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ПРОТОКОЛ № 4
Днес. 13.07.2017 г. в 11:00 ч., в сградата на Община Велико Търново в стая 306. Комисията
по чл. 103, ал. 1 от ЗОП. във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22-604
от 19.04.2017 г., изменена със Заповед № РД 22-1166/10.07.2017 г. на Кмета на Община Велико
Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена
поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на различни
мебели (бюра, столове, шкафове, стелажи и др.) и интериорни елементи в зависимост от
конкретните потребности на Община Велико Търново, като доставките ще се извършват
след предварителна заявка”, с публикувано обявление с ID 775436 на дата 10.03.2017 г. в
Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2017-0015. с адрес на
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-nakupuvacha/466.
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Стефан Караиванов - Старши експерт в отдел “Информационнотехническо обслужване" и длъжностно лице по ЗБУТ в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Явор Иванов - Ю рисконсулт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново;
2. Даниела Дойнова - Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико
Търново;
3. Велина Монова - Старши експерт в отдел „Бюджет и финанси" в Община Велико Търново;
4. инж. Веселин Станчев - Главен експерт в Звено „Сигурност и отбранително-мобилизационна
подготовка” в Община Велико Търново.
На заседанието на комисията присъства Асен Раев, в качеството си на управител на „Офис
& Мебел ленд" ЕООД, който удостовери присъствието си чрез подписване на протокол за
присъствие.
В изпълнение на изискванията на чл. 57. ал. 3 от ППЗОП комисията обяви чрез съобщение
с изх. № 91-00-219 от 10.07.2017 г„ публикувано в профила на купувача на адрес:
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/466, че отварянето и оповестяването на
ценовите предложения ще се извърши на дата 13.07.2017 г. от 11:00 ч. в заседателна зала в
сградата на Община Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, пл. „М айка България" № 2.
Тъй като критерият за възлагане на поръчката е „Най-ниска цена”, комисията
пристъпи направо към отваряне и оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри”
на допуснатия до този етап участник.
Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 5300-1210-1 от 12.04.2017 г.
от 11:32 ч. на „Ай Ес Джей Груп” ЕООД, ЕИК: 200011753, съдържа:
1. Ценово предложение по Образец № 4. подписано и подпечатано от Светла Тачева —
управител, стр. 1-7;
2. Електронен носител с ценовото предложение на участника - CD - 1 бр.
Комисията оповести ценовото предложение. Предложените единични цени за доставка на
артикулите, посочени в техническата спецификация от документацията за обществената поръчка,
са както следва:
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Артикул
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Посетителски стол

1

Работен стол без
подлакътници

2

Работен стол с
подлакътници

3

Директорски стол
ЕКО кожа +
дамаска

4

Посетителски стол
дървен
5

Бюро 120/70/74 см.
6

Единична
цена

Технически характеристики

Мярка

3

4

5

1 Брой

27,39

1 Брой

70,19

1 Брой

87,95

1 Брой

116,63

1 Брой

26,64

1 Брой

98,76

М етална рамка с прахово покритие,
текстилна дамаска, декоративни пластмасови
капаци. Голямо разнообразие от цветови
дамаски. Размери 54.5/42.5/82 см., височина
на сядане 47 см. с възможно отклонение от
зададените размери 2 см.
Ергономична седалка и облегалка,
тапицирани с дамаска. Плавно регулиране
височината на седящия, посредством газов
амортисьор. Регулиране височина и наклон
на облегалката с възможност за фиксиране.
Регулиране дълбочината на сядане. Стабилна
петлъчева метална основа с колелца.
М аксимална товароносимост 120 кг. Размери
64.5/97-115.5/44.5-57.5 см., с възможно
отклонение 2 см.
Ергономична седалка и облегалка,
тапицирани с дамаска. Плавно регулиране
височината на седящия, посредством газов
амортисьор. Регулиране височина и наклон
на облегалката с възможност за фиксиране.
Регулиране дълбочината на сядане. Стабилна
петлъчева метална основа с колелца.
Подлакътници от метал и пластмаса.
М аксимална товароносимост 120 кг. Размери
64.5/97-115.5/44.5-57.5 см., с възможно
отклонение 2 см.
Ергономична седалка и облегалка,
тапицирани с дамаска тип Меш и еко кожа.
Плавно регулиране височината на седящия,
посредством газов амортисьор. Релакс
подвижна система - Tilt механизъм с
възможност за заключване в изходна
позиция. Регулиране силата на люлеене
според теглото на седящия. Фиксирани
пластмасови подлакътници Стабилна
петлъчева хромирана основа с колелца.
М аксимална товароносимост 120 кг. Размери
49/46.5/106-115/44-53 см., с възможно
отклонение 2 см.
Стабилна метална рамка, прахово боядисана.
Седалка и облегалка от многослойна
дървесина в цвят натурален бук
П ротектори на краката за защита на
подовите настилки. Размери 43/43/45-81. с
възможно отклонение 2 см.
Плот от 25 мм. ПДЧ с меламиново покритие,
ABS кант 2 мм., страници и царга
изработени от 18 мм. ПДЧ с PVC кант 1 мм.

