
ПРОТОКОЛ №4 

Днес, 01.07.2019 г. в 10:00 ч., в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
51, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 22 -
460/20.03.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново и изменена със Заповед №РД 22 -
877/31.05.2019 г., изменена със Заповед №РД 22 - 982/19.06.2019 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 и монтаж 
на различни мебели (бюра, столове, шкафове, стелажи и др.) и интериорни елементи в 
зависимост от конкретните потребности на Община Велико Търново, като доставките 
ще се извършват след предварителна заявка", с уникален номер 00073-2019-0003 в 
регистъра на АОП, открита с Решение №РД 24 - 14/11.02.2019 г. и публикувано обявление 
№893785 от 14.02.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на 
профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/641/. 

Настоящата обществена поръчка се провежда по правилата на 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.) и Правилника за прилагане на ЗОП (обн., ДВ, бр. 28 от 08.04.2016 г., съгл. §131, ал. 1 от 
ПЗР към ЗИДЗОП, ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г.). В настоящият 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., съгл. §131, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОП 
(ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г.). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Игнатова - директор на дирекция „Образование, младежки дейности 
и спорт" в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Явор Иванов - юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново; 
2. Милена Курдова - главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново; 
3. Велина Монова - старши експерт в дирекция „Бюджет и финанси" в Община Велико 
Търново; 
4. инж. Стефан Караиванов - старши експерт в отдел „Информационно-техническо 
обслужване" и длъжностно лице по ЗБУТ в Община Велико Търново. 

В изпълнение на чл. 61, т. 5 от ППЗОП комисията изпрати по куриер на участниците 
„Верига Домино" ЕООД и „Смарт бизнес къмпани" ЕООД уведомителни писма с изх. №5300 
- 5622 - 2/20.06.2019 г. и №53 - 2643 - 1/20.06.2019 г. с констатираните непълнота и 
несъответствие, свързани с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
протоколирани в протокол №3 от 20.06.2019 г. от работата на комисията 

Въз основа на върнати обратни разписки, писмата са получени от горепосочените 
участници на дата 21.06.2019 г. Съгласно предоставения на основание чл. 61, т. 6 от ППЗОП 
срок от 5 работни дни, участниците трябва да представят своя отговор в срок до 17:00 ч. на 
28.06.2019 г. 

Комисията установи, че в срок са постъпили отговорите, в запечатани непрозрачни 
опаковки на „Верига Домино" ЕООД и „Смарт бизнес къмпани" ЕООД, както следва: 
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1. Отговор с вх. №5300 - 5293 - 9/25.06.2019 г. от „Верига Домино" ЕООД ЕИК 
103836699, адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, ул. „Поп Харитон" №4, тел.: 
062/606564; e-mail: domino_vt@abv.bg, лице за контакти: Пламен Петров. 

2. Отговор с вх. №5300 - 22477 - 5/26.06.2019 г. от „Смарт бизнес къмпани" ЕООД, 
ЕИК 201741844, адрес за кореспонденция: гр. София 1616, кв. Бояна, ул. „Матей 
Преображенски" №6, ет. 1, ап. 2, тел.: 0889 067777, e-mail: office@smartbusiness.bg, лице за 
контакти: Никола Рахнев. 

I. Комисията реши да отвори постъпилите от участниците документи по реда на 
тяхното постъпване. 

1. Отговор с вх. №5300 - 5293 - 9/25.06.2019 г. от „Верига Домино" ЕООД ЕИК 
103836699, адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, ул. „Поп Харитон" №4, тел.: 
062/606564; e-mail: domino_vt@abv.bg, лице за контакти: Пламен Петров. 

1. Електронен носител - CD с надпис „ЕЕДОП на „Верига Домино" ЕООД и ЕЕДОП на 
трето лице". 

2. Декларация по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, относно правно-организационната форма, под 
която участникът осъществява дейността си, както и списък-декларация на всички задължение 
лица по смисъла на чл. 54, ал. 2, подписана и подпечатана от Петромил Караатанасов -
управител. 

2. Отговор с вх. №5300 - 22477 - 5/26.06.2019 г. от „Смарт бизнес къмпани" ЕООД, 
ЕИК 201741844, адрес за кореспонденция: гр. София 1616, кв. Бояна, ул. „Матей 
Преображенски" №6, ет. 1, ап. 2, тел.: 0889 067777, e-mail: office@smartbusiness.bg, лице за 
контакти: Никола Рахнев. 

1. Представяне на допълнителни документи (Приложно писмо със съдържащите се 
документи и еЕЕДОП в отговора), подписано и подпечатано от Никола Рахнев - управител. 

2. Електронен носител - CD. 
3. Заверени копия от Удостоверения за извършени доставки - 3 бр. 
4. Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, подписана 

и подпечатана от Никола Рахнев - управител. 

