.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация, 
публикувано в РОП на 12.11.2018 г„ срокът е удъжен до 30.11.2018 г. В дадения срок за 
обособена позиция № 2 са постъпили общо 3 оферти. Комисията е допуснала до оценка двама 
участника - Кооперация „Панда“ и „Офис експрес сървис“ АД, сред които няма 
специализирано предприятие или коопеарция на хора с увреждания. Комисията е допуснала 
участниците, след като е установила, че същите са представили всички изискуеми документи, 
отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, техническите и 
ценовите им предложения съответстват на изискванията на възложителя и на техническите 
спецификации.

Оценката на допуснатите оферти е извършена по методиката за оценка от 
документацията за обществена поръчка.
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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:

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:
№

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 е извършила 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. След прилагане на 
методиката за оценка, комисията е оценла участника с максимален брой точки и е предложила 
същият да бъде класиран на първо място.

Другият допуснат участник - Кооперация „Панда“, комисията е оценила с 94 точки и 
е предложила същият да бъде класиран на второ място.

III. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Доставка 
на канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите на Община Велико Търново 
по обособени позиции”, за обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали, 
включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”, 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 ID 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/profiI-na-kupuvacha/624 :

„ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД, ЕИК: 201380867
с оферта с вх. № 53-469-1 от 30.11.2018 г., 11:34 ч.
със седалище и адрес на управление:
гр. Варна 9009, ж.к. „Западна промишлена зона“, ул. „Уста Кольо Фичето” № 17
с адрес за кореспонденция:
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гр. София 1220, бул. „История Славянобългарска” № 21
тел.: 02/970 8260, факс: 02/970 8211, e-mail: s.nikolova@officeexpress-bg.com

при следните мотиви:
Утвърден доклад на комисията, назначена със Заповед № РД 22-2158 от 04.12.2018 г. 

на Кмета на Община Велико Търново.
Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участника, избран за изпълнител са изпълнени 

следните условия:
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същият отговаря на 

критериите за подбор;
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

IV. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да бъде публикувано в 
профила на купувача в деня на изпращането му на участниците в процедурата в срок съгласно 
чл. 43, ал. 1 от ЗОП.

До всички протоколи и доклада от работата на комисията да бъде осигурен свободен 
достъп на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/624 .

V. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП жалба срещу решението на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от 
получаването му. Жалбата селаодава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, 
бул. Витоша № 18, с копие и/до|Възложителя.

Контрол по изпълнение i^a ршдейието ще упражнявам лично.

Съгласували: 
Надя Петрова 
Директор на дире

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ

Николина Ангелова
Старши експерт в дирекция"ОП

Изготвил:
Даниела Дойнова/
Главен експерт в дирекция ОП
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




