
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Д О К Л А Д

на основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП

Днес, на дата 08.11.2019 г., Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 
от ППЗОП, назначена със Заповед РД 22-1605 от 02.10.2019 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, в състав:

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. Трета 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

изготви настоящия доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 
от ППЗОП за резултатите от своята работа във връзка с разглеждане на постъпилите оферти 
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“:

Обособена позиция 1: Служебно облекло 
Обособена позиция 2: Работно облекло 
Обособена позиция 3: Обувки 
Обособена позиция 4: Лични предпазни средства
(Обособени позиции от №  5 до №  8 се възлагат по реда за съответната им 

индивидуална стойност във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП  -  чрез директно възлагане на 
основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП), 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/profil-na-kupuvacha/703, и обща прогнозна стойност 
на поръчката: 467 572.92 (четиристотин шестдесет и седем хиляди петстотин седемдесет и два 
лева и 92 ст.) лв. без ДДС,

I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

Със Заповед РД 22-1605 от 02.10.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново е 
назначена комисия в състав:

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

И ЧЛЕНОВЕ:

1

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


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

със задачи: да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери 
допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия. Комисията да 
класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от 
възложителя условия.

Комисията да проведе заседание на 02.10.2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала в 
сградата на Община Велико Търново. Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, 
като резултатите от работата да бъдат отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал. 1 
от ЗОП, да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат 
приложени протоколите от работата на комисията и всички документи, изготвени в хода на 
работа на комисията, заедно с цялата документация по 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 уникален номер 00073-2019-0043 в регистъра на АОП.

Не са направени промени във връзка със състава, сроковете и задачите на комисията.

П. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА

В определения от Възложителя срок са постъпили три оферти, както следва:

I. 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, за обособена позиция № 1 и № 2

II. Оферта с вход. № 53-2748-1/30.09.2019 г. от 11:07 часа на „Денис Индъстри“ ЕООД, 
с ЕИК: 203352845, адрес за кореспонденция: гр. Габрово 5300, ул. „Неофит Рилски“ № 12, тел: 
0899 805 147, лице за контакт: Йордан Марчев, за обособена позиция № 3: Обувки.

III. Оферта с вход. № 5300 - 22477 - 16/01.10.2019 г. от 10:35 часа на „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, за обособена позиция 1 и обособена позиция 2.

Съгласно Решение № РД 24 - 141 от 24.09.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново 
обособени позиции № 3: Обувки и № 4: Лични предпазни средства са прекратени на
основание чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, поради необходимост от съществени промени в 
условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Във 
връзка с това за обособени позиции № 3 и № 4 не следва да се подават оферти.

Предвид посоченото Решение № РД 24 - 141 от 24.09.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново комисията взе решение оферта с вх. № 53-2748-1/30.09.2019 г. на „Денис 
Индъстри“ ЕООД, гр. Габрово за обособена позиция № 3: Обувки, да не бъде отваряна и 
разглеждана от комисията.
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Във връзка с посоченото в обявлението и документацията за участие условие, че 
поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към 
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно 
положение, комисията установи, че и двамата участника са посочили в офертите си, че са 
„защитени предприятия, във връзка с което правилото на чл. 81, ал. 2 от ППЗОП е 
неприложимо.

III. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА 
ДОГОВОР С КЛАСИПАНИЯ НА ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК:

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“:

Обособена позиция 1: Служебно облекло
Обособена позиция 2: Работно облекло 

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. Заключението на комисията подкрепено и 
от приложимата съдебна практика (Решение № 519 от 25.04.2019 г. на КЗК; Решение № 
1133/2018 г. на КЗК, постановено по преписка № 703/2018 г.; Решение № 12725 от 30.09.2019 
г. на ВАС по адм. д. № 6540/2019 г.).

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.

За обособена позиция № 2: Работно облекло

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 
I*

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
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предварително обявените условия от Възложителя. (Решение № 519 от 25.04.2019 г. на КЗК; 
Решение № 1133/2018 г. на КЗК, постановено по преписка № 703/2018 г.; Решение № 12725 от
30.09.2019 г. на ВАС по адм. д. № 6540/2019 г.).

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 методиката за оценка.

