ДО КМЕТА НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДОКЛАД
на основание чл. 67, ал. 6 от ППЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП

Днес, на дата 02.05.2018 г., Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51,
ал. 1 от ГШЗОП, назначена със Заповед № РД 22 - 677 от 23.04.2018 г. на Кмета на Община
Велико Търново, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Тихомир Манов - Главен експерт в отдел „Информационнотехническо обслужване“ в Община Велико Търново
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Грета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община
Велико Търново
2. инж. Стефан Караиванов - Старши експерт в отдел „Информационно-техническо
обслужване“ в Община Велико Търново
изготви настоящия доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 67, ал.
6 от ППЗОП и чл. 60, ал. 1 от ППЗОП за резултатите от своята работа във връзка с
разглеждане на постъпилата оферта във връзка с участие в обществена поръчка чрез
провеждане на процедура на пряко договаряне с предмет: "Доставка по заявка и
гаранционно поддържане на нови компютърни конфигурации, принтери и
компоненти за нуждите на Община Велико Търново", с публикувано решение с ID
841913 на дата 12.04.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален
номер 00073-2018-0015, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново:
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/prolil-na-kupuvacha/578.
I.
СЪСТАВ
НА
КОМИСИЯТА,
ВКЛЮЧИТЕЛНО
ПРОМЕНИТЕ,
НАСТЪПИЛИ В ХОДА НА РАБОТАТА Й. НОМЕР И ДАТА НА ЗАПОВЕДТА ЗА
НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯТА, КАКТО И ЗАПОВЕДИТЕ, С КОИТО СЕ
ИЗМЕНЯ СЪСТАВЪТ Й.
Със заповед № РД 22 - 677 от 23.04.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново е
назначена комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Тихомир Манов - Главен експерт в отдел „Информационнотехническо обслужване“ в Община Велико Търново
И ЧЛЕНОВЕ:
3. Грета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община
Велико Търново
4. инж. Стефан Караиванов - Старши експерт в отдел „Информационно-техническо
обслужване“ в Община Велико Търново
със задачи: да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и
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провери допуснатите оферти за съответствие е предварително обявените
условия.
Комисията да проведе преговори с участниците, подали оферти, като се придържа точно
към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.
Резултатите от преговорите да се отразят в протокол, който да се подпише от комисията и
от участниците. След провеждане на преговорите комисията да изготви доклад, който
съдържа информацията по чл. 60, ал.1 от ППЗОП. Докладът на основание чл. 106, ал.1 ог
ЗОП, да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат
приложени протокола/ите от работата на комисията и всички документи, изготвени в хода
на работа на комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: „Доставка
по заявка и гаранционно поддържане на нови компютърни конфигурации, принтери и
компоненти за нуждите на Община Велико Търново”.
Отварянето на офертите да се извърши на 23.04.2018 г. от 14:00 часа, в заседателна
зала в сградата на Община Велико Търново, на адрес: в град Велико Търново, пл. „Майка
България“ № 2.
Преговорите да бъдат проведени, след проверка на офертите за съответствие с
личното състояние и поставените критерии за подбор, при придържане към първоначално
определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката. Да се обсъдят клаузите по
проекта на договора и офертата на съответния участник, огносими към:
1. предложените срокове за изпълнение на заявка, след получаване на възлагателно
писмо (в работни дни),
2. предложените срокове за гаранционно поддържане (в месеци),
3. предложения срок за реакция (изпращане на компетентно лице в обекта на
Възложителя) за констатиране на проблема при гаранционно обслужване (в часове)
4. предложения срок за отстраняване на констатирани неизправности (в работни
дни)
5. предложените цени за: нови компютърни конфигурации, монитори, принтери,
графични станции, сървърни конфигурации, многофункционални устройства, скенери,
преносими компютри или компютърни и сървърни конфигурации с предварително
инсталирана ОС.
В съответствие с чл. 67, ал. 1 от ППЗОП поредността на провеждане на преговорите
да се определи от комисията чрез жребий, на който могат да присъстват представители на
поканените участници.
В хода на работа на комисията не настъпиха промени в състава й.
Не са правени промени във връзка със сроковете и задачите на комисията.
II.
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС. УЧАСТНИЦИ В
ПРОЦЕДУРАТА. ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И
ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТАТА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА
УЧАСТНИЦИ. МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ НА УЧАСТНИКА.

II.1. ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 23.04.2018 г. от
14:00
Съгласно Заповед № РД 22 - 677 от 23.04.2018 г. на Кмета на Община Велико
Търново на 23.04.2018 г. от 14:00 в сградата на Община Велико Търново се проведе
първото заседание на комисията.

