
ПРОТОКОЛ № 4

Днес, 08.11.2019 г. в 10:00 ч., в стая 319 в сградата на Община Велико Търново, 
Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (в сила до 01.03.2019 г„ съгл. 
§131, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОГ1 [ДВ. бр. 86 от 18.10.2018 г.])1, във връзка с 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.]), назначена със Заповед РД 
22-1605 от 02.10.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново на Кмета на Община Велико 
Търново, продължи с разглеждането на ценовите предложения от офертите, постъпили във 
връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: 
„Доставка на служебно и работно облекло, обувки и лични предпазни средства за нуждите 
на Община Велико Търново и за структури, разположени на територията на Община 
Велико Търново, по обособени позиции“ (Обособени позиции от №  5 до №  8 се възлагат по 
реда за съответната им индивидуапна стойност във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП  -  чрез 
директно възлагане на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП), с прогнозна стойност 467 572.92 
(четиристотин шестдесет и седем хиляди петстотин седемдесет и два лева и 92 ст.) лв. без ДДС, 
с публикувано решение с ID 927048 от дата 08.08.2019 г. и обявление за поръчка с ID 927049, и 
с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00073-2019-0043, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profiI-na- 
kupuvacha/703

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Диляна Вачкова - Главен експерт в дирекция „Социални дейности и 
здравеопазване“ в Община велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Юлия Ангелова - Главен експерт в дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ 

в Община Велико Търново
2. Инна Лунчева - Главен счетоводител в ОП „Зелени системи“
3. Грета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 

Търново
4. Стелиана Великова - Служител ЧР и вероизповедания в дирекция „Култура, 

международни дейности и туризъм“ в Община Велико Търново

В изпълнение на изискванията на чл. 57. ал. 3 от ППЗОП комисията е обявила чрез 
съобщение с изх. № 91-00-386 от 05.11.2019 г, публикувано в профила на купувача на адрес: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/703, че отварянето и оповестяването на 
ценовото предложение ще се извърши на дата 08.11.2019 г. от 10:00 часа, в сградата на Община 
Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2.

На заседанието на комисията присъства Стефан Стефанов - упълномощен представител 
на „ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ“ ЕООД, гр. Пловдив (с представено пълномощно на заседанието 
от 02.10.2019 г.), като удостовери присъствието си с подписване на протокол за присъствие.

На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profiI-na-
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/703


Тъй като определения в обявлението и в документацията за участие критерий за оценка 
„Най-ниска цена“, оценката и класирането на офертите ще се извърши след отварянето и 
разглеждането на ценовите предложения на участниците.

I. Отваряне оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите 
участници:

Предвид това, че критерият за оценка е „Най-ниска цена“ чл. 57, ал. 2 от ППЗОП е 
неприложим и комисията пристъпи към отваряне на пликовете „Предлагани ценови параметри“ 
от офертите на участниците и ги оповести:

I. Ценово предложение от оферта с вход. № 5300 - 22487 - 1/19.09.2019 г. от 11:18 часа на 
„Тих Труд - Пловдив“ ЕООД, с ЕИК: 000430710, адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 
4000, ул. „Прохлада“ № 1, тел: 032/627176, факс: 032/626996, e-mail: tihtrud_pd@gmail.bg, 
лице за контакти Дойчин Загорски:

Плик „Предлагани ценови параметри” на „Тих Труд - Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив, за 
обособена позиция № 1, съдържа:

1. Ценово предложение (Образец № З.1.), подписано и подпечатано от Дойчин Загорски - 
Управител (2 страници), съдържащо: обща цена за всички артикули, включени в обхвата на 
позиция 1: 5523.52 (пет хиляди петстотин двадесет и три лева и 52 ст.) лева без ДДС или 
6628.22 (шест хиляди шестстотин двадесет и осем лева и 22 ст.)

2. Таблица 1 към Образец № 3.1. за обособена позиция 1, съдържаща предложени от 
участника единични цени без ДДС за 1 бр. стока/артикул, и общи стойности без ДДС за 
артикулите съобразно прогнозните количества - 2 страници

3. CD - Предлагани ценови параметри

Плик „Предлагани ценови параметри” на „Тих Труд - Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив, за 
обособена позиция № 2, съдържа:

1. Ценово предложение (Образец № З.1.), подписано и подпечатано от Дойчин Загорски - 
Управител (2 страници), съдържащо: обща цена за всички артикули, включени в обхвата на 
позиция 1: 251 221.72 (двеста петдесет и една хиляди двеста двадесет и един лева и 72 ст. 
ст.) лева без ДДС или 301 466.06 (триста и една хиляди четиристотин шестдесет и шест 
лева и 06 ст.)

