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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: рк@аор.Ьа . aop@aop.bq 
интернет адрес: http://www.aop.ba

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

20 Проект на решение 
^Решение за публикуване

| | осъществен първи етап на контрол чрез случаен избор

ИН на регистрационната форма от ССИ
________-________-________(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището 1-ви етап:_______  ________дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
33. Комуникационна и комшотърна техника____________________________________________

Решение номер: РД 24-. От дата: 12/06/2020 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073
П одел е н и е:________
Изходящ номер:________________________________от дата________
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
53 Публичен

1.1) Наименование и адрес
Официално наименование:
Община Велико Търново

Национален регистрационен номер:
000133634 . '

Пощенски адрес:
пл. Майка България № 2
Град: код NUTS:
Велико Търново BG321

Пощенски код: Държава:
5000 BG

Лице за контакт:
Надя Петрова, Даниела Дойнова

Телефон:
062 619228; 062 619229

Електронна поща: 
тор vt@abv.bg

Факс:
062 619231

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL): 
https://www.veliko-tarnovo.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/816
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
□ Министерство или друг държавен орган, | |Публичноправна организация

включително техни регионални или местни
подразделения

□ Национална агенция/служба □Европейска институция/агенция или
международна организация

[^Регионален или местен орган □ Друг тип:
| |Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

^Обществени услуги □Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
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□ Отбрана
□ Обществен ред и сигурност
□ Околна среда
| | Икономически и финансови дейности
| [Здравеопазване

□ Социална закрила
I | Отдих, култура и вероизповедание
□ Образование
□Друга дейност:

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
□ Газ и топлинна енергия
□ Електроенергия
□ Водоснабдяване
I [Транспортни услуги

□ Пощенски услуги
I | Експлоатация на географска област 
I IДруга дейност:

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
KI Откривам процедура

Юза възлагане на обществена поръчка
□за сключване на рамково споразумение
□за създаване на динамична система за покупки
| | кон курс за проект

I | Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да □ Не
II. 1) Вид на процедурата_________________________________________________

(попълва се от публичен възложител) 
Открита процедура

□Ограничена процедура
□Състезателна процедура с договаряне
□ Състезателен диалог
| | Партньорство за иновации
□Договаряне без предварително обявяване
□ Конкурс за проект
I | Публично състезание
□ Пряко договаряне___________________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
□Открита процедура
□Ограничена процедура
□Договаряне с предварителна покана за участие
□ Състезателен диалог
□ Партньорство за иновации
□Договаряне без предварителна покана за участие
□ Конкурс за проект
□ Публично състезание
□ Пряко договаряне___________________________________________________________

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
| [Ограничена процедура
□Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
□Състезателен диалог
| |Договяряне без публикуване на обявление за поръчка_________________________________

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълва се от публичен възложител)

£ЗЧл. 73, ал. 1 от ЗОП
□Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
□Чл. 73, ал- 2, т. 2 от ЗОП
□Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. е ал. 6 от ЗОП
□Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
□Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП___________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
□Чл. 132 от ЗОП
ПЧл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
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~ ПЧЛ. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
| |Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
| |Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
|~~|Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 
□Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
| |Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
□Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
—|Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП_______________________________

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
| |Чл. 160 от ЗОП 
□Чл. 163, ал. 1 от ЗОП 
ПЧл. 164, ал. 1, т. [■■■] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА
IV. 1) Наименование
„Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нова компютърна техника 
и периферни устройства за нуждите на Община Велико Търново"
IV.2)  Обект на поръчката
□ Строителство 
ЕЗ Доставки 
~| Услуги______________________________________________________________________