2

Покана с изх. № 5300 - 2453 - 1/12.04.2018 г. е изпратена до: „ПСИТ-ГАРАНТ“
ООД, гр. Габрово; покана с изх. № 5300 - 2962 - 4/12.04.2018 г. е изпратена до „ВАЛИ
КОМПЮТЪРС“ ООД, гр. Велико Търново.
В указания в т. 2.4. от поканите срок за подаване на оферти 20.04.2018 г. - 17:00 ч., е
постъпила една оферта, както следва:
1. Оферта с вход. № 5300 - 2962 - 5 от 18.04.2018 г. от 14:07 ч. на „ВАЛИ
КОМПЮТЪРС“ ООД, гр. Велико Търново.
Другият поканен участник „ПСИТ-ГАРАНТ“ ООД, гр. Габрово не е подал оферта в
определения срок.
Заседанието на комисията започна след получаване на представената оферта и
протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. В обявения срок за подаване на оферти, а именно до
17:00 ч. на 20.04.2018 г. е постъпила една оферта, както следва:
Оферта с вход. № 5300 - 2962 - 5 от 18.04.2018 г. от 14:07 ч. на „ВАЛИ
КОМПЮТЪРС“ ООД, ЕИК: 104518906, адрес за кореспонденция: село Шереметя п.
код 5034, местност Робова чешма, тел: 062/610 932, факс: 062/610 921, e-mail:
vali@vali.bg, лице за контакт Димитър Хинов
След получаване на списъка с участниците членовете на комисията подписаха
декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.
На заседанието на комисията не присъстват представители на средствата за масово
осведомяване.
Председателят на комисията инж. Тихомир Манов - Главен експерт в отдел
„Информационно-техническо обслужване“ в Община Велико Търново изчете Заповед № РД
22 - 677 от 23.04.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, представи комисията и
оповести нейните задачи: да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да
разгледа и провери допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените
условия. Комисията да проведе преговори с участниците, подали оферти, като се придържа
гочно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.
Резултатите от преговорите да се отразят в протокол, който да се подпише от комисията и
от участниците.
След извършването на описаните действия комисията отвори запечатаната
непрозрачна опаковка, като стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4, ал. 5 от ППЗОП, а
именно:
След отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка, комисията извърши проверка
за наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри” и оповести
съдържанието на опаковката. Трима от членовете на комисията подписаха техническото
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на постъпилата оферта.
След извършването на горните действия Комисията пристъпи към разглеждане и
проверка на представените от участника документи но чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.