2. Таблица 2 към Образец № 3.2. за обособена позиция 2, съдържаща предложени от 
участника единични цени без ДДС за 1 бр. стока/артикул, и общи стойности без ДДС за 
артикулите съобразно прогнозните количества - 35 страници

3. CD - Предлагани ценови параметри

I. Ценово предложение от оферта с вход. № 5300 - 22477-16/01.10.2019 г. от 10:35 часа на 
„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК: 201741844, адрес за кореспонденция: гр. 
София 1616, кв. Бояна, ул. „Матей Преображенски“ № 6, ет. 1, ап. 12, тел: 0889 067777, е- 
mail: offuce@amrtbusiness.bg, лице за контакти: Никола Рахнев:

Плик „Предлагани ценови параметри” на „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, гр.
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София, за обособена позиция № 1, съдържа:
1. Ценово предложение (Образец № З.1.), подписано и подпечатано от Никола Рахнев - 

Управител (2 страници), съдържащо: обща цена за всички артикули, включени в обхвата 
на позиция 1: 4394.00 (четири хиляди триста деветдесет и четири лева и 0 ст.) лева 
без ДДС или 5272.80 (пет хиляди двеста седемдесет и два лева и 80 ст.)

2. Таблица 1 към Образец № 3.1. за обособена позиция 1, съдържаща предложени от 
участника единични цени без ДДС за 1 бр. стока/артикул, и общи стойности без ДДС за 
артикулите съобразно прогнозните количества - 2 страници

3. CD с предлагани цени за позиция 1

Плик „Предлагани ценови параметри” на „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. 
София, за обособена позиция № 2, съдържа:

1. Ценово предложение (Образец № З.1.), подписано и подпечатано от Никола Рахнев - 
Управител (2 страници), съдържащо: обща цена за всички артикули, включени в обхвата 
на позиция 1: 184 691.00 (сто осемдесет и четири хиляди шестстотин деветдесет и 
един лв. и 0 ст.) лева без ДДС или 221 629.20 (двеста двадесет и един лева 
шестстотин двадесет и девет лева и 20 ст.)

2. Таблица 2 към Образец № 3.2. за обособена позиция 2, съдържаща предложени от 
участника единични цени без ДДС за 1 бр. стока/артикул, и общи стойности без ДДС за 
артикулите съобразно прогнозните количества - 40 страници

3. CD с предлагани цени за позиция 2

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

II. Разглеждане и проверка на ценовите предложения от офертите на допуснатите 
участници:

Относно плик „Предлагани ценови параметри” на „Тих Труд - Пловдив“ ЕООД, гр. 
Пловдив, за обособена позиция № 1:

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните 
мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на възложителя. Плик „Предлагани 
ценови параметри” от оферта на „Тих Труд - Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив, за обособена 
позиция № 1, има съдържание, съгласно предварително обявените условия на поръчката. При 
проверка на изчисленията на участника не бяха констатирани аритметични грешки. Общата 
цена за всички артикули, включени в обхвата на позиция 1 - 5 523.52 лева без ДДС, не 
надхвърля определената от Възложителя прогнозна стойност за обособена позиция 1: 5 552.00 
лева без ДДС.

Относно плик „Предлагани ценови параметри” на „Тих Труд - Пловдив“ ЕООД, гр. 
Пловдив, за обособена позиция № 2:
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Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните 
мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на възложителя. Плик „Предлагани 
ценови параметри’' от оферта на „Тих Труд - Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив, за обособена 
позиция № 2, има съдържание, съгласно предварително обявените условия на поръчката. При 
проверка на изчисленията на участника не бяха констатирани аритметични грешки. Общата 
цена за всички артикули, включени в обхвата на позиция 1 -  251 221.72 лева без ДДС, не 
надхвърля определената от Възложителя прогнозна стойност за обособена позиция 1: 
251 555.97 лева без ДДС.

Относно плик „Предлагани ценови параметри” на „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД, гр. София, за обособена позиция № 1:

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните 
мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на възложителя. Плик „Предлагани 
ценови параметри” от оферта на „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. София, за 
обособена позиция № 1, има съдържание, съгласно предварително обявените условия на 
поръчката. При проверка на изчисленията на участника не бяха констатирани аритметични 
грешки. Общата цена за всички артикули, включени в обхвата на позиция 1 - 4 394.00 лева без 
ДДС, не надхвърля определената от Възложителя прогнозна стойност за обособена позиция 1: 
5 552.00 лева без ДДС.