В лева без
ДДС

0

Бюро с чекмеджета
120/60/74 см.
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Плот от 18 мм. ПДЧ с меламиново покритие.
ABS кант 2 мм., страници и царга
изработени от 18 мм. ПДЧ с PVC кант 1 мм.
Контейнер с две чекмеджета и две отворени
ниши. Страница с декоративни отвори.
Количка за
Изработена от 18 мм. ПДЧ с 1 мм. Кант и 4
компютър
бр. колелца. Размери 29/50/13 см.
Висящ плот за
Плот от 18 мм. ПДЧ с меламиново покритие,
клавиатура
кант 1 мм., страници и бленди изработени от
18 мм. ПДЧ с PVC кант 1 мм. , ролкови
водачи - 2 бр. Размери: 70/35/8 см.
Плоскост за стена
Плот от 18 мм. ПДЧ с меламиново покритие,
кант 2 мм. Дюбели за захващане. Размери:
100/30/1.8 см.
Плоскост за стена
Плот от 18 мм. ПДЧ с меламиново покритие,
кант 2 мм. Дюбели за захващане. Размери:
200/50/1.8 см.
Заседателна маса
Плот от 36 мм. ПДЧ с меламиново покритие,
ABS кант 2 мм., страници и царга
изработени от 25 мм. ПДЧ с PVC кант 2 мм.
Заоблена от всички страни. Размери
260/120/74 см.
Контейнер носещ с Изработен от 18 мм. ПДЧ с 1 мм. к а н т .,
три чекмеджета и
плътен гръб и цокъл от 18 мм. ПДЧ.
ниша
Открита ниша и три чекмеджета, кантирани
с 2 мм. кант и двуточкова метална дръжка,
ролкови водачи. Размери 40/50/71.5 см.
Контейнер носещ с Изработен от 18 мм. ПДЧ с 1 мм. кант. ,
чекмедже и врата
плътен гръб и цокъл от 18 мм. ПДЧ.
Чекмедже и врата кантирани с 2 мм. кант и
двуточкова метална дръжка, ролкови водачи.
Размери 40/50/71.5 см.
Контейнер с 4
Таван от 25 мм. ПДЧ с 2 мм. кант. Корпус
чекмеджета и ниши изработен от 18 мм. ПДЧ с 2 мм. кант,
плътен гръб от 18 мм. ПДЧ. Разделен на две
равни части, посредством вертикален
делител. Едната част с четири чекмеджета
кантирани с 2 мм. кант с ролкови водачи ,
всяко от тях с двуточкова метална дръжка.
Другата с два рафта от 18 мм. ПДЧ с 2 мм.
кант. Четири броя колелца. Размери 80/50/80
см.
Стелаж за
Изработен от 18 мм. ПДЧ с 1 мм. кант. ,
документи с две
плътен гръб от 18 мм. ПДЧ, цокъл. ПДЧ с
отделения
меламиново покритие. Един рафт.
Възмножност за преместване на рафтовете.
Размери 80/40/85 см.
Стелаж за
Изработен от 18 мм. ПДЧ с 1 мм. к а н т ..
документи с 5
плътен гръб от 18 мм. ПДЧ. цокъл. ПДЧ с
отделения
меламиново покритие. Възмножност за
преместване на рафтовете. Размери 80/40/200
см.
Стелаж за
Изработен от 18 мм. ПДЧ с 1 мм. кант. ,
документи с 6
плътен гръб от 18 мм. ПДЧ. цокъл. ПДЧ с

