
ПРОТОКОЛ №4

Днес, 04.04.2019 г. в 14:00 ч„ в зала 305 в сградата на Община Велико Търново, Комисията 
по чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (Обн., ДВ., бр. 28 
от 08.04.2016 г„ съгл. §131, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОП [ДВ. бр. 86 от 18.10.2018г.]), във връзка с 
чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (в сила до 01.03.2019 г„ съгл. §131, ал. 1 от ПЗР 
към ЗИДЗОП [ДВ. бр. 86 от 18.10.2018 г.])1, назначена със Заповед № РД 22-442 от 18.03.2019 г. 
на Кмета на Община Велико Търново, продължи своята работа във връзка с обществена поръчка 
чрез провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление 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“ и 
Обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис-техника”, с уникален номер 
00073-2019-0005 в регистъра на АОП и публикувано решение с ID 896502 на дата 22.02.2019 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП, публикувана на профила на купувача на Община 
Велико Търново на адрес: https://www.veIiko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/639.

1 В настоящия протокол използваните абревиатури - ЗОП и ППЗОП да се считат, че препращат към конкретните 
разпоредби на посочените нормативни актове в сила до 01.03.2019 г., съгласно §131, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОП [ДВ. 
бр. 86 от 18.10.2018 г.]

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мина Илиева - Секретар на Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Розалия Стефанова - Директор на дирекция „Административно обслужване” в Община 

Велико Търново;
2. Надя Петрова - Директор на дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 

Търново;
3. Павел Христов - Началник на отдел „Информационно-техническо обслужване” в 

Община Велико Търново;
4. Явор Иванов - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 

Търново.

I. Отваряне, оповестяване и разглеждане на ценовото предложение на „Вали 
Компютърс“ ООД:

Чрез съобщение с изх. № 91-00-110 от 01.04.2019 г., публикувано в профила на купувача 
на адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/639, комисията обяви, че на 
04.04.2019 г. от 14:00 ч. в заседателна зала в административната сграда на Община Велико 
Търново ще се извърши отварянето на ценовото предложение на допуснатия участник за 
обособена позиция № 2 - „Вали Компютърс“ ООД, като на същия ден от 14:30 ч. ще се проведат 
преговорите с участника по предложените от него обща и единични цени в лева без ДДС и 
предложения % търговска отстъпка, съгласно условия на поръчката, посочени в раздел V.3. 
„Разглеждане, оценка и класиране на офертите" от поканата за участие.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.
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Тъй като критерият за възлагане на поръчката е „Най-ниска цена”, комисията 
пристъпи направо към отваряне и оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри” 
на допуснатия до този етап участник.

Плик „Предлагани ценови параметри” за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Доставка 
на консумативи за офис-техника” от оферта е вх. № 5300-2962-5 от 15.03.2019 г., 13:29 часа, 
от „Вали Компютърс“ ООД, ЕИК: 104518906, съдържа:

1. USB флаш памет с надпис „Вали компютърс, ценово предложение, ценова листа" - 1 
бр.;

Папка № 1, която съдържа:
2. Ценово предложение по Образец № 3.2, подписано и подпечатано от Снежана Хинова - 

Управител, стр. 1-2;
3. Приложение към ценовото предложение за обособена позиция № 2 за оригиналните 

консумативи по Приложение № 2.1 - Образец № 3.2А, подписано и подпечатано от Снежана 
Хинова - Управител, стр. 3-11;

4. Приложение към ценовото предложение за обособена позиция № 2 за съвместимите 
консумативи по Приложение № 2.2 - Образец № 3.2В, подписано и подпечатано от Снежана 
Хинова - Управител, стр. 12-20.

Папка № 2, която съдържа:
5. Обща ценова листа за оригинални консумативи, подписана и подпечатана на всяка 

страница - 166 стр.;

Папка № 3, която съдържа:
6. Обща ценова листа за съвместими консумативи, подписана и подпечатана на всяка 

страница - 9 стр.

