
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ

№  .............

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 2, предл. второ от ППЗОП във 
връзка с чл. 112, ал. 3 от ЗОП, и във връзка с Решение № РД 24-128/17.12.2018 г. на 
Кмета на Община Велико Търново по открита процедура с предмет: „Избор на 
изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане 
съгласно техническа спецификация по обособени позиции:“, с публикувано решение 
е ID 840157 на дата 02.04.2018 г. и обявление с ID 840158, публикувано на дата 
02.04.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, и уникален номер 00073- 
2018-0013 в РОП, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/469/, и с прогнозна стойност 
236651.00 лева без ДДС.

I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кметът на Община Велико Търново е публичен възложител по чл. 5, ал.2, т. 9 от

ЗОП.
1.1.Адрес -  Република България, 5000, Велико Търново, пл. „Майка България“ № 

2, тел: 062 619229; 062 619 231, e-mail: mop vt@abv.bg. факс: 062 619 231;
Място за контакт: Дирекция „Обществени поръчки“;
Основен адрес на възложителя: http://www.veliko-tamovo.be.
Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-

kupuvacha/469.
1.2. Вид на възложителя и основна дейност: Местен орган е основна дейност -  

Обществени услуги.

II. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II. 1. Обект на поръчката -  Доставка
11.2. Наименование на поръчката, предоставено от възложителя: „Избор на 

изпълнител за извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане 
съгласно техническа спецификация по обособени позиции:“

11.3. Кратко описание на поръчката:
Предметът на поръчката включва:
Поръчката включва доставка на обзавеждане и оборудване за Кризисен център за 

лица. От осемте обособени позиции - Поз. 4,5,6,7 и 8 ще бъдат възложени по реда на чл. 
21, ал. 6 от ЗОП, тъй като общата им стойност не надхвърля 20% от стойността на 
поръчката и стойността на всяка от позициите е по-ниска от 156 464 лв. без ДДС. В 
рамките на обособени позиции 1, 2 и 3 ще бъдат доставени мебели и друго обзавеждане, 
бяла и черна техника, както и компютри принтери и друга периферия. Обема на 
поръчката е подробно описан в техническата спецификация и се състои от: За позиция 1 
- легла и матраци - 32бр.; гардероби - 22бр.; нощни шкафчета - 32 бр.; столове /различни 
видове/ - 134 бр.; маси /различни видове/ - 54бр.; етажерки /различни видове/ - 27 бр.; 
закачалки за стена - 20 бр.; шкафове - различни видове - 69бр.; кухня за вграждане - 2 
бр.; дивани - 10 бр.; фотьойли - 20 бр.; бюра - 12 бр., стелажи - 20 бр. За позиция 2 - ел.
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печка за вграждане 2бр.; ел. котлони за вграждане - 2 бр.; абсорбатор - 2 бр.; хладилници 
различни видове - 6 бр.; микровълнова печка - 4 бр; тостер - 4 бр; ел. кана за топла вода - 
4бр.; кафе машина - 4бр.; пасатор - 2 бр.; миксер - 2 бр.; съдомиялна - 2 бр.; ел. скара - 2 
бр.; сушилня - 2 бр.; пералня - 2 бр.; телевизор + стойка - 4 бр.; ютия - 4бр.; маса за 
гладене със самостоятелен контакт - 4бр.; прахосмукачка - 4бр.; шевна машина - 1 бр.; 
телефони стационарни - 2бр. За позиция 3 - персонални компютри - 8 бр.; преносими 
компютри - ббр.; външен хард диск - ббр.; лазерен принтер цветен - 4бр.; мфу - принтер, 
скенер и копир - 4 бр.; проектор - 2 бр.; екран за проектиране - 2 бр. Изпълнението на 
доставките ще започне след предоставяне на възлагателно писмо от страна на 
Възложителя. В графика на проекта е предвидено доставките на оборудване и 
обзавеждане да бъдат изпълнени за 5 месеца от 24 месец до 28 месец включително. 
Доставената техника трябва да е произведена не по-рано от дванадесет месеца от 
момента на доставката. Доставката включва и монтаж на съответното оборудване и 
обзавеждане, разполагането му в съответните помещения, както и тест на доставеното 
оборудване, което се удостоверява с приемо-предавателен протокол.

II.4. Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 18, ал.1, т. 1 от ЗОП

III. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.
III. 1. Процедурата е открита с Решение № РД 24-28 от дата 30.03.2018 г. на

Кмета на Община Велико Търново инж. Даниел Димитров Панов.
111.2. Документ, за който се отнася това Решение: Решение № РД 24- 

128/17.12.2018 г.
111.3. Уникален номер на поръчката: 00073-2018-0013.

IV. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ по Обособена позиция 3 за обществена 
поръчка, чрез открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на 
доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане съгласно техническа 
спецификация по обособени позиции:“, е публикувано решение с ID 840158, 
публикувано на дата 02.04.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, и 
уникален номер 00073-2018-0013 в РОП, с адрес на профила на купувача на Община 
Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/469/, и с прогнозна 
стойност 236651.00 лева без ДДС.:

“СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ” ЕООД, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 
със седалище и адрес: гр. Габрово 5300, ул. СТОЛЕТОВ № 127, ет. 1, an. 1, електронна 
поща: office@smartbusiness.bg, ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ: 201741844;.

V. МОТИВИ:

След разглеждането и оценката на постъпилите оферти, с Решение № РД 24- 
128/17.12.2018 г. е определено класирането на участниците и за изпълнител е избран 
класирания на първо място участник Кооперация „Панда“, гр. София, за което всички 
участници са уведомени съобразно разписания в ЗОП ред.

На 19.02.2019 г. е получено писмо с № 39-145-1/19.02.2019 г. от определеният за 
изпълнител Кооперация „Панда“, гр. София, с което същият отказва да сключи договор 
по Обособена позиция 3, поради „невъзможност от страна на доставчици и вносители за
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осигуряване на необходимите количества от предложеното оборудване и в спазване на 
оферираните цени.“ С оглед създалата се ситуация и с оглед предвидения в закона ред е 
приложен чл. 68, ал. 2, предл. второ от ППЗОП във връзка с чл. 112, ал. 3 от ЗОП, във 
връзка с което се издава настоящото решение, с което се определя за изпълнител 
класирания на второ място участник по обособена позиция 3 - “СМАРТ БИЗНЕС 
КЪМПАНИ” ЕООД.

VI. В останалата си част Решение № РД 24-128/17.12.2018 г. на Кмета на Община 
Велико Търново става непроменено с изключение на частта изменена с Решение РД 24- 
5/15.09.2019 г.

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 същият 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.

Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да бъде публикувано в 
профила на купувача в деня на изпращането му до всички участници в процедурата в 
срок по чл. 43, ал. 1 от ЗОП.

До всички протоколи и доклада от работата на комисията да бъде осигурен 
свободен достъп на профила на купувача на адрес: https://www.veliko-
tamo уо .b g/b е/ pro fi 1 -na-kupuvacha/469.

Жалба срещу решението на възложителя може да се подаде в 10-дневен срок 
съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а“ от ЗОП от ЗОП пред Комисията за защита на 
конкуренцията, бул. „Витоша“, № 18, Република България 1000, София, тел: 02 988 4070, 
e-mail: cpcadmin@cpc.bg, факс: 02 980 7315, интернет адрес: http://www.cpc.bg.

Контрол по изпълнението на решението ще упражнявам лично.

ЗА КМЕТ:
СНЕЖАНА АТАНАСОВА ДАНЕВА-ИВАНОВА
Заместник Кмет „ Финанси “ в Община Велико Търново 
Съгласно заповед за заместване № РД 22-318/21.02.19 г.

Съгласувал:

Надя Петрова
Директор на дирекция „Обществени п о р ъ б и “

Изготвил и съгласувал:
Явор Иванов
Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни.