Относно плик „Предлагани ценови параметри” на „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ 
ЕООД, гр. София, за обособена позиция № 2:

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните 
мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на възложителя. Плик „Предлагани 
ценови параметри” от оферта на „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. София, за 
обособена позиция № 2, има съдържание, съгласно предварително обявените условия на 
поръчката. При проверка на изчисленията на участника не бяха констатирани аритметични 
грешки. Общата цена за всички артикули, включени в обхвата на позиция 1 -  184 691.00 лева 
без ДДС, не надхвърля определената от Възложителя прогнозна стойност за обособена позиция 
1:251 555.97 лева без ДДС.

III. Списък на участниците допуснати до етап оценка на Ценовото предложение: 

За обособена позиция № 1:

1. „Тих Труд - Пловдив“ ЕООД, с ЕИК: 000430710, адрес за кореспонденция: гр.



Пловдив 4000, ул. „Прохлада“ № 1, тел: 032/627176, факс: 032/626996, e-mail: 
tihtrud_pd@gmail.bg, лице за контакти Дойчин Загорски

2. „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК: 201741844, адрес за
кореспонденция: гр. София 1616, кв. Бояна, ул. „Матей Преображенски“ № 6, ет. 
1, ап. 12, тел: 0889 067777, e-mail: offuce@amrtbusiness.bg, лице за контакти: 
Никола Рахнев

За обособена позиция № 2:

1. „Тих Труд - Пловдив“ ЕООД, с ЕИК: 000430710, адрес за кореспонденция: гр. 
Пловдив 4000, ул. „Прохлада“ № 1, тел: 032/627176, факс: 032/626996, e-mail: 
tihtrud_pd@gmail.bg, лице за контакти Дойчин Загорски

2. „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, ЕИК: 201741844, адрес за
кореспонденция: гр. София 1616, кв. Бояна, ул. „Матей Преображенски“ № 6, ет. 
1, ап. 12, тел: 0889 067777, e-mail: offuce@amrtbusiness.bg, лице за контакти: 
Никола Рахнев

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на участниците по 
обособените позиции, при съобразяване с определената от възложителя формула, а именно: 
обект на сравнително оценяване е предложената от участниците обща стойност (цена) - сума, 
резултат от сбора на общите стойности на всички артикули, включени в обхвата на 
позицията, съобразно прогнозните им количества.

Преценява се най-изгодното за Възложителя предложение, което ще има за своя 
последица най-малък бюджетен разход.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се 
оценяват по следния начин:

Ц = ( Ц т т  / Цп) х 100 = ............... (брой точки), където:
- Цпнп е най-ниската предложена обща стойност (цена) - сума, резултат от сбора на 

общите стойности за всички артикули, включени в обхвата на позицията, в лева без ДДС, 
съобразно прогнозните количества, съгласно ценовите предложения на всички участници в 
поръчката,

- Цп е предложената обща стойност (цена) - сума, резултат от сбора на общите 
стойности за всички артикули, включени в обхвата на позицията, в лева без ДДС, съобразно 
прогнозните количества, съгласно ценовото предложение, на съответния участник.

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА И КЛАСИРАНЕ:

По обособена позиция № 1:

Резултатите на участниците за обособена позиция № 1, съгласно определената от Възложителя 
методика за оценка, са:

„ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ“ ЕООД: Ц = ( Ц т т  / Цп) х 100 = 4 394.00/5 523.52 х 100 =
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0.795507212... х 100 = 0.80 х 100 = 80 т.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД: Ц = (Ц т т  / Цп) х 100 = 4 394.00/4 394.00 х 100 = 1 х 
100 = 100 Т.

По обособена позиция № 2:

Резултатите на участниците за обособена позиция № 2, съгласно определената от Възложителя 
методика за оценка, са:

„ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ“ ЕООД: Ц -  ( Ц т т  / Цп) х 100 = 184 691.00/251 221.72 х 100 = 
0.7351713060479 х 100 = 0.74 х 100 = 74 т.

„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД: Ц = ( Ц т т  / Цп) х 100 = 184 691.00/184 691.00 х 100 
= 1 х 100 = 100 т.

V. 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 в открита процедура с предмет: „Доставка на 
служебно и работно облекло, обувки и лични предпазни средства за нуждите на Община 
Велико Търново и за структури, разположени на територията на Община Велико 
Търново, по обособени позиции“:

За обособена позиция № 1: Служебно облекло

1-во място: „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД, с ЕИК: 201741844, с адрес за 
кореспонденция: гр. Софи 1616, кв. Бояна, ул. „Матей Преображенски“ № 6, ет. 1, ап. 2, тел: 
0889 06 77 77, e-mail: office@smartbusiness.bg, лице за контакти: Никола Рахнев, с оценка 100 т .