IV. 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 й, както следва: протокол № 1 от заседание на 02.10.2019 г., в 14:00 часа, 
Протокол № 2 от заседание на 17.10.2019 г. в 11:00, Протокол № 3 от заседание на 05.11.2019 
г. в 10:00 ч., и протокол № 4 от заседание на 08.11.2019 г. в 10:00 ч., Комисията

РЕШИ:

Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с 
класирания на първо място участник 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“:

Обособена позиция 1: Служебно облекло
Обособена позиция 2: Работно облекло 

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/profil- 
na-kupuvacha/703, и обща прогнозна стойност на поръчката: 467 572.92 (четиристотин 
шестдесет и седем хиляди петстотин седемдесет и два лева и 92 ст.) лв. без ДДС:

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-по 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. (Решение № 519 от 25.04.2019 г. на КЗК; 
Решение № 1133/2018 г. на КЗК, постановено по преписка № 703/2018 г.; Решение № 12725 от
30.09.2019 г. на ВАС по адм. д. № 6540/2019 г.).

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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За обособена позиция № 2: Работно 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. (Решение № 519 от 25.04.2019 г. на КЗК; 
Решение № 1133/2018 г. на КЗК, постановено по преписка № 703/2018 г.; Решение № 12725 от
30.09.2019 г. на ВАС по адм. д. № 6540/2019 г.).

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“.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 3 и № 4:

С Решение № РД 24 - 141 от 24.09.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново са 
прекратени две от обособените позиции, а именно:

Обособена позиция № 3: Обувки, с прогнозна стойност: 147 463.59 лева без ДДС 
Обособена позиция № 4: Лични предпазни средства, с прогнозна стойност: 63 001.36 

лева без ДДС
като мотивите са подробно изложени в същото.

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ ЗАЕДНО СЪС 
СЪОТВЕТНИТЕ МОТИВИ:

При провеждане на процедурата не са отстранявани участници.

VII. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МОСТРИ, СНИМКИ ИЛИ МАКЕТИ:
При провеждане на процедурата не са изисквани и представяни мостри, снимки или 

макети.

Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията (протокол № 1 от 
заседание на 02.10.2019 г., в 14:00 часа, Протокол № 2 от заседание на 17.10.2019 г. в 11:00, 
Протокол № 3 от заседание на 05.11.2019 г. в 10:00 ч., и протокол № 4 от заседание на
08.11.2019 г. в 10:00 ч.), подписани от членовете на комисията, както и всички документи, 
изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по 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
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обществените поръчки на АОП: 00073-2019-0043, с адрес на профила на купувача на Община 
Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/703, и обща прогнозна 
стойност на поръчката: 467 572.92 (четиристотин шестдесет и седем хиляди петстотин 
седемдесет и два лева и 92 ст.) лв. без ДДС.

Комисията получи резултата при стриктно спазване на условията за оценка, съгласно 
предварително обявените такива на обществената поръчка.

Настоящия доклад на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на 
основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 3 от ППЗОП.

Настоящият доклад се състави и подписа в един екземпляр от комисията по чл. 103, ал. 
1 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед РД № 22-993 от 
21.06.2019 г. и изменена със Заповед № РД 22-1605 от 02.10.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, както следва:

КОМИСИЯ в състав:

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

И ЧЛЕНОВЕ:

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

Инна Л унчо^ t  Гдавен счетовсЩ п^ в ОП „Зелени системи“

Трета ГуЙ^нова -{^Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново

СтелиЙШВеликойй - Служител ЧР и вероизповедания в дирекция „Култура, международни 
д е й н о с т и  туризъм“ в Община Велико Търново  ___

ПОЛУЧИХ доклада на комисията на дата:щ / / .  / S r .
, .. ¥  s H L « i£ f  4 1  • ,v  ib  //

Подпис: ^ .................................................................
(И Н Ж /Т ГМ иЕ д; " ПАНОВ
К м е п Т ' < о  Търново)

УТВЪРЖДАВАМ доклада на комисията ||л ч ){ /ш « : .  | . ..

А"
ггПодписц.1 .*»... ✓/.........................................
(ИНЖ/№ № № £$  ПАНОВ
Кмещ нд/Община Велико Търново)
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