Констатации относно съответствието на участника с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя:
I. Относно документите но чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка с вх. № 5300 2962 - 5 от 18.04.2018 г. от 14:07 ч. на „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД, ЕИК: 104518906,
адрес за кореспонденция: село Шереметя и. код 5034, местност Робова чешма, тел:
062/610 932, факс: 062/610 921, e-mail: vali@vali.bg, лице за контакт Димитър Хинов:
В съответствие е изискваният на чл. 67, ал. 4 от ЗОП и посочените условия в
поканата, участникът е представил ЕЕДОП в електронен вид (CD). Представеният
ЕЕДОИ е подписан с три електронни пописа - на трите представляващи лица, съгласно
данните от търговката регистрация на участника - Снежана Хинова, Димитър Хинов и
Росен Хинов. Електронните подписи на лицата са валидни. Чрез така представения ЕЕДОП
участникът е спазил изискванията, посочени в чл. 67 и сл. от ЗОП, относно начина на
подписване и представяне на ЕЕДОП в електронен вид.
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация,
комисията констатира следното:
Участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на
техническото му предложение при следните мотиви:
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-5
и 7 от ЗОП, липсата на основания по чл. 55, ал. 1, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8
от ЗИФОДРЮГ1ДРКТЛТДС и липсата на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от
Допълнителни разпоредби на ЗОП с друг участник в обществената поръчка, чрез
представяне на електронен ЕЕДОП (в съответствие с изискванията на ЗОП), подписан от
лицата, които представляват участника съгласно данните от Търговския регистър.
Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма
намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията за технически и професионални възможности:
1.
Относно поставеното изискване за изпълнение на минимум доставки с
предмет и обем, идентичен или сходен се предмета на поръчката през последните 3 години,
считано от датата на подаване на офертата: в част IV от ЕЕДОП: Критерии за подбор,
раздел В: Технически и професионални способности, във връзка с изискването за
извършени доставки от конкретен вид, участникът е посочил 3 изпълнени доставки на
компютърни конфигурации, мултифункционални устройства, сървъри, работни станции,
скенери, преносими компютри, мултимедиен проектор. Посочени са сумите, началната и
крайна дата, както и получателите на доставките. Като „писание“ е посочен предмета на
доставките (компютърни конфигурации, мултифункционални устройства, сървъри, работни
станции, скенери, преносими компютри, мултимедиен проектор), както и обема им (брой
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доставена техника от съответния вид). Изискването на Възложителя, зададено в поканата, е
да са изпълнени доставки с предмет и обем - идентичен или сходен на предмета на
поръчката, като изрично е указан минималния изискуем обем на изпълнените доставки,
като възможностите са дадени и алтернативно, т.е. следва да са доставени минимум: 20 бр.
компютърни конфигурации и/или 15 бр. многофункционални устройства и/или 10 бр.
преносими компютри и/или 2 бр. сървъри. Изискването може да е изпълнено кумулативно
или алтернативно.
Ог представената в ЕЕДОП информация е видно, че чрез посочените три доставки,
участникът е изпълнил общо доставка на: компютърни конфигурации - 53 бр.; монитори 16 бр.; МФУ - 26 бр.; сървъри - 3 бр.; работни станции - 3 бр.; документни скенери - 9 бр.;
лаптопи - 11 бр.; мултимедиен проектор - 2 бр. От тази информация е видно, че посоченото
от участника значително надвишава поставените от възложителя минимални изисквания
(да са изпълнени минимум доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на
настоящата обществена поръчка през последните 3 години, считано от датата на подаване
на офертата, както следва: компютърни конфигурации - не по-малко от 20 бр. и/или
многофункционални устройства - не по-малко от 15 бр., и/или преносими компютри - не
по-малко от 10 бр., и/или сървъри - не по-малко от 2 бр.).
2.
Относно изискването участникът да разполага с персонал (специалисти) за
обслужване на компютърни техника, принтери и други периферни устройства, в част IV на
ЕЕДОП: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности,
участникът е посочил информация относно образователната и професионална
квалификация на лицата. Посочени са 2 лица: Е Севдалин Курдев - Русенски университет
„Ангел Кънчев“, диплома № ......./ ......, магистър, телекомуникационни мрежи, трудов
стаж 12 г. и 7 м. - Техник на компютърни системи; и Е Ивайло Петков - НВУ „Васил
Левски“, гр. В. Търново, диплома № ....... / ........., бакалавър, Комуникационни техника и
технологии, трудов стаж 4 г. и 2 м. - Системен оператор.
От така представената информация относно лицата, които ще бъдат ангажирани с
изпълнението на поръчката, е видно, че участникът разполага с изисквания персонал
(специалисти) за обслужване на компютърна техника, принтери и други периферни
устройства със съответната професионална компетентност за изпълнението на поръчката и
съответно изискуемата професионална компетентност, специалност, и опит. Съгласно
определените от възложителя условия, участникът е посочил информация относно:
- име, презиме и фамилия на лицето;
- данни за документа за придобито образование - учебно заведение, номер и дата на
диплома, образователно - квалификационна степен, професионално направление и
специалност;
- общ професионален опит
Информацията е представена в нейната пълнота и удостоверява съответствието на
участника с поставените от Възложителя критерии за подбор.
3.
Във връзка с поставеното изискване за наличие на поне 1 (дин) лек
автомобил, който да бъде на разположение във връзка с извършване на доставките и
осъществяване на сервизната дейност, участникът в част IV: Критерии за подбор, раздел
В: Технически и професионални способности на ЕЕДОП, в т. „Инструменти,
съоръжения или техническо оборудване“ е посочил, че разполага с „Тойота Айго“ с per.
номер.
- собствен автомобил“.
Участникът е удостоверил съответствието си с поставения критерий за подбор във
връзка с инструментите, съоръженията и/или техническо оборудване, които ще бъдат на
негово разположение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП, като е
посочил в ЕЕДОП маркага и модела на автомобила, с който разполага, както и основанието
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за това. От така представената информация е видно съответствието на участника с
поставеното изискване относно техническото оборудване, което ще бъде на негово
разположение за изпълнението на договора.