Н-ро място: „Тих Труд - Пловдив“ ЕООД, с ЕИК: 000430710, адрес за
кореспонденция: гр. Пловдив 4000, ул. „Прохлада“ № 1, тел: 032/627176, факс: 032/626996, е- 
mail: tihtrud_pd@gmail.bg, лице за контакти Дойчин Загорски, с оценка 80 т.

Мотиви: За участие в обявената обществена поръчка са подадени две оферти, които са 
допуснати до оценка. Техническите и ценовите предложения на участниците отговарят на 
предварително обявените условия от Възложителя. След прилагане на определената от 
Възложителя формула за определяне на най-ниска цена, „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД, гр. 
София получава максимален брой 100 т. и съответно се класира на 1-во място за обособена 
позиция № 1.
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I-во място: „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД, с ЕИК: 201741844, с адрес за 
кореспонденция: гр. Софи 1616, кв. Бояна, ул. „Матей Преображенски“ № 6, ет. 1, ап. 2, тел: 
0889 06 77 77, e-mail: office@smartbusiness.bg, лице за контакти: Никола Рахнев, с оценка 100 т .

II-DO място: „Тих Труд - Пловдив“ ЕООД, с ЕИК: 000430710, адрес за 
кореспонденция: гр. Пловдив 4000, ул. „Прохлада“ № 1, тел: 032/627176, факс: 032/626996, е- 
mail: tihtrud_pd@gmail.bg, лице за контакти Дойчин Загорски, с оценка 80 т.

Мотиви: За участие в обявената обществена поръчка са подадени две оферти, които са 
допуснати до оценка. Техническите и ценовите предложения на участниците отговарят на 
предварително обявените условия от Възложителя. След прилагане на определената от 
Възложителя формула за определяне на най-ниска цена, „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД, гр. 
София получава максимален брой 100 т. и съответно се класира на 1-во място за обособена 
позиция № 2.

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
документацията и определения критерий за оценка „Най-ниска цена“.

За обособена позиция № 2: Работно облекло

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО 
МЯСТО УЧАСТНИК:

След като извърши класирането и въз основа на констатациите, отразени в протоколите от 
работата на комисията, както следва: протокол № 1 от заседание на комисията на 02.10.2019 г., 
в 14:00 часа, Протокол № 2 от заседание на комисията на 17.10.2019 г. в 11:00 часа, Протокол № 
3 от заседание на комисията на 05.11.2019 г. в 10:00 ч., и настоящия протокол, Комисията

РЕШИ:

Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с класираните на първо 
място участници по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 в обществена поръчка, 
проведена чрез открита процедура с предмет: „Доставка на служебно и работно облекло, 
обувки и лични предпазни средства за нуждите на Община Велико Търново и за 
структури, разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени 
позиции“, с публикувано решение с ID 927048 от дата 08.08.2019 г. и обявление за поръчка с 
ID 927049, и с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00073-2019- 
0043, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.velik.o- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/703:

За обособена позиция № 1: Служебно облекло

„Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД, с ЕИК: 201741844, с адрес за кореспонденция: гр. 
Софи 1616, кв. Бояна, ул. „Матей Преображенски“ № 6, ет. 1, ап. 2, тел: 0889 06 77 77, e-mail: 
office@smartbusiness.bg, лице за контакти: Никола Рахнев, с оценка 100 т.
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За обособена позиция № 2: Работно облекло

„Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД, с ЕИК: 201741844, с адрес за кореспонденция: гр. 
Софи 1616, кв. Бояна, ул. „Матей Преображенски“ № 6, ет. 1, ап. 2, тел: 0889 06 77 77, e-mail: 
office@smartbusiness.bg, лице за контакти: Никола Рахнев, с оценка 100 т.

Настоящият протокол на комисията, заедно с доклада, се предава на Възложителя за 
утвърждаване на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП.

Резултатите от всички действия от работата на комисията се отразяват в доклад на 
основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП.

Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 08.11.2019 
г. в 10:00 ч. до 10:45 часа, 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 от ППЗОП.

Настоящия протокол се състави в един екземпляр.

Комисията приключи работа в 10:45 часа.

КОМИСИЯ в състав:

д-р Диляна Вачкова - Главен в дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в
Община велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ:

Юлия Ангелова - Главен експерт в  диЪекция „Образование, младежки дейности и спорт“ в 
Община Велико Търново

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Инна лавен счетоводител в|ОЧ1 „Зелени системи“

Грета IvfgpjtflOBa - Ю рисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново

Стелиана Вй^икова ^Служ ител ЧР и вероизповедания в дирекция „Култура, международни 
дейности и туризъм“ в Община Велико Търново
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