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СНЕЖАНА ДАНЕВА + ИВАНОВА / 
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Велико Търново 
(Съгласно Заповед 22-789/16.05.2017 г. 
на Кмета на Община Велико Търново) 

Дата: .JlMMtf.C: 

ПРОТОКОЛ №1 

Днес, 16.05.2017 г. в 14:00 ч., в зала „Нова зала" в сградата на Община Велико 
Търново, комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед 
№РД 22 - 781/16.05.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и 
оцени офертите, представени в отговор на обява с №ОБ - 7/04.05.2017 г. за обществена 
поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от 
ЗОП, започна разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на мултифункционално табло за спорт в Дворец на 
културата и спорта „Васил Левски", гр. Велико Търново" с ID 9063990. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Димитрова - директор на ДКС „Васил Левски", гр. Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Петко Павлов - управител на ОП „Спортни имоти и прояви", гр. Велико Търново; 
2. Йордан Дурчев - главен експерт в дирекция ОМДС в Община Велико Търново; 
3. Николина Ангелова - старши експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново; 
4. Милена Курдова - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново. 

В определения в обява №ОБ - 7/04.05.2017 г. за обществената поръчка срок е 
постъпила една оферта, поради което е приложен чл. 188, ал. 2 от ЗОП и е удължен до 
15.05.2017 г. В допълнително указния срок е постъпила една оферта. 

След запознаване със списъка с участниците, членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите 
оферти по реда на тяхното постъпване. 

I. Оферта с вход. №53 - 1076 - 1/11.05.2017 г. от 09:45 часа на „Тунеллайт СП" ООД, гр. 
Варна, бул. „Сливница" №201, офис Б114, тел.: 0897 947 007, e-mail: 
tunnellightltd@gmail.com, лице за контакти: Стилияна Стамова, съдържа: 
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1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписана и 
подпечатана от Стилияна Стамова - управител (образец №1). 

2. Представяне на участника, подписано и подпечатано от Стилияна Стамова -
управител (образец №2) - 2 стр. 

3. Техническо предложение, подписано и подпечатано от Стилияна Стамова -
управител (Образец № 3 ) - стр. 4-7: 

> Срок на валидност на офертата - 3 (три) месеца; 
> Срок за доставка и въвеждане в експлоатация на мултифункционалното 

табло - 20 (двадесет) календарни дни; 
> Гаранционен срок по компоненти: 

• За светодиодните дисплеи - 36 месеца; 
• За сървър - 24 месеца; 
• За преносим компютър - 24 месеца; 

> Срок за преглед от квалифицирани представители след получаване на 
рекламационно съобщение от възложителя - 1 календарен ден; 

> Срок за отстраняване на повреда - до 2 календарни дни от констатирането й; 
> Срок за плащане на поръчката - 30 дни след подписване на протокол и 

одобряване на фактура. 
4. Копие на Сертификат на английски език. 
5. Снимков материал. 
6. Ценово предложение, подписано и подпечатано от Стилияна Стамова - управител 

(Образец №4) - 2 стр.: 
> Начин на плащане - по банков път; 
> Аванс - 50% в размер на 22 250,00 (двадесет и две хиляди двеста и петдесет 

лв. и 00 ст.) лева без ДДС, платим в срок от 5 работни дни от подписване на договора; 
> Окончателно плащане - в срок до 30 дни от въвеждане в експлоатация и 

след подписване на протокол и одобряване на фактура; 
> Предлагано възнаграждение - 44 500,00 (четиридесет и четири хиляди и 

петстотин лв. и 00 ст.) лева без ДДС, а с ДДС 20% - 53 400,00 (петдесет и три хиляди и 
четиристотин лв. и 00 ст.) лева. 

7. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП), подписана и подпечатана от Стилияна Стамова - управител (Образец 
№5). 

8. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП), подписана и подпечатана от Слав Славов - управител (Образец №5). 

9. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т. 3-5 от ЗОП), подписана и подпечатана от Стилияна Стамова - управител (Образец №6). 

10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици, подписана и подпечатана от 
Стилияна Стамова - управител (Образец №8). 

11. Декларация във връзка с чл. 101, ал.П от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП, 
подписана от Стилияна Стамова - управител (Образец №9). 

Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми 
документи, съгласно изискванията на възложителя. Комисията не констатира 
непълноти, нередности и липсващи документи в представената от участника оферта. 
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II. Оферта с вход. №5300 - 3031 - 1/15.05.2017 г. от 10:53 часа на „Кейбъл Тех" ООД, гр. 
Варна, ул. „Янош Хуняди" №69, тел.: 052/609590, факс: 052/615053, e-mail: 
atanasov@cabletech-bg.com, лице за контакти: Десимир Атанасов, съдържа: 

Папка с документи и запечатан плик „Предлагани ценови параметри". 
1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписана и 

подпечатана от Десимир Атанасов - управител (образец №1). 
2. Представяне на участника, подписано и подпечатано от Десимир Атанасов -

управител (образец №2) - 2 стр. 
3. Заверено копие от съдебно решение №2835 от 29.04.2005 г. - 2 стр. 
4. Техническо предложение, подписано и подпечатано от Десимир Атанасов -

управител (Образец №3) - стр. 6-9: 
> Срок на валидност на офертата - 3 (три) месеца; 
> Срок за доставка и въвеждане в експлоатация на мултифункционалното 

табло - 90 (деветдесет) календарни дни; 
> Гаранционен срок по компоненти: 

• За светодиодните дисплеи - 24 месеца; 
• За сървър - 24 месеца; 
• За преносим компютър - 24 месеца; 

> Срок за преглед от квалифицирани представители след получаване на 
рекламационно съобщение от възложителя - 3 календарен ден; 

> Срок за отстраняване на повреда - до 10 календарни дни от констатирането 
й; 

> Срок за плащане на поръчката - 30 дни след подписване на протокол и 
одобряване на фактура. 

5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП), подписана и подпечатана от Десимир Атанасов - управител (Образец 
№5). 

6. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т. 3-5 от ЗОП), подписана и подпечатана от Десимир Атанасов - управител (Образец №6). 

7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици, подписана и подпечатана от 
Десимир Атанасов - управител (Образец №8). 

8. Декларация във връзка с чл. 101, ал.П от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП, 
подписана от Десимир Атанасов - управител (Образец №9). 

Комисията отвори и плик „Предлагани ценови параметри", защото по реда за 
възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява няма изискване ценовото 
предложение да се слага в отделен, запечатан, непрозрачен плик и съгласно чл. 97, ал. 3 от 
ППЗОП, „комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява 
ценовите предложения". 

9. Ценово предложение, подписано и подпечатано от Десимир Атанасов - управител 
(Образец №4) - 2 стр.: 

>> Начин на плащане - по банков път; 
> Аванс - 50% в размер на 33 715,00 (тридесет и три хиляди седемстотин и 

петнадесет лв. и 00 ст.) лева без ДДС, платим в срок от 5 работни дни от подписване на 
договора; 

> Окончателно плащане - в срок до 30 дни от въвеждане в експлоатация и 
след подписване на протокол и одобряване на фактура; 

> Предлагано възнаграждение - 67 430,00 (шестдесет и седем хиляди 
четиристотин и тридесет лв. и 00 ст.) лева без ДДС, а с ДДС 20% - 80 916,00 (осемдесет 
хиляди деветстотин и шестнадесет лв. и 00 ст.) лева. 
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Комисията констатира, че участникът е предложил възнаграждение в размер, 
надвишаващ прогнозната стойност на поръчката. Съгласно изискванията на Възложителя и 
документацията в част „Методика за икономически най-изгодна оферта": „Участник, в 
чиято оферта предложената обща стойност за изпълнение на поръчката надвишава 
прогнозната стойност на поръчката ще бъде отстранен". Предвид изложеното, 
участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените от 
възложителя условия и съгласно чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП комисията предлага да бъде 
отстранен от участие. 

Комисията пристъпи към подробно запознаване с Техническото предложение на 
допуснатата оферта и неговото съответствие с изискванията на Възложителя: 

Оферта с вход. №53 - 1076 - 1/11.05.2017 г. от 09:45 часа на „Тунеллайт СП" ООД, гр. 
Варна, бул. „Сливница" №201, офис Б114, тел.: 0897 947 007, e-mail: 
tunnellightltd@gmail.com, лице за контакти: Стилияна Стаматова, съдържа Техническо 
предложение, което отговаря на образеца, приложен в документацията и на изискванията на 
Възложителя. 

Участникът е декларирал, че е съгласен с клаузите на проекта на договор и срокът на 
валидност на офертата е 3 месеца. Предложил е срок за доставка и въвеждане в 
експлоатация на мултифункционалното табло - 20 календарни дни. Предложените 
гаранционни срокове по компоненти на мултифункционалното табло са приемливи за 
Възложителя. Участникът се задължава да осигурява преглед на таблото за спорт от свои 
квалифицирани представители в срок от 1 ден, както и да отстрани дадена повреда в срок до 
2 дни, считано от датата на констатирането им. Предложените гаранции от участника могат 
да отпаднат при природни бедствия и при външна намеса. 

Описаните технически характеристики, марка и модел на предложеното 
мултифункционално табло за спорт напълно отговарят на параметрите и характеристиките 
зададени от Възложителя. 

В своето техническо предложение, участникът се задължава да изпълни всички 
необходими действия по полагане на сигнални кабели за комуникация, настройка и 
въвеждане в експлоатация на доставеното мултифункционално табло, както и да обучи 
персонала за работа със системата и да осигури присъствието на служител за първите пет 
спортни събития, поддържане на постоянна интернет или телефонна връзка. 

Посочено е и лице, с което представителите на Възложителя да могат да поддържат 
връзка, да контактуват по всички въпроси, свързани с използването на 
мултифункционалното табло за спорт. 

Комисията извършва оценката на допуснатата оферта, съобразно посочената в 
документацията методика: 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА 

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически 
най-изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на първо 
място участникът получил най-висока комплексна оценка (К). 

Участника с най-висока К се класира на първо място. Класирането на офертите се 
извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която се 
формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. 
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МЕТОДИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА 

Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу, като най-изгодното 
предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число (процент), 
представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява 
получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на 
резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ 
тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е комплексната оценка 
„К", на базата на която се получава класирането на отделните участници. Участникът 
събрал най-много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират 
всички останали участници. 

Формула за определяне на краен коефициент „К" 

К = Ц х 60% + Д х 40%, където: 

Ц - Ценови критерий - показател за предлаганата цена от Участника. При оценяването се 
взема предвид предлаганата от участника обща стойност за изпълнение на 
обществената поръчка, включително разходите по настройка и въвеждане в 
експлоатация на мултифункционалното табло за спорт. Най-висока оценка получава 
предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най-малък 
бюджетен разход. Офертата на участника с най-ниската предложена цена, получава 100 т., а 
всяка следваща оценка се определя по следната формула: 

Ц = Ц т ш х 100 , където 
Цп 

Цгшп-е най-ниската предложена обща стойност за изпълнение на обществената поръчка, 
включително разходите по настройка и въвеждане в експлоатация на мултифункционалното 
табло за спорт 
Цп - е обща стойност за изпълнение на обществената поръчка, включително разходите по 
настройка и въвеждане в експлоатация на мултифункционалното табло за спорт на п-тия 
участник 

Забележка: Участник, в чиято оферта предложената обща стойност за изпълнение 
на поръчката надвишава прогнозната стойност на поръчката ще бъде отстранен. 

Д - Срок за доставка на мултифункционалното табло за спорт (в календарни дни) -
оценява се предложения от участника срок за доставка и въвеждане в експлоатация на 
мултифункционалното табло. Най-изгодното предложение (най-кратък срок за доставка в 
календарни дни), получава 100 т., а останалите по-малко добри предложения се оценяват 
съгласно следната формула: 

Дшш х 100, където, Днпп е минималния предложен срок, а Дп е срока на n-тия участник. 
Дп 

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели ще се използва 
закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в приложимите случаи). 
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Забележка: Оферти, в които оценяваните показатели имат еднакви стойности и измерения, 
получават равен брой точки по съответния показател. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При 
условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока 
относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически 
най-изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 58, ал. 2 от 
ППЗОП. 

Резултат от разглеждането и оценката на офертата: 

По ценовия критерий - Ц, Участникът е предложил обща стойност за изпълнение на 
обществената поръчка, включително разходите по настройка и въвеждане в експлоатация на 
мултимедийната информационна система: 44 500,00 (четиридесет и четири хиляди и 
петстотин лв. и 00 ст.) лева без ДДС. 

Комисията установи, че предложената от участника цена съответства на 
предварително обявените условия на документацията за обществената поръчка. Посочената 
от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка, както и единичните цени 
на видовете работи и компоненти, включени в предмета на обществената поръчка, не 
надвишават определената от Възложителя прогнозна стойност. Предложената цена от 
участника е в съответствие с прогнозната стойност на поръчката, заложена в обявата и 
документацията за участие. 

Комисията пристъпи към оценяване на офертата на участника, а именно: Офертата 
на участника получава по показател Ц - Ценови критерий 100 т. и резултат 60. 

По показател Д - Срок за доставка на мултифункционалното табло за спорт (в 
календарни дни) Участникът е предложил срок за доставка - 20 календарни дни. 
Предложението съответства на поставените технически изисквания за изпълнение и 
получава 100 т. по показател Д - Срок за доставка на мултифункционалното табло за 
спорт (в календарни дни). Предложеният срок е кратък и изгоден за Община Велико 
Търново, предвид предстоящите скоро спортни събития. 

Комисията пристъпи към оценяване на офертата на участника, а именно: Офертата 
на участника получава по показател Д - Срок за доставка на мултифункционалното 
табло за спорт (в календарни дни) 100 т. и резултат 40. 

Фирма Ц - Ценови 
критерий 

X 

60% 
Д - Срок за доставка на 
мултифункционалното 

табло за спорт (в 
календарни дни) 

X 

40% 
Комплексна 

оценка 

„Тунеллайт СП" 
ООД, гр. Варна 100 60 100 40 100 
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Съгласно обобщените резултати от оценката по показателите от методиката, 
Комисията предлага следното класиране и сключване на договор за изпълнение на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на мултифункционално табло за спорт в 
Дворец на културата и спорта „Васил Левски", гр. Велико Търново" на база 
горепосочените мотиви: 

1-во място: „Тунеллайт СП" ООД, гр. Варна 

Комисията взе горните решения с единодушие. 
Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 
Настоящият протокол и съпровождащата го документация се предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП. 

Комисията приключи работа в 15:10 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/Петко Павлов - управител наОП ^С^цортни имоти и прояви", гр. Велико Търново/ 

/Николина Ангелова - старши експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново/ 

/Милена Курдова - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново/ 

7 

milenak
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