II. Констатации относно съответствието на участниците, с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя след получаване 
на допълнителни документи и информация от участника: 

1. Оферта с вх. №5300 - 5293 - 2/18.03.2019 г. г. в 14:25 ч. на „Верига Домино" 
ЕООД, ЕИК 103836699, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул. „Поп 
Харитон" №4, ет. 1, тел.: 062/606564; e-mail: domino vt@abv.bg, лице за контакти: 
Пламен Петров: 

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в 
офертата на „Верига Домино" ЕООД, гр. Варна описани в Протокол №1 и допълнително 
представени и описани в настоящия протокол, комисията се обедини единодушно, че 
участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 
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Комисията единодушно реши да допусне участника до класиране при следните 
мотиви: 

Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че ще използва капацитета на трето лице - Цветомир 

Гецовски, за да изпълни критериите за подбор, за което е представил еЕЕДОП и няма 
намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители. 

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

чрез представяне на ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП. 
Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в процедура по ЗОП, 

съгласно: 
S наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП относно присъди 

за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК, които 
имат характер на национално основание за изключване; 

•S липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП; 
•S липсата на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията 

и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 
По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
„Верига Домино" ЕООД, гр. Варна притежава опит в изпълнението на доставки 

идентични или сходни с предмета на поръчката. За доказването на които участникът е 
попълнил Част IV, Раздел В, т. „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния 
вид" от ЕЕДОП, като е посочил 7 (седем) доставки с посочване на предметите, стойностите, 
датите и получателите и в съответствие с поставеното изискване. 

Участникът разполага с две лица, притежаващи необходимата професионална 
квалификация, професионален опит в години в областта на доставката и монтажа на мебели, 
които ще изпълняват поръчката, с което участникът отговаря на минималните изисквания на 
Възложителя. За доказване участникът е представил списък на персонала в Част IV, Раздел В 
„Образователна и професионална квалификация" от ЕЕДОП. 

Съгласно представените документи и информация, комисията установи, че офертата на 
„Верига Домино" ЕООД, гр. Варна е в съответствие с изискванията по отношение на 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

2. Оферта с вх. №5300 - 22477 - 2/19.03.2019 г. в 12:02 ч. на „Смарт бизнес къмпани" 
ЕООД, ЕИК 201741844, адрес за кореспонденция: гр. София 1616, кв. Бояна, ул. „Матей 
Преображенски" №6, ет. 1, ап. 2, тел.: 0889 067777, e-mail: office@smartbusiness.bg, лице 
за контакти: Никола Рахнев: 

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в 
офертата на „Смарт бизнес къмпани" ЕООД, гр. София описани в Протокол №1 и 
допълнително представени и описани в настоящия протокол, комисията се обедини 
единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и е налице 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 
от възложителя. 

Комисията единодушно реши да допусне участника до класиране при следните 
мотиви: 
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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 към личното състояние: 
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП 

чрез представяне на ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП. 
Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в процедура по ЗОП, 

съгласно: 
S наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП относно присъди 

за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК, които 
имат характер на национално основание за изключване; 

•S липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

•S липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП; 
S липсата на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията 

и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 
По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
„Смарт бизнес къмпани" ЕООД, гр. София притежава опит в изпълнението на 

доставки идентични или сходни с предмета на поръчката. За доказването на които участникът 
е попълнил Част IV, Раздел В, т. „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния 
вид" от ЕЕДОП, като е посочил 3 (три) доставки с посочване на предметите, стойностите, 
датите и получателите и в съответствие с поставеното изискване. 

Участникът разполага с три лица, притежаващи необходимата професионална 
квалификация, професионален опит в години в областта на доставката и монтажа на мебели, 
които ще изпълняват поръчката, с което участникът отговаря на минималните изисквания на 
Възложителя. За доказване участникът е представил списък на персонала в Част IV, Раздел В 
„Образователна и професионална квалификация" от ЕЕДОП. 

Съгласно представените документи и информация, комисията установи, че офертата на 
„Смарт бизнес къмпани" ЕООД, гр. София е в съответствие с изискванията по отношение 
на личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

След като приключи с разглеждането на допълнително представените от „Верига 
Домино" ЕООД и „Смарт бизнес къмпани" ЕООД документи и предвид взетите решения, 
комисията състави списък на допуснатите до този етап на процедурата участници. 

III. Списък на участниците, допуснати до класиране при мотиви, отразени в 
настоящия и предходни протоколи: 

1. „Верига Домино" ЕООД, ЕИК 103836699 с оферта с вх. №5300 - 5293 - 2/18.03.2019 г. г. 
в 14:25 ч. 
2. „Смарт бизнес къмпани" ЕООД, ЕИК 201741844 с оферта с вх. №5300 - 22477 -
2/19.03.2019 г. в 12:02 ч. 