IV.3)  Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни 
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нова компютърна техника 
и периферни устройства за нуждите на Община Велико Търново, в т.ч. 
компютърни конфигурации, монитори, графични станции, сървърни 
конфигурации, защитни стени, принтери, многофункционални устройства, 
скенери, преносими компютри, мрежови устройства, мултимедийни 
проектори, непрекъсваеми захранвания, таблети, интерактивни дъски, 
електронни книги и външни дискове. Доставките ще се изпълняват след 
предварителни заявки в зависимост от конкретните потребности йа 
общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджет към 
Община Велико Търново. В предмета на договора за обществена поръчка са 
включени и следните дейности: 1. доставка на стоките до мястото на 
доставка; 2. монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на 
доставените стоки, когато е приложимо; 3. обучение на служители на 
Възложителя за работа с доставените стоки, когато е заявено от 
Възложителя; 4. гаранционно поддържане на доставените стоки в рамките 
на предложения гаранционен срок, считано от датата на подписване на 
Приемо-предавателния протокол за приемане на доставката. Минимално 
изискуемите параметри, на които трябва да отговарят предлаганите от 
участниците стоки, прогнозни количества за срока на договора, пределни 
цени по групи стоки (секции), които не трябва да бъдат превишавани от 
участниците, както и конкретни изисквания към изпълнението на 
поръчката, са подробно изброени в Техническата спецификация - 
Приложение № 1 към документацията за обществена поръчка. Възложителят 
си запазва правото на „опция за допълнителни количества" по чл. 21, ал. 
1 от ЗОП с прогнозна стойност 103 333,33 лв. без ДДС. „Опцията за 
допълнителни количества" се реализира след осигуряване на финансиране 
от Възложителя, за което той уведомява писмено Изпълнителя чрез 
възлагателно писмо, при спазване на всички условия на договора, като 
общата стойност на всички допълнителни доставки не може да надвишава 
прогнозната стойност на опцията. Ако до изтичане на срока на договора 
Възложителят не възложи „опция за допълнителни количества", се счита че 
същият няма да се възползва от правото за нейното включване.
IV.4)  Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да И Не □ 
на околната среда________________________________________________________
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете 
брой) 
техническата спецификация 1 (брой)
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показателите за оценка на офертите (брой)
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи 1 (брой)
договорни условия)____________________________________________________________

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □ Не К|
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да О Не £3
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо): 
Като се е съобразил с разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, 
Възложителят е взел мотивирано решение да не разделя поръчката на 
обособени позиции. Това се обуславя от факта, че всички дейности 
(доставки), които следва да се реализират в рамките на срока за 
изпълнение на договора, който е две години, ще се извършват след 
предварителни заявки в зависимост от конкретните потребности на 
общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджет към 
Община Велико Търново, като посочените количества са прогнозни за срока 
на договора, не са обвързващи за Възложителя и включват предвидената 
„опция за допълнителни количества" по чл. 21, ал. 1 от ЗОП, поради 
което Възложителят си запазва правото да ги увеличи или намали, 
съобразно нуждите си и осигуреното финансиране. Осигуреното финансиране 
към датата на обявяване на поръчката е в рамер на 58 333,33 лв. без 
ДДС. Като се има предвид размера на осигуреното финансиране и 
периодичността на доставките, които ще се изпълняват след възлагане в 
зависимост от конкретните потребности на Възложителя, разделянето на 
позиции може да доведе до икономически неизгодни договори за 
потенциалните участници, от една страна, и затруднения за Възложителя в 
случай на проявен частичен интерес само за една или две позиции, както 
и получаване на икономически неизгодни предложения, от друга страна. 
Също така, при евентуално разделяне на обособени позиции има опасност 
изпълнението на поръчката да се затрудни технически или да се оскъпи, 
поради необходимостта от създаване на координация между отделните 
изпълнители.
Освен това настоящата обществена поръчка се възлага като част от 
обществена поръчка с предмет: „Доставка и гаранционно поддържане на 
нова компютърна техника и периферни устройства за нуждите на Община 
Велико Търново по обособени позиции", която вече е разделена на три 
обособени позиции, две от които попадат в приложното поле на чл. 20, 
ал. 4, т. 3 от ЗОП и ще бъдат възложени чрез директно възлагане на 
основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП. В конкретния случай настоящата поръчка 
представлява остатъчната стойност на поръчката и ще се възложи чрез 
открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е 
нецелесъобразно и би довело до затруднения за Възложителя.

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:
- Обособена позиция № 2 - „Доставка на таблет и аксесоари към него, 
свързани с ежедневните работни процеси на секретариат на Кмета на 
Община Велико Търново" с прогнозна стойност 606,49 лв. без включен ДДС 
и

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 161666.67 Валута: BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури: Да Ю Не □
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност,- без да се включва ДДС: 165244.08 Валута: BGN
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- Обособена позиция № 3 - „Доставка на компютърно оборудване за нуждите 
на Проект BG05M90P001-2.101-0077-С01 „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания в Община Велико Търново" по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020” с прогнозна 
стойност 2 970,92 лв. без включен ДДС.
■Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 2 и 
3 е под 30 000 лв. без включен ДДС, същите попадат в приложното поле на 
чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл. 21,
ал. 6 от ЗОП обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3 ще бъдат
възложени по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП - чрез директно 
възлагане.
Обособена позиция № 2 включва доставката на 1 брой таблет и аксесоари 
към него (професионална писалка за таблет и универсален калъф за 
таблет), свързани с ежедневните работни процеси на секретариат на Кмета 
на Община Велико Търново.
Обособена позиция № 3 включва доставката на 2 броя компютърни 
конфигурации, в т.ч. монитор и комплект клавиатура с мишка, 1 брой 
многофункционално устройство и 1 брой преносим компютър, необходими за 
реализиране на дейности по' Проект BG05M90P001-2.101-0077-С01 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико 
Търново", по Процедура BG05M90P001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания - Компонент 3", финансирана от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020”, съгласно сключено 
Допълнително споразумение № 01/21.04.2020 г. към Договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.040-0085-С01 
между Министерство на труда и социалната политика, в качеството на 
Управляващ орган по проекта, и Община Велико Търново, в качеството на 
Конкретен Бенефициент.

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ_________________________________________
V.1)  Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура)
Процедурата се открива на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП, съгласно 
който при възлагане на обществени поръчки публичните възложители могат 
да избират свободно открита или ограничена процедура. Естеството на 
поръчката позволява достатъчно точно да се определи техническата 
спецификация, което дава възможност обществената поръчка да бъде 
възложена по реда на откритата процедура, като всички заинтересовани 
лица могат да подадат оферта. Процедурата осигурява публичност и 
прозрачност, събиране на конкурентни оферти и постигане на ефективност 
при разходването на бюджетни средства.
V.2)  Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, 
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е 
приложимо)

V.3)  Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо): 
открита с решение № от дата дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №
-________-________ (ппппп-уууу-хххх)
V.4)  Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е 
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:Валута:BGN
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РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ____________
^обявлението за оповестяване откриването на процедура 
Qпоканата за участие
^документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Възлагане във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП:
Общата прогнозна стойност на обществената поръчка за доставки е в 
размер на 161 666,67 лв. без вкл. ДДС. Същата се възлага като част бт 
обществена поръчка с предмет: „Доставка и гаранционно поддържане на 
нова компютърна техника и периферни устройства за нуждите на Община 
Велико Търново по обособени позиции":
Обособена позиция № 1 - „Доставка по заявка и гаранционно поддържане на 
нова компютърна техника и периферни устройства за нуждите на Община 
Велико Търново";
Обособена позиция № 2 - „Доставка на таблет и аксесоари към него, 
свързани с ежедневните работни процеси на секретариат на Кмета на 
Община Велико Търново”;
Обособена позиция № 3 - „Доставка на компютърно оборудване за нуждите 
на Проект BG05M90P001-2.101-0077-С01 „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания в Община Велико Търново" по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020".
Общата стойност на обществената поръчка по трите обособени позиции е в 
размер на 165 244,08 лв. без вкл. ДДС, разделена по обособени позиции, 
както следва:
- Обособена позиция № 1 - 161 666,67 лв. без включен ДДС;
- Обособена позиция № 2' - 606,49 лв. без включен ДДС и
- Обособена позиция № 3 - 2 97 0,92 лв. без включен ДДС.
Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага 
обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка 
от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не 
надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и общата стойност на 
обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от 
общата стойност на поръчката.’ В тези случаи независимо от остатъчната 
стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата 
стойност на цялата поръчка.
Имайки предвид горното, общата прогнозна стойност на обособена позиция 
№ 1, представлява 97,84 % от общата стойност на поръчката, а 
прогнозната стойност на обособени позиции № 2. и 3 представлява 2,16 % 
от общата стойност на поръчката.
Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции № 2 и 
3 е под 30 000 лв. без включен ДДС, същите попадат в приложното поле на 
чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. С оглед изложеното и на основание чл. 21, 
ал. 6 от ЗОП, обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3 ще бъдат 
възложени по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП - чрез директно 
възлагане.
Остатъчната стойност на поръчката след отделянето на ОП № 2 и № 3 е 161 
666,67 лв. без вкл. ДДС. В изпълнение на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, 
остатъчната стойност (явяваща се обща прогнозна стойност на обособена 
позиция № 1), предвид нейния размер и общата стойност на поръчката, 
може да се възложи чрез открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП 
при условията на чл. 20, ал. 9 от ЗОП.
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията 
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
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VII. 4) Дата на изпращане на настоящото решение 

12/06/2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТ
VIII. 1) Трите имена: (Подпис)
инж. Даниел
VIII.2) Длъжност:
Кмет на Община Вел

София 1000 Република
България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща 
cpcadmingcpc.bg

Факс
02 9807315

Интернет адрес (URL): 
http://www.срс.bg
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване 
на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за 
изменение или допълнителна информация може да се подава от всяко 
заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, 
ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до КЗК с копие и до Възложителя.
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