
Утвърждавам: ..   ....
чКМЕТ lik  ()Ь1Цф1А 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО: 

(ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ)

Дата: 19.06.2 М Ъ

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 19.06.2017 г. в 11:00 ч., в стая № 306 в сградата на Община Велико 
Търново, комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед 
№ РД 22 -  910/02.06.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да 
разгледа и оцени офертите, представени в отговор на обява с № ОБ-Ю/18.05.2017 г. за 
обществена поръчка по чл. 20, ал.З, т.2 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 187, 
ал.1 и ал.2 от ЗОП, продължи разглеждането на постъпилата оферта във връзка с 
участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка по заявка и гаранционно 
поддържане на нови компютърни конфигурации, принтери и компоненти за 
нуждите на Община Велико Търново “ с ID 9064441.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Христов -  Началник на отдел „Информационно-техническо 
обслужване в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Николина Ангелова -  старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ в 

Община Велико Търново;
2. инж. Тихомир Манов -  главен експерт в отдел „Информационно-техническо 

обслужване“ в Община Велико Търново;
3. Велина Монова -  старши експерт в Дирекция „Бюджет и финанси“ в Община 

Велико Търново;
4. Невена Върбанова -  младши експерт по Програма „Старт на кариерата“ в 

Община Велико Търново.

Комисията направи проверка за спазване на срока, даден в Протокол № 1 от 
02.06.2017 година, за отстраняване от участника на констатирани непълноти и 
нередности и установи следното:

В отговор на писмо до участника с Изх.№ 5300-4816-15/07.06.2017 година с 
констатации на Комисията относно установени непълноти и нередности, в срок е 
постъпил Отговор с Вх.№ 5300-7195-2/09.06.2017 година от участника „Вали 
Компютърс“ ООД.
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Комисията продължи разглеждането на представените от участника документи и 
проверка на съответствието на документите с изискванията, поставени от Възложителя.

С постъпилия Отговор с Вх.№ 5300-7195-2/09,06.2017 година от участника 
„Вали Компютърс“ ООД са представени следните документи:

-  Стандартен образец за единния европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП), подписан и подпечатан от Снежана Хинова -  
управител, от Димитър Хинов -  управител, от Росен Хинов -  управител, 
24 стр.;

-  Декларация за енергийна ефективност на доставяните продукти, 
подписана и подпечатана от Снежана Хинова, 1 стр.;

-  Декларация, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, 
нерециклирана и в производствената листа на производителя към 
момента на подаване на предложението, подписаната и подпечатана от 
Снежана Хинова, 1 стр.;

-  Стандарт ISO 27001:2013, със срок на валидност до 17 май 2018 година, 
заверено копие, 1 стр.;

-  Стандарт ISO 9001:2015, със срок на валидност до 11 юли 2019 година, 
заверено копие, 1 стр.;

-  Стандарт ISO/IEC 20000-1:2011, със срок на валидност до 09 декември 
2017 година, заверено копие, 1 стр.

След проверка на депозираните документи, се установи следното: в
представения нов ЕЕДОП, подписан на дата 09.06.2017 година, участникът е отстранил 
констатираната от комисията в Протокол № 1 от 02.06.2017 година непълнота, която се 
е изразявала в следното: участникът не е вписал в част III, буква „Г“ от ЕЕДОП 
(дясна част) текста: „Икономическият оператор свързано лице ли е по смисъла на §2, 
т. 45 от Допълнителни разпоредби на ЗОП с друг участник в обществената поръчка“ 
и не е дал съответен отговор. В представения с Отговор с Вх.№ 5300-7195- 
2/09.06.2017 нов ЕЕДОП участникът е вписал текста: „Икономическият оператор 
свързано лице ли е по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителни разпоредби на ЗОП с друг 
участник в обществената поръчка“ в част III, буква „Г“ от ЕЕДОП (дясна част) и е 
посочил отговор „НЕ“.

Комисията е констатирала в Протокол № 1, че участникът не е вписал в част III, 
буква „Г“ от ЕЕДОП (дясна част) текста: „Издадена ли е по отношение на 
икономическия оператор или на лице, което го представлява според документите му 
за регистрация, окончателна присъда за престъпления по чл. 194 -  208, чл. 213а -  217, 
чл. 219 — 252 и чл. 254а -  260 от НК, която е произнесена най-много преди пет години, 
или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в 
присъдата? “ и не е дал съответен отговор. В представения с Отговор с Вх.№ 5300- 
7195-2/09.06.2017 нов ЕЕДОП участникът е отстранил констатираната непълнота като е 
вписал текста: „ Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, 
което го представлява според документите му за регистрация, окончателна присъда 
за престъпления по чл. 194 -  208, чл. 213а -  217, чл. 219 -  252 и чл. 254а -  260 от НК, 
която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да 
се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? “ в част III, буква „Г“ 
от ЕЕДОП (дясна част) и е дал отговор „НЕ“.

В Протокол № 1 от 02.06.2017 година, комисията е констатирала, че участникът 
не е вписал в част III, буква „Г“ от ЕЕДОП (дясна част) текста: „По отношение на 
Икономическия оператор налице ли са обстоятелствата по чл. 3, т.8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
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юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 
техните действителни собственици “ и не е дал съответен отговор. В представения с 
Отговор с Вх.№ 5300-7195-2/09.06.2017 ЕЕДОП участникът е отстранил 
констатираната непълнота като е вписал текста: „По отношение на Икономическия 
оператор налице ли са обстоятелствата по чл. 3, т.8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици“ в част III, буква „Г“ от ЕЕДОП (дясна част) и е вписал 
отговор „НЕ“.

Също така комисията констатира, че участникът е отстранил непълнотата, 
установена в Протокол № 1, касаеща липса на информация в колона „Описание“ в 
Част IV, Раздел „В“, т. 16 от ЕЕДОП относно изпълнен минимум доставки с предмет 
и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка през 
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Поставеното на 
стр. 7 от Документацията за обществени поръчки, в частта Критерии за подбор на 
участниците, в т.3.3. изискване е участникът да е изпълнил минимум доставки с 
предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка 
през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, както 
следва: - компютърни конфигурации -  не по-малко от 20 бр.; - многофункционални 
устройства -  не по-малко от 15 бр.; - преносими компютри -  не по-малко от 5 бр.; - 
монитори -  не по-малко от 10 бр. В депозирания Отговор с Вх.№ 5300-7195- 
2/09.06.2017, в представения ЕЕДОП, участникът е попълнил в Част IV, Раздел „В“, т. 
16, в колона „Описание“ следните доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с 
предмета на настоящата обществена поръчка през последните три години, считано от 
датата на подаване на офертата сумарно: 33 компютърни конфигурации, 129 
мултифункционални устройства, 33 преносими компютри и 36 монитора.

В Протокол № 1 от 02.06.2017 година, комисията е констатирала, че посоченото 
от участника лице Иван Конов със специалност електроинженер, не отговаря на 
изискванията, формулирани в Критериите за подбор и е приела, че неговата 
квалификация не е еквивалентна на изискваната, а именно -  системен оператор. В 
представения с Отговор с Вх.№ 5300-7195-2/09.06.2017 ЕЕДОП, участникът е 
отстранил констатираното несъотвествие като е посочил лицето Милен Лангочев със 
специалност информатик, за което комисията приема, че отговаря на поставените 
изисквания и неговата квалификация е еквивалентна на изискваната.

С оглед направените констатации, комисията приема, че участникът е отстранил 
допуснатите неточности и непълноти с представянето на новия ЕЕДОП.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение -  Образец 
№3, и единодушно констатира, че същото не отговаря на предварително обявените 
условия.

В т.11 от Техническото предложение е поставено изискване участниците да 
изготвят декларация в свободен текст, че след сключване на договора и за срока на 
неговото действие ще осигурят разполагане с подходящо помещение на територията на 
Община Велико Търново, където да бъдат осъществявани ремонтни дейности на 
техниката, предмет на поръчката. Комисията констатира, че участникът не е 
представил изискуемата декларация към техническото си предложение.

Освен това в Техническата спецификация, на стр. 17, е поставено изискване 
участникът да представи към техническото си предложение стандарт ISO 27001, с 
обхват на сертификация: асемблиране, търговия и сервиз на компютърни и офис 
техника. Комисията констатира,че участникът не е представил изискуемия стандарт, 
като неразделна част от техническото си предложение.
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Същият е представен едва по-късно с дадения Отговор с Вх.№ 5300-7195- 
2/09.06.2017, което не валидира пропуска на участника, тъй като техническото 
предложение не може да се допълва и променя.

Поради гореизложенето, комисията приема, че участникът е подал оферта, която 
не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и комисията 
единодушно намира, че е налице основание за отстраняване на участника, съгласно чл.

Въз основа на горепосоченото, комисията единодушно предлага на Възложителя 
да прекрати обявата на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Комисията приключи работа в 12:00 ч.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

Настоящият протокол и този от дата 02.06.2017 г., заедно със съпровождащата 
го оферта на участника се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 
97, ал.4 от ППЗОП.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................  ........................................................

/Павел Христов -  отдел „Информационно-техническо обслужване в
Община Велико Търновй/

И ЧЛЕНОВЕ:^

/ Николина Ангелова -  старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ в Община 
Велико Търново /

/ инж. Тихокр^ Манов -  главен експерт в отдел „Информационно-техническо 
обслужване“ в Обцц^а Велико Търново /

/ Велина Мо тарши експерт в Дирекция „Бюджет и финанси“ в Община Велико
Търново/

/ Невена Върбанова -  младши експерт по Програма „Старт на кариерата“ в Община 
Велико Търново /

107, т. 2, б. „а” от ЗОП.
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