1 Брой

135,46

1 Брой

20,76

1 Брой

29.96

1 Брой

17,12

1 Брой

29,96

1 Брой

98,44

1 Брой

126,15

1 Брой

104,43

1 Брой

65,38

1 Брой

74,04

1 Брой

160,07

1 Брой

42,80
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отделения
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меламиново покритие. Три вертикални
делителя, три рафта. Възможност за
преместване на рафтовете. Размери 220/40/58
см.
Стелаж прегаден.с Таван и страници от 36 мм. ПДЧ с 2 мм.
врати
кант. Плътен гръб от 18 мм. ПДЧ, цокъл. Два
вертикални делителя разделящи на три равни
части. Всяка от тях с по три рафта и две
врати от 18 мм. ПДЧ с 2 мм. кант. с метални
двуточкови дръжки. Размери 270/50/125 см.
Метален шкаф за
Здрава метална конструкция, прахово
документи
боядисана. Триточково заключване,
уникално за всеки шкаф. 4 регулируеми
рафта с възможност за промяна на
височината през 2 см. Стомана с дебелина 1
мм. Товароносиост на рафт 60 кг. Размери
80/40/200 см.
Шкаф за техника с Таван от 36 мм. ПДЧ с 2 мм. кант. Корпус
две врати
изработен от 25 мм. ПДЧ с 2 мм. к а н т .,
плътен гръб от 18 мм. ПДЧ. Страниците
наддават над тавана с 3 см. Врати, кантирани
с 2 мм. кант и двуточкови метални дръжки.
Един брой рафт. 4 бр. колелца. Размери
80/60/70 см.
Шкаф за техника с
Изработен от 18 мм. ПДЧ с 1 мм. к а н т .,
две врати и ниша
плътен гръб от 18 мм. ПДЧ. Страниците
наддават над тавана с 3 см. В горната част
ниша с височина 20 см. В долната част
врати, кантирани с 2 мм. кант и двуточкови
метални дръжки. 4 бр. колелца . Размери
60/50/69 см.
Архивен шкаф с
Таван от 25 мм. ПДЧ с 2 мм. кант. Корпус
плъзгащи врати
изработен от 18 мм. ПДЧ с 1 мм. к а н т .,
плътен гръб от 18 мм. ПДЧ. Две плъзгащи
врати кантирани с 2 м м .. всяка от тях с
вкопана метална дръжка. Д ва рафта от 25
мм. ПДЧ с 2мм. кант на лицевата част.
Размери 100/45/100 см.
Шкаф за лекарства Изработен от 18 мм. ПДЧ с 1 мм. кант,
плътен гръб от 18 мм. ПДЧ, цокъл. В средата
с цяло чекмедже 70/40/15 см. Горна част с
две врати от стъкло с ПДЧ рамка и два
стъклени рафта, кантирани с 2 мм. кант и
двуточкови метални дръжки. Страници на
горната част от ПДЧ рамка и стъкло. Долна
част разделена на две, като едната е от 5 бр.
чекмеджета с ролкови водачи, а другата с
врата и рафт зад нея. Всички чела на
чекмеджета и врати са кантирани с 2 мм.
кант и включват метални двуточкови
дръжки. Размери 70/40/180 см.
Шкаф с две врати и Таван от 25 мм. ПДЧ с 2 мм. кант. Корпус от
6 чекмеджета
18 мм. ПДЧ с 1 мм. к а н т .. плътен гръб от 18
мм. ПДЧ. цокъл. Един вертикален делител.

