
О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

Р Е Ш Е Н И Е

за определяне на изпълнител по обособена позиция № 2 „Работно облекло“ от 
обществена поръчка с уникален номер в РОП:

00073-2019-0043

№  :W)rH'ATrfo..
гр. Велико Търново г.2019 г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 6 от ЗОП и отразените 
резултати и мотиви в протоколи от дати, 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. 
на Комисията, назначена със Заповед РД 22-1605 от 02.10.2019 г., да провери съответствието 
на офертите с предварително обявените от Възложителя условия, да разгледа, оцени и класира 
допуснатите оферти в открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на 
обществена поръчка 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 

индивидуални 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,

(Обособени позиции №  3 и №  4 са прекратени с Решение №  РД 24 - 141 от 24.09.2019 
г. на Кмета на Община Велико Търново поради подробно изложени в същото мотиви).

I. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка 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“: 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,

и с прогнозна стойност на обособената позиция, както следва:
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Обособена позиция № 2 „Работно облекло“ - 251 555.97 (двеста петдесет и една 
хиляди петстотин петдесет и пет лева и 97 ст.) лв. без ДДС

За обособена позиция № 2: Работно облекло

1-во място: „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД, е 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, е 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“.

II. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО:

Съгласно публикуваното в РОП Решение за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация на дата 29.08.2019 г. срокът за подаване на оферти в обявената 
открита процедура е бил до 17:00 ч. на 01.10.2019 г. В предоставения срок за обособена 
позиция № 2 „Работно облекло“ са постъпили 2 оферти.

След разглеждането на офертите относно съответствието им с поставените от 
възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор, в т. ч. и 
допълнително представените документи, съобразявайки се с приложимата към предмета на 
поръчката 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.), и при мотиви, изложени в протоколите от работата й (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.) и доклад от 08.11.2019 г., и предвид определения от Възложителя 
критерий за оценка „Най-ниска цена“, комисията Е ДОПУСНАЛА ДВАМАТА 
УЧАСТНИЦИ ДО ЕТАП РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ИМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ за обособена позиция № 2.

Представените оферти за обособена позиция № 2 „Работно облекло“ са оценени 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:
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Ц  = (Цтт / Цп) х  100 = ...............(брой точки), където:
- Цтт 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“.

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

„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 = fllmin / Цп) х 100= 184 691.00/184 691.00 х 100 
= 1 х 100 = 100 т.

III. Във връзка с чл. 22, ал. 5, т. 6, б. „а“ от ЗОП: ОДОБРЯВАМ 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.) и утвърдения от Възложителя 
доклад от 08.11.2019 г.

IV. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка 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 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, и прогнозна стойност 
на обособена позиция № 2 „Работно облекло“ - 251 555.97 (двеста петдесет и една хиляди 
петстотин петдесет и пет лева и 97 ст.) лв. без ДДС:

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: tihtrudjpd@gmail.bg, лице за контакти Дойчин Загорски, с оценка 74 т.

Мотиви: За участие в обявената обществена поръчка са подадени две оферти, които са
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допуснати до оценка. Техническите и ценовите предложения на участниците отговарят на 
предварително обявените условия от Възложителя. Мотивите за допускането на участника по 
всеки етап от разглеждането на документите се съдържат в протоколите от работата на 
комисията и усвърдения от Възложителя доклад.

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.

при следните мотиви:
Утвърден доклад на комисията, назначена със Заповед РД 22-1605 от 02.10.2019 г. на 

Кмета на Община Велико Търново, и протоколи от работата й от дати, 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.)

Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участникът, избран за изпълнител на 
обществената поръчка са изпълнени следните условия:

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същия отговаря на 
критериите за подбор;

2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

V. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да бъде публикувано в профила 
на купувача в деня на изпращането му до участника в процедурата в срок съгласно чл. 43, ал. 1

До всички протоколи и доклада от работата на комисията има осигурен свободен 
достъп на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/703.

VI. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а” от ЗОП жалба срещу решението за определяне на 
изпълнител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подава от всеки заинтересован участник в 10- 
дневен срок от получавайеФо му. Жалбата се подава до Комисията за защита на 
конкуренцията, гр. София, ^у л ..,Витоша” №18, с копие и до Възложителя.

Контрол по изпълнение ^ '^ ^ е й и Р т р  ще упражнявам лично.

от ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ,

Съгласувал:

Надя Петрова 
Директор на дире я ОП

Изготвил и съгласувал:
Трета Маринова 
Юрисконсулт в дирекций О! I
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