За участниците: 
1. „Лидер конструкт" ЕООД, ЕИК 203750968 с оферта с вх. №53 - 1753 - 4/18.03.2019 г. в 9:40 
часа. 
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2. „Над дизайн" ЕООД, ЕИК 203407291 с оферта с вх. №53 - 1005 - 1/18.03.2019 г. в 9:41 ч. 
3. „Школснаб 2001" ЕООД, ЕИК 175448634 с оферта с вх. №53 - 1948 - 1/19.03.2019 г. в 14:31 
4. 
4. „Ай Ес Джей Груп" ЕООД, ЕИК 200011753 с оферта с вх. №5300 - 1210 - 4/19.03.2019 г. в 
16:03 ч. 
5. „Офис & Мебел Ленд" ЕООД, ЕИК 104631793 с оферта с вх. № 5 3 0 0 - 1463 - 1/19.03.2019 г. 
в 16:05 ч., 

които са допуснати до оценка и чиито оферти са оценени в протокол от дата 10.06.2019 г. не 
се класират, съгласно чл. 61, т. 7 от ППЗОП. 

IV. Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при 
мотиви, отразени в протокол от дата 17.05.2019 г.: 

1. Кооперация „Панда", ЕИК 000885099 с оферта с вх. №39 - 78 - 1/19.03.2019 г. в 12:04 ч. 
2. „Профи трейд" ЕООД, ЕИК 107585850 с оферта с вх. №53 - 1757 - 1/19.03.2019 г. в 12:05 
ч. 

V. КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ: 

Като взе предвид резултатите от оценката на офертите по определения в обявлението и 
документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „Най-ниска цена" и 
допуснатите до класиране участници, комисията единодушно предлага следното класиране на 
участниците в открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на различни мебели (бюра, 
столове, шкафове, стелажи и др.) и интериорни елементи в зависимост от конкретните 
потребности на Община Велико Търново, като доставките ще се извършват след 
предварителна заявка", с уникален номер 00073-2019-0003 в регистъра на АОП, открита с 
Решение №РД 24 - 14/11.02.2019 г. и публикувано обявление №893785 от 14.02.2019 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/641/: 

I-во място: „Смарт бизнес къмпани" ЕООД, ЕИК 201741844, адрес за 
кореспонденция: гр. София 1616, кв. Бояна, ул. „Матей Преображенски" №6, ет. 1, ап. 2, тел.: 
0889 067777, e-mail: office@smartbusiness.bg, лице за контакти: Никола Рахнев, с оценка 95,10 
т. 

Мотиви: Техническото и ценовото предложение на „Смарт бизнес къмпани" ЕООД 
отговарят на предварително обявените условия от Възложителя. Предложението на участника 
е по-подходящо и изгодно за възложителя и би довело до по-малък бюджетен разход. След 
прилагане на методиката за оценка участникът получава 95,10 т. и съответно се класира на 1-
во място. 

II-ро място: „Верига Домино" ЕООД, ЕИК 103836699, адрес за кореспонденция: гр. 
Велико Търново 5000, ул. „Поп Харитон" №4, ет. 1, тел.: 062/606564; e-mail: 
domino_vt@abv.bg, лице за контакти: Пламен Петров, с оценка 84,07 точки. 

Мотиви: Техническото и ценовото предложение на „Верига Домино" ЕООД отговарят 
на предварително обявените условия от Възложителя. Предложението на участника е по-
малко подходящо и изгодно за възложителя и би довело до по-голям бюджетен разход. След 
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прилагане на методиката за оценка участникът получава 84,07 т. и съответно се класира на 2-
ро място. 

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
документацията и методиката за оценка. 

Настоящия протокол се състави в един екземпляр и отразява действията на комисията 
от заседание на дата 01.07.2019 г., като резултатите от всички действия от работата на 
комисията ще бъдат отразени в доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60, 
ал. 1 отППЗОП. 

Комисията приключи работа в 11:30 часа. 

КОМИСИЯ в състав: ' # 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: : 
/Пенка Игнатова - директор на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" в 
Община Велико Търново/ _ / ! 

I. 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1 

/ \ j 
/Явор Иванов - юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново/ 
2 'Лт. 
/Милена КурдоЙа - г^арен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново/ 

3 ^ 
/Велина Мрцр^а ^ старши експерт в дирекция „Бюджет и финанси" в Община Велико Търново/ 

I 

/инж. Стефан Караиванов - старши експерт в отдел „Информационно-техническо обслужване" 
и длъжностно лице по ЗБУТ в Община Велико Търново/ 
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