1 Брой

115,56

1 Брой

243,43

1 Брой

56,71

1 Брой

104,97

1 Брой

105,93

1 Брой

256,80

1 Брой

110,21
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Ш каф за обувки

26

Нощно шкафче с
чекмедже и врата
27

Гардероб единичен
28

Гардероб двоен
29

Гардероб с две
врати
30

М етален гардероб
троен

31

Метален гардероб
двоен
32

разделящ шкафа на две части. Едната част е
80 см. с две врати и два рафта зад тях.
Другата част 40 см. е от 6 чекмеджета. Врати
и чела на чекмеджета, кантирани с 2 мм.
кант и двуточкови метални дръжки. Ролкови
водачи на чекмеджетата. Размери 120/40/120
см.
Изработен от 18 мм. ПДЧ с меламиново
покритие. Всички детайли, врати и рафтове
кантирани с 2 мм. кант. Плътен гръб от 18
мм. ПДЧ, цокъл. Три вертикални делителя,
разделящи на четири равни части. Общо 10
отделения за обувки. Възможност за
преместване на рафтовете. Размери
200/40/60 см.
Изработен от 18 мм. ПДЧ с 1 мм. кант. ,
плътен гръб от 18 мм. ПДЧ. Врата и
чекмедже, кантирани с 2 мм. кант и
двуточкови метални дръжки, ролкови
водачи. 4 БР. метални крачета. Размери
40/35/45 см.
Изработен от 18 мм. ПДЧ с 1 мм. кант. ,
плътен гръб от 18 мм. ПДЧ, цокъл. Цяла
врата кантирана с 2 мм. кант и двуточкова
метална дръжка. ПДЧ с меламиново
покритие. Метална тръба за закачалки.
Размери 42/58/162 см.
Изработен от 18 мм. ПДЧ с 1 мм. к а н т .,
плътен гръб от 18 мм. ПДЧ. цокъл. 2 бр. цели
врати кантирани с 2 мм. кант и 2 бр.
двуточкови метални дръжки. ПДЧ с
меламиново покритие. Метална тръба за
закачалки. Размери 80/58/162 см.
Изработен от 18 мм. ПДЧ с 2 мм. кант. ,
плътен гръб от 18 мм. ПДЧ. цокъл. С 5 рафта
за дрехи Цели врати кантирани с 2 мм. кант
и по 1 бр. двуточкова метална дръжка. ПДЧ
с меламиново покритие. Размери 85/54/190
см.
М етална прахово боядисана конструкция.
Три отделения с врати с вентилационни
отвори. Индивидуално заключване на всяка
врата. Фабрично заварена неразглобяема
конструкция с дебелина на стените 0.5 мм.
Всяко отделения съдържа рафт за дрехи,
тръба за закачалки, куки за дрехи и огледало.
Възможност за поръчка в много цветове.
Размери 90/50/180 см.
Метална прахово боядисана конструкция.
Две отделения с врати с вентилационни
отвори. Индивидуално заключване на всяка
врата. Фабрично заварена неразглобяема
конструкция с дебелина на стените 0.5 мм.
Всяко отделения съдържа рафт за дрехи.

1 Брой

160,50

1 Брой

65,59

1 Брой

146,91

1 Брой

221,65

1 Брой

258,94

1 Брой

331,70

1 Брой

224,70
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42

тръба за закачалки, куки за дрехи и огледало.
Възможност за поръчка в много цветове.
Размери 60/50/180 см.
Детски гардероб
Изработен от 18 мм. ПДЧ с 1 мм. кант. . гръб
със закачалки и 2
фазер. Врати, кантирани с 2 мм. кант. и PVC
врати за 4 деца
дръжки. Цветно ПДЧ с меламиново
покритие. Разделен с три вертикални и осем
хоризонтални делителя. По две двойни
закалки на отделение, рафт за вещи и
отделение за обувки. Размери 100/40/120 см.
Детски гардероб
Изработен от 18 мм. ПДЧ с 1 мм. к а н т .. гръб
със закачалки и 4
фазер. Врати, кантирани с 2 мм. кант. и PVC
врати за 4 деца
дръжки. Цветно ПДЧ с меламиново
покритие. Разделен с три вертикални и осем
хоризонтални делителя. По две двойни
закалки на отделение, рафт за вещи и
отделение за обувки. Размери 100/40/120 см.
Детско легло за
Страници, чело, гръб и дъно изработени от
матрак с размер
18 мм. цветно ПДЧ с PVC кант 2 мм.
120/60
Страници със заоблени ъгли. Размери
125/66/70 см. Височина на сядане 40 см.
Детско легло
Детско легло с допълнително изтеглящи се
изтеглящо се на три две отделения. Изработени от 18 мм. цветно
нива за матрак
ПДЧ със заоблени табли и чела на
140/70
чекмеджетата и гумиран противоударен кант
на всички плоскости. Вкопани дръжки.
Подматрачни рамки с масивни букови
ламели на горните две отделения. Изтегляне
посредством колелца на всяко отделение.
Размери 145/75/100 см.
Детска маса с
Плот от 18 мм ПДЧ с 2 мм. кант., заоблени
метални крака
ъгли, 4 бр. метални крака. Размери 120/60/52
см.
Трапезна маса
Плот от 25 мм. ПДЧ с 2 мм. кант. Хромирана
метална основа с четири крака. Размери
80/80/75 см.
Двулицев матрак
Изработен от висококачествена пяна и
със сваляем калъф
сваляем калъф с цип. Размери 140/70/9 см.
Двулицев матрак
Изработен от висококачествена пяна и
със сваляем калъф
сваляем калъф с цип. Размери 120/60/9 см.
Матрак двулицев
Двулицев матрак с височина 20 см.
Ортопедична сърцевина с висока плътност.
Антибактериална и антиалергична дамаска.
Размери 90/200/20 см.
Пейка паркова
Стабилна чугунена основа, прахово
боядисана, защитена от външно влияние.
Облегалка и седалка от греди от масивен
дървен материал, фиксирани с поцинковани
стоманени болтове за основата. Защитени с
антикорозионен влагоустойчив импрегнант.
Размери 210/78/46-84 см.