Предвид съдържащата се информация и документи в
офертата, описани в
настоящия протокол, комисията единодушно решава, че участника отговаря на
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и го допуска до етап
разглеждане на техническото предложение и проверка за съответствие с предварително
обявените изисквания. Решението комисията взе след като представените документи и
информация лично се разгледаха от всеки един от комисията съобразно компетентността
си.
Комисията допуска оферта с вх. № 5300 - 2962 - 5 от 18.04.2018 г. от 14:07 ч. на
„ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД, ЕИК: 104518906, адрес за кореспонденция: село
Шеремегя п. код 5034, местност Робова чешма, тел: 062/610 932, факс: 062/610 921, еimail: vali@vali.bg, лице за контакт Димитър Хинов, до етап разглеждане на
техническото предложение.

Преди да пристъпи към разглеждане на техническото предложение, комисията състави
списък на допуснатия до този етап на процедурата участник.
Списък на участника, допуснат до етан на разглеждане на техническо
предложение нри мотиви, отразени в настоящия протокол:
1. „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД, ЕИК: 104518906, адрес за кореспонденция: село
Шсреметя и. код 5034, местност Робова чешма, тел: 062/610 932, факс: 062/610
921, e-mail: vali@vali.bg, лице за контакт Димитър Хинов

КОМ ИСИЯТА
П РИ С ТЪ П И
КЪМ
ТЕХНИЧЕСКОТО
П РЕДЛОЖ ЕНИЕ
ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯ

НА
СЪОТВЕТСТВИЕТО
ДОПУСНАТИЯ
УЧАСТНИК

ПРОВЕРКА

НА

НА
С

Констатации относно съответствието на техническото предложение с предварително
обявените условия.
I. За оферта е вход. № 5300 - 2962 - 5 от 18.04.2018 г. от 14:07 ч. на „ВАЛИ
КОМПЮТЪРС“ ООД, ЕИК: 104518906, адрес за кореспонденция: село Шереметя и.
код 5034, местност Робова чешма, тел: 062/610 932, факс: 062/610 921, e-mail:
vali@vali.bg, лице за контакт Димитър Хинов:
Техническото предложение на участника съдържа:
1.
Заверено копие на сертификат ISO 9001:2015 с обхват „Асемблиране, търговия и
сервиз на компютърна и офис техника (сървъри, графични станции, сториджи, печатащи
устройства и други). Търговия със софтуерни и хардуерни продукти, компютърни и офис
консумативи и аксесоари,, хартия, хартиени изделия, тонер касети и консумативи за
печатащи устройства. Изграждане на компютърни, комуникационни и Wi - Fi мрежи“.
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2. Заверено копие на сертификат ISO 27001:2013 с обхват „Асемблиране, търговия и
сервиз на комшогьрна и офис техника. Инсталация и търговия със софтуерни и хардуерни
продукти, компютърни и офис консумативи и аксесоари,, хартия, тонер касети и
консумативи за печатащи устройства“.
3. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, съдържащо предлаганите
от участника технически параметри за видовете оборудване - стр. 6 - стр. 13
4. Предложение за изпълнение на поръчката (образец № 2), подписано и подпечатано
от Димитър Хинов - Управител, съдържащо предложенията на участника (стр. 14 - стр. 15),
както следва:
декларация, че офертата е изготвена при спазване на задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на
труд, които са в сила в Република България (в случай, че е приложимо)
приемат срокът за изпълнение на поръчката от 24 месеца
съгласие с клаузите на проекта на договор, приложен към
документацията за обществена поръчка
съгласие със срока на валидност на офертата - 6 (шест) месеца, считано
от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата
срок за реакция (изпращане на компетентно лице в обекта на
Възложителя за констатиране на проблема при гаранционно
обслужване) -1 (един) час от подадена заявка
срок за отстраняване на констатирани неизправности - 1 (един)
работен ден, след изготвяне на протокол, подписан от представител на
Изпълнителя и представител на Възложителя.
срок за изпълнение на заявка но Приложение 1 след получаване на
възлагателно писмо: 1 (един) работен ден (до административната сграда
на Община Велико Търново); 1 (един) работен ден (до сгради на
територията на град Велико Търново); 1 (един) работен ден (до сгради
извън територията на град Велико Търново, находящи се на територията
на Община Велико Търново
предлаган гаранционен срок (в съответствие с изискванията,
посочени в проекта на договор и в т. VII. Критерий за възлагане па поръчката от
поканата), както следва:
- за компютърна конфигурация съгласно техническа спецификация по т.1 36 (тридесет и шест)
- за монитор съгласно техническа спецификация по т. 2 - 36 (тридесет и
шест)
- графични станции съгласно техническа спецификация по т. 3 - 36
(тридесет и шест)
- монитор съгласно техническа спецификация по т. 4 - 36 (тридесет и шест)
- сървърни конфигурации съгласно техническа спