
G  2, Majka Bulgaria Sq., 5000 VelikoTurnovo, BULGARIA
77r « T T Î 5 3 6 2  619 304, fa x +359 62 627 997
C  И  f l A j A n a y oWt@ vt.bia-bg.com

ОВДЁИКО tu r n o v o  m u n icipality

 I
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 193 от Закона за обществените поръчки

На основание чл. 193 от ЗОП, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП и отразените 
мотиви в Протокол 02.04.2019 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22 -  
537/01.04.2019 г. със задача да разгледа и оцени получените оферти, изготвени в 
отговор на публикувани покани за представяне на оферти с № 53-2536-1/26.03.2019 г. и 
№ 5300-17530-15/26.03.2019 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от 
ЗОП с предмет: „Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на 
копирна техника на административна сграда на Община Велико Търново, 
структури към „Център за социални услуги“, в т.ч. и счетоводство на „Център за 
социални услуги“; Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, 
Дирекция „Местни данъци и такси“, „Младежки дом“ или други структури към 
Община Велико Търново.“ с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kumvacha/658/

Възлагането на обществената поръчка, при следните мотиви:

Оферта с вх. № 53-82-1/01.04.2019 г. от 09:20 часа на ЕТ „Братя Цаневи-Недко 
Цанев“, гр. Велико Търново, ул. „Сливница“ 7а, an. 1, тел: 0888685042 лице за контакт: 
Недко Цанев

С протокол от дата 02.04.2019 г. е констатирано:
Съгласно предварително обявените условия в раздел VIII от Покани за 

представяне на оферта № 53-2536-1/26.03.2019 г. и № 5300-17530-15/26.03.2019 г.
Офертата следва да съдържа следните документи:
1. Заявление за участие, в т.ч опис на документите и информация, съдържащи се 

в офертата -  по Примерен образец №1.
2. Представяне на участника, съгласно (Образец №2).
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец 3;
4. Ценово предложение, съгласно Образец №4.
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 

Закона за обществените поръчки (Образец № 5)
6. Декларация отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 -  6 от Закона за 

обществените поръчки (Образец № 6)
7.Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (Образец № 7)
8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 8) -  ако е 

приложимо
9. Декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за обществените поръчки (Образец № 
8 .1 .)-  ако е приложимо

ПРЕКРАТЯВАМ:

ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304 
ISO 14001:2004 Сертификат N 23285 
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285Intertek

unicefife
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10. Декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за обществените поръчки за отсъствие 
на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки 
(Образец № 8.2.) -  ако е приложимо

11. Списък на екип (Образец № 9)
12. Списък на услугите, идентични или сходни е предмета на обществената 

поръчка (Образец № 10)
13. Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения е 

дружествата, регистрирани в юрисдикции е преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Образец №11)

14. Декларация за съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат 
използвани за изпълнение на поръчката (Образец № 12)

15. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 
(Образец № 13)

16. При участници обединения - копие от документ, от който да е видно 
правното основание за създаване на обединението, както и информацията по т. 2, 
раздел I от настоящата документация.

Участникът не е представил нито един от изисканите документи (заявление за 
участие, представяне на участника, декларации, списъци, Ценово и Техническо 
предложение).

Съгласно чл. 39, ал. 3 т. 1 и 2 от ППЗОП Офертата включва Техническо 
предложение и Ценово предложение.

С оглед направените констатации комисията е приела, че офертата на участника 
ЕТ „Братя Цаневи-Недко Цанев“ не отговаря на предварително обявените условията за 
изпълнение на поръчката, поради, което следва да бъде отстранен и не допуснат до 
оценяване на основание чл. 107, т.2 буква „а“ от ЗОП.

Оферта е вх. № 5300-2962-6/01.04.2019 г. от 11:20 часа на „ В а л и  Компютърс“ 
ООД, гр. Велико Търново, ул. „Самуил“ № 6, тел: 062/610932, факс: 062/610921, email: 
vali@vali.bg лице за контакт: Антоанета Димитрова

С протокол от дата 02.04.2019 г. е констатирано:
След разглеждане на техническото предложение на участника, комисията е 

установила, че същото не отговаря на изискванията на Възложителя, поради следният 
мотив:

При анализ на представените документи, комисията е констатирала, че липсва 
изискуемото предложение, касаещо Споразумение за ниво на обслужване (Service Level 
Agreement, SLA). Изрично условие в Техническата спецификация и част „Изисквания 
към техническото предложение“ от Поканата е:

„Към Техническото предложение, участникът следва да:
- представи предложение, касаещо Споразумение за ниво на обслужване (Service

Level Agreement, SLA), регламентиращо определено ниво на предоставяне на
съответните услуги.“

„При липса на цялостност относно изисканата информация, участникът ще 
бъде отстранен и няма да бъде допуснат до оценяване.“
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Посоченото в техническата спецификация е част от предварително обявените 
условия

С оглед направените констатации комисията е приела, че Техническото 
предложение на участника не отговаря на предварително обявените условията за 
изпълнение на поръчката, поради, което участникът следва да бъде отстранен и не 
допуснат до оценяване на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Въз основа на горепосоченото прекратявам възлагането на обществената 
поръчка на основание чл. 193 от ЗОП във връзка е чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ 
Кмет на Община Велш

Заличена информация на основание чл.Зба, ал.З от ЗОП във връзка с чл.4 от регламент (ЕС 2016/679).
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