1 Брой

203,30

1 Брой

203.30

1 Брой

90,95

1 Брой

318,86

1 Брой

54,78

1 Брой

64,20

1 Брой

37,45

1 Брой

37,45

1 Брой

176,55

1 Брой

234,12

Сбор от единичните цени в лв. без ДДС

5 156,69
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При поръчка на артикули извън посочените в Техническата спецификация, стойността им
без ДДС ще се определя на база изразходваните материали и показателите за ценообразуване,
както следва*:
а) разходи за материали:
- по единични цени за основните видове материали, както следва:
- Ламинирано ПДЧ, различни цветове, дебелина 18 мм -2 9 ,9 6 лв./кв.м;
- Ламинирано ПДЧ, различни цветове, дебелина 25 мм - 40,66 лв./кв.м;
- МДФ с PVC покритие, гланц, различни цветове, дебелина минимум 18 мм 10,27 лв./кв.м;
- други материали - по доказуеми цени** (Цената на придобиване на материала, при
необходимост, се удостоверява чрез първични документи (за придобиване) или калкулации (за
производство)',
б) разходи за труд (изработка, доставка и монтаж)***:
при средна часова ставка - 0,01 лв./ч.ч;
в) допълнителни разходи върху труда - 0 %;
г) доставно-складови разходи - 2 % върху стойността на материалите;
д) печалба - 8 % върху стойността на доставката;
* В случаи, че бъде избран за Изпълнител, за целия срок на изпълнение на договора
участникът е обвързан от единичните цени на основните видове материали и стойностите на
показателите за ценообразуване, които е оферирал с Ценовото си предложение.
** При поръчка от Възложителя на видове мебели, вида и цената на влаганите материали
се одобрява предварително от представител на Възложителя, инициирал съответната заявка.
*** Времето за изработка, доставка и монтаж, както и броят на необходимите
работници се оферират в зависимост от конкретните заявки при спазване на часовата ставка,
посочена в офертата.
• k - k 'k

След извършване на горните действия, публичната част от заседанието на комисията
приключи и тя пристъпи към разглеждане и проверка на ценовото предложение от офертата на
единствения допуснат участник.
Относно плик „Предлагани ценови параметри” от оферта е вх. № 5300-1210-1 от
12.04.2017 г. от 11:32 ч. на „Ай Ес Джей Груп” ЕООД, ЕИК: 200011753:
Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните
мотиви:
Комисията установи, че Плик „Предлагани ценови параметри" от офертата на „Ай Ес
Джей Груп” ЕООД има съдържание, съгласно предварително обявените условия. Ценовото
предложение е изготвено в съответствие с изискванията на раздел IV. т. 2.3.2 и образец № 4 от
документацията за обществена поръчка. При изчисляване на сбора от единичните цени без ДДС
за доставка на артикулите, посочени в техническата спецификация от документацията, не бяха
констатирани аритметични грешки. Участникът е направил своето предложение и по
показателите за ценообразуване, които ще се прилагат при заявка на артикули извън посочените
в техническата спецификация от документацията.
***
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След като приключи с разглеждането на ценовото предложение на единствения допуснат
участник - „Ай Ес Джей Груп” ЕООД, комисията пристъпи към оценка на офертата му по
методиката за оценка от документацията за обществена поръчка. Оценяването на икономически
най-изгодната оферта се извършва по критерий „НАЙ-НИСКА ЦЕНА" съгласно чл. 70. ал. 2. т. 1
от ЗОП.
М ЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА:
Максималният брой точки, които може да събере един участник са 100 (сто) точки.
Участникът, чиято оферта е получила най-висока оценка се класира на първо място, а останалите
следват в низходящ ред.
Оценките на участниците се определят по формулата:
Р = С + N , където:
С - показател, оценяващ сбора от предложените единични цени на артикулите от
Техническата спецификация в лева без ДДС
N - показател, оценяващ предложените стойности на показателите за ценообразуване
Тежест на показател С в комплексната оценка (Р) - 50 %
Тежест на показател N в комплексната оценка (Р) - 50 %
Оценяването по показател С ще се извърши като максимален брой 50 точки ще получи
участника, предложил най-малък сбор от предложените единични цени на артикулите от
Техническата спецификация в лева без ДДС, а точките на останалите участници ще бъдат
определени по формулата:
С = C min * 50, където
Сп
Cmjn е най-малкият, предложен сред всички участници, сбор от единичните цени на
артикулите от Техническата спецификация в лева без ДДС
Сп - предложеният от оценявания участник сбор от единичните цени на артикулите от
Техническата спецификация в лева без ДДС
Оценяването по показател N ще се извърши като максимален брой 50 точки ще получи
участника, предложил най-ниска цена за изработка, доставка и монтаж на артикул „X” след
прилагане на показателите за ценообразуване, а точките на останалите участници ще бъдат
определени по формулата:
N = N min * 50, където
NП
N min - най-ниската цена. предложена сред всички участници, за изработка, доставка и монтаж
на артикул „X” след прилагане на показателите за ценообразуване
N n - предложената от оценявания участник цена за изработка, доставка и монтаж на артикул
„X" след прилагане на показателите за ценообразуване
За целите на оценката цената на артикул „X” се изчислява като сбор от разходите за
изработка, доставка и монтаж и предложената от съответния участник печалба, както
следва:
8

А) разходи за материали:

№

Вид вложен материал

Количество

1

Ламинирано ПДЧ, различни цветове, дебелина 18 мм

1 кв.м.

2

Ламинирано ПДЧ, различни цветове, дебелина 25 мм
МДФ с PVC покритие, гланц, различни цветове,
дебелина минимум 18 мм

1 кв.м.
1 кв.м.

3

Единична
цена
в лв./кв.м.

Общо разходи за материали, като сбор от единичните цени на
основните видове материали:

Б) разходи за труд (изработка, доставка и монтаж):
при средна часова ставка - ................................. лв. ч.ч;
В) допълнителни разходи върху труда - .....................%;
Г) доставно-складови разходи - .....................% върху стойността на материалите:
ОБЩО РАЗХОДИ (ОР) = А+(А*Г%)+Б+(Б*В%) = ..................................... лв.
Д) печалба -................... % върху стойността на доставката:
Цена за артикул „X” = ОР + (ОР*Д%) = .................................лв. без ДДС
* В случай, че бъде избран за Изпълнител, участникът е обвързан от единичните цени на
основните видове материали и стойностите на показателите за ценообразуване, които е оферирал
с Ценовото си предложение, за целия срок на изпълнение на договора.
Забележка:
При извършване на оценяването ще се използва закръгляне до втория знак след
десетичната запетая.
Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в
съответствие с изискванията на документацията за обществена поръчка.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните
на първо място оферти, когато оценките на две или повече оферти са равни.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА:
До оценка е допусната само една оферта - оферта с вх. № 5300-1210-1 от 12.04.2017 г. от
11:32 ч. на „Ай Ес Джей Груп" ЕООД, ЕИК: 200011753.
1.
Резултати от оценката по ПОКАЗАТЕЛ С, оценяващ сбора от предложените
единични цени на артикулите от Техническата спецификация в лева без ДДС:
Сбор от предложените единични цени на артикулите от Техническата спецификация от
офертата на „Ай Ес Джей Груп" ЕООД:
5 156,69 лева (пет хиляди сто петдесет и шест лева и 69 стотинки) без ДДС
Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията и
методиката за икономически най-изгодна оферта. Като единствен допуснат участник, комисията
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оцени.,Ай Ес Джей Груп” ЕООД с 50 точки по показател С, оценяващ сбора от предложените
единични цени на артикулите от Техническата спецификация в лева без ДДС.
2.
Резултати от оценката по ПОКАЗАТЕЛ N, оценяващ предложените стойности на
показателите за ценообразуване:
За целите на оценката комисията приложи показателите за ценообразуване, предложени от
„Ай Ес Джей Груп” ЕООД, за да изчисли цената на артикул „X":
А) разходи за материали:

№

Вид вложен материал

Количество

Единична
цена
в лв./кв.м.

1

Ламинирано ПДЧ. различни цветове, дебелина 18 мм

1 кв.м.

29,96

2

Ламинирано ПДЧ. различни цветове, дебелина 25 мм

1 кв.м.

40,66

3

МДФ с PVC покритие, гланц, различни цветове, дебелина минимум 18
мм

1 кв.м.

10,27

Общо разходи за материали, като сбор от единичните цени на основните видове
материали:

80,89

Б) разходи за труд (изработка, доставка и монтаж):
при средна часова ставка - 0,01 лв. ч.ч;
В) допълнителни разходи върху труда - 0 %;
Г) доставно-складови разходи - 2 % върху стойността на материалите;
ОБЩ О РАЗХОДИ (ОР) = А+(А*Г%)+Б+(Б*В%)
= 80,89 + (80,89*2%) + 0,01 + (0,01*0%)
= 80,89 + 1,62 + 0,01 + 0 = 82,52 лв.
Д) печалба - 8 % върху стойността на доставката:
Цена за артикул „X ” = ОР + (ОР*Д%)
= 82,52 + (82,52*8%)
= 82,52 + 6,60 = 89,12 лв. без ДДС
Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията и
методиката за икономически най-изгодна оферта. Като единствен допуснат участник, комисията
оцени „Ай Ес Джей Груп” ЕООД с 50 точки по показател N, оценяващ предложените стойности
на показателите за ценообразуване.
3. Краен резултат от оценката:
Като взе предвид оценката по всички показатели комисията изчисли крайната оценка на
„Ай Ес Джей Груп” ЕООД по формулата от методиката за оценка и получи следния резултат:
Р = С + N = 50 т. + 50 т. = 100 т.
След прилагане на формулата от методиката за оценка, комисията оценява участника с
максимален брой точки и предлага същият да бъде класиран на първо място.
Резултатите от оценката са обобщени в таблицата по-долу:
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Участник

„Ай Ес Джей
Груп" ЕООД

Сбор от
предложените
единични цени
на артикулите
по показател С

Оценка по
показател
С

Цена за изработка,
доставка и монтаж
на артикул „X” по
показател N

Оценка в
точки по
показател
N

Р=С+N

5 156,69
лв. без ДДС

50 т.

89,12 лв. без ДДС

50 т.

100 т.

Крайна
оценка в
точки

КЛАСИРАНЕ I1A > ЧАСТНИЦИТЕ:
Като взе предвид резултатите от оценката на офертата на единствения допуснат участник
„Ай Ес Джей Груп" ЕООД по определения в обявлението и документацията за обществена
поръчка критерий за възлагане „Най-ниска цена", комисията единодушно предлага следното
класиране за открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на различни мебели (бюра,
столове, шкафове, стелажи и др.) и интериорни елементи в зависимост от конкретните
потребности на Община Велико Търново, като доставките ще се извършват след
предварителна заявка”, с публикувано обявление с ID 775436 на дата 10.03.2017 г. в Регистъра
на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2017-0015, с адрес на профила на
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/466:
Първо място: „Ай Ес Джей Груп” ЕООД, ЕИК: 200011753, със седалище и адрес на
управление: гр. София 1233. район Сердика, ул. „Враня" № 57-59, бл. 1, вх. 1, ет. 1, an. 1, с адрес
за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул. „Никола Габровски" № 24, тел.: 062/630 044,
факс: 062/604 232, e-mail: m anager.vtam ovo@ officel.bg, лице за контакти: Светла Тачева управител, с оценка 100 точки.
Комисията извърши оценката и класирането
документацията и методиката за оценка.

при

съблюдаване

на условията

на

Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 13.07.2017 г„
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 11:55 часа.
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:..............
инж. Стефан Караиванов - Старши експерт в отдел ИТО и длъжностно лице по ЗБУТ в Общ ина Велико
Търново

И ЧЛЕНОВЕ.
Явор Иванов - Ю рисконсулт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново

2.

.

Даниела Дойнова - Главен ^ксперт в Д1 рекция ОП в Община Велико Търнс
зово

Велина М онова - Ст^риУ експерт в отдел „Бюджет и финанси" в Общ ина Велико Търново

4........................................................
инж. Веселин Станчев - Главен ek c n e p f в звено СОМП в Община Велико Търново
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!