Комисията оповести ценовото предложение на участника.
Предложената обща цена в лева без ДДС за консумативите по Приложение № 2.1 към 

техническата спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по 
прогнозните количества за една година, е в размер на 45 984,50 лв. (словом: четиридесет и пет 
хиляди деветстотин осемдесет и четири лева и петдесет стотинки) без ДДС или общо 
55 181,40 лв. (словом: петдесет и пет хиляди сто осемдесет и един лева и четиридесет 
стотинки) с ДДС.

Предложената обща цена в лева без ДДС за консумативите по Приложение № 2.2 към 
техническата спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по 
прогнозните количества за една година, е в размер на 20 515,85 лв. (словом: двадесет хиляди 
петстотин и петнадесет лева и осемдесет и пет стотинки) без ДДС или общо 24 619,02 лв. 
(словом: двадесет и четири хиляди шестстотин и деветнадесет лева и две стотинки) с ДДС.

За консумативите извън описаните в Приложение № 2.1 и Приложение № 2.2 към 
техническата спецификация, респ. в ценовото предложение на участника, и фигуриращи в 
ценовата листа на участника е предложена търговска отстъпка в размер на 2 % (словом: два 
процента).

След извършване на горните действия комисията пристъпи към разглеждане и проверка на 
ценовото предложение от офертата на „Вали Компютърс“ ООД.
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След анализ на съдържащата се информация в ценовото предложение, комисията се 
обедини единодушно, че е налице несъответствие на офертата с предварително обявените 
условия и реши ДА ПРЕДЛОЖИ УЧАСТНИКА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ при следните мотиви:

Съгласно поканата за участие, раздел IV.2, т. 3.2 „Плик „Предлагани ценови параметри”:
„Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени 

в съответствие с изискванията на поканата за участие.”

При проверка на представеното от участника ценово предложение и приложенията към 
него комисията установи, че участникът е извършил промени по представените към поканата за 
участие Образец № 3.2А и Образец № 3.2В, като Образец № 3.2А се отнася до оригиналните 
консумативи по Приложение № 2.1 към техническата спецификация, а Образец № 3.2В се отнася 
до съвместимите консумативи по Приложение № 2.2 към техническата спецификация.

Първо, съгласно Образец № 3.2А, участникът е следвало да попълни само празните 
полета в колони № 4, № 6 и последната колона от таблицата по-долу:

№ 
по 
ред

Консуматив Мярка
Каталожен 
/ продуктов 

номер

Прогнозно 
количество 
за 1 година

Единична 
цена

В лева без 
ДДС

Обща цена 
за 1 година
В лева без

ДДС

1 2 3 4 5 6 5x6

1 Тонер за Develop ineo ЗО8е, цвят: 
черен, 25000 копия

Брой 1

2 Тонер за Develop ineo +287, цвят: 
черен, 24000 копия

Брой 1

Брой

Брой

221
Лента за Epson LX-350, Черна

Брой 3

Обща цена в лева без ДДС за оригиналните консумативи по Приложение № 2.1 към 
техническата спецификация:

Същото се отнася и за Образец № 3.2В, съгласно който участникът е следвало да попълни 
само празните полета в колони № 4, № 6 и последната колона от таблицата по-долу:

№
по 
ред

Консуматив Мярка
Каталожен/ 
продуктов 

номер

Прогнозно 
количество 
за 1 година

Единична 
цена

В лева без 
ДДС

Обща цена 
за 1 година
В лева без

ДДС

1 2 3 4 5 6 5x6
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1 Тонер за Canon ImageRunner iR
1018/ 1020, 8400 копия

Брой 2

2 Тонер касета за Canon LBP 810, 
цвят: черен, 2500 копия

Брой 1

Брой

172 Мастилница за Lexmark Z617,
Yellow, 219 копия Брой 1

Обща цена в лева без ДДС за съвместимите консумативи по Приложение № 2.2 към 
техническата спецификация:

Във всеки един от образците, след посочените по-горе таблици, участникът е записал, че 
предлага търговска отстъпка в размер на 2 % за консумативите, описани в Приложение № 2.1 и 
съответно 2 % за консумативите по Приложение № 2.2.

Съгласно условията на поканата за участие Възложителят изисква от участника да посочи 
процент търговска отстъпка за консумативите, невключени в ценовото предложение на участника 
и фигуриращи в актуална ценова листа и/или официална интернет страница (On-line магазин) на 
участника, а не за консумативите по Приложение № 2,1 и Приложение № 2.2 към техническата 
спецификация.

Допълнителна отстъпка от единичните цени, предложени от участника, би могло да се 
договори на етап преговори с участника, но на етап подготовка на офертата си, участникът е 
следвало да се придържа към образците, приложени към поканата за участие, без да ги допълва 
или променя.

На следващо място комисията установи, че участникът не е спазил Образец № 3.2В, като 
е променил заложеното прогнозно количество за консумативите, посочени под№ 164 и 165.

Съгласно Образец № 3.2В, както и съгласно Приложение 2.2. към техническата 
спецификация, прогнозното количество за 1 година за всеки един от консумативите под № 164 и 
165 е както следва:

№ 
по 
ред

Консуматив Мярка
Каталожен/ 
продуктов 

номер

Прогнозно 
количество 
за 1 година

Единична 
цена

В лева без 
ДДС

Обща цена 
за 1 година
В лева без 

ДДС

1 2 3 4 5 6 5x6

164 Касета за Canon Pixma МР240,
Черна, 400 копия Брой 2

165 Касета за Canon Pixma МР240, 
Цветна, 350 копия Брой 2

стр. 4



Приложения към ценовото предложение на участника - Образец № 3.2В е попълнен, както 
следва:  

№ 
по 
ред

Консуматив Мярка
Каталожен/ 
продуктов 

номер

Прогнозно 
количество 
за 1 година

Единична 
цена

В лева без 
ДДС

Обща цена 
за 1 година
В лева без

ДДС

1 2 3 4 5 6 5x6

164 Касета за Canon Pixma МР240,
Черна, 400 копия Брой PG-512 1 34.50 34.50

165 Касета за Canon Pixma МР240, 
Цветна, 350 копия Брой CL-513 1 42.60 42.60

Съгласно поканата за участие, раздел IV.2, т. 3.2 „Плик „Предлагани ценови параметри”:

„ *Важно: Участник, който е представил Ценово предложение за изпълнение на 
поръчката, което не отговаря на Техническото му предложение и/или на изискванията на 
Техническата спецификация и условията по поръчката, ще бъде отстранен от участие в 
процедурата. ”

Също така съгласно раздел IV. 1. „Общи положения”, т. 1.9. от поканата за участие 
представените образци към поканата за участие и условията, описани в тях, са задължителни за 
участника. Предложенията на участника трябва да бъдат напълно съобразени с тези 
образци. В текста на самите образци, включително и в ЕЕДОП са заложени указания за 
попълване.

Предвид гореизложеното комисията счита, че представеното ценово предложение не е 
съобразено с образците, представени към поканата за участие и не отговаря на техническата 
спецификация на Възложителя, следователно и на предварително обявените условия на 
поръчката.

Също така, съгласно методиката за оценка от раздел II на поканата за участие обект на 
оценка по показател С1 е общата цена в лева без ДДС за оригиналните консумативи по 
Приложение № 2.1 към техническата спецификация, получена от сбора на всички единични цени, 
умножени по прогнозните количества за една година, а обект на оценка по показател С2 е общата 
цена в лева без ДДС за съвместимите консумативи по Приложение № 2.2 към техническата 
спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните 
количества за една година.

Във връзка с това, Комисията намира констатираните несъответствия за съществени, тъй 
като влияят върху крайната оценка на участника, съгласно методиката за оценка на офертите от 
поканата за участие.

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП - при подготовка на офертите участниците са длъжни да 
спазват изискванията на възложителите.

В заключение, комисията счита, че участникът е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката, посочени в раздел IV. 1. „Общи положения”, т. 
1.9. от поканата за участие, раздел IV.2, т. 3.2 „Плик „Предлагани ценови параметри“ от поканата 
за участие и Приложение № 2.2 - съвместими консумативи към техническа спецификация.

С оглед изложените обстоятелства комисията единодушно предлага за отстраняване 
участника „Вали Компютърс“ ООД за обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, 
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тъй като участникът не е изпълнил друго условие, посочено в покана за участие в преговори, а 
именно не се е придържал към представените образци и условията, описани в тях. Комисията 
предлага участника за отстраняване и на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, а именно защото 
участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
поръчката, тъй като ценовото му предложение не отговаря на техническата спецификация.

***
След като приключи с разглеждането на ценовото предложение на „Вали Компютърс“ 

ООД, комисията състави списък на допуснатите до оценка участници и списък на отстранените 
до този етап на процедурата участници.

Списък на участниците, допуснати до етап на преговори:

За обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“:

Няма допуснати участници.

За обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис-техника”:

Няма допуснати участници.

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при мотиви, 
отразени в настоящия протокол и в протокол № 3 от 01.04.2019 г.:

За обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“:

1. „Верига Домино” ЕООД с вх. № 5300-5293-1 от 14.03.2019 г. от 14:14 ч.

За обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис-техника”:

I. „Вали Компютърс“ ООД с вх. № 5300-2962-5 от 15.03.2019 г„ 13:29 ч.

Комисията приключи работата си по разглеждането на ценовото предложение на 
участника за съответствие с предварително обявените условия и съставянето на горните списъци 
в 14:45 ч.

II. Провеждане на преговори:
В съответствие с предварително обвените в поканата условия, в раздел V. „Провеждане 

на процедурата“, т. V .3 „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“, Комисията провежда 
преговори с всеки от участниците поотделно, като се придържа точно към първоначално 
определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката. Резултатите от преговорите се 
отразяват в протокол, който се подписва от комисията и от участника. Обхватът на 
преговорите включва предложените от участника обща и единични цени в лева без ДДС и 
предложения % търговска отстъпка.

В изпълнение на горните условия чрез съобщение с изх. № 91-00-110 от 01.04.2019 г., 
публикувано на профила на купувача на адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/639 и изпратено на „Вали Компютърс“ ООД по имейл, беше обявено, че на 04.04.2019 
г. от 14:30 ч. ще се проведат преговорите с участника „Вали Компютърс“ ООД относно 
предложените от него обща и единични цени в лева без ДДС и предложения % търговска 
отстъпка.
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За провеждането на преговорите се яви Антоанета Димитрова, упълномощен представител 
на „Вали Компютърс“ ООД, която представи пълномощно.

Комисията уведоми упълномощения представител на участника „Вали Компютърс“ ООД, 
че поради констатирани несъответствия на ценовото предложение с предварително обявените 
условия, участникът не е допуснат до етап на преговори, поради което преговорите няма да се 
проведат.

Комисията приключи работа в 14:50 часа.

Настоящия протокол се състави в един екземпляр и отразява действията на комисията от 
заседание на дата 04.04.2019 г., като резултатите от всички действия от работата на комисията ще 
бъдат отразени в доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, който съдържа информацията по чл. 
60, ал. 1 от ППЗОП.

КОМИСИЯ в съста!

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .

Мина Илиева - Сек, на Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

1

Розалия 'фанова - Директор на дирекция АО в Община Велико Търново

2. .

Надя Петкова - Директор на дирекция ОП в Община Велико Търново

3. ... .......................................

Павел Христов - Началник на отдел ИТО в Община Велико Търибво

4............................................................................................

Явор Иванов - Юрисконсулт в дирекция ОП в Община Ве'ли1ед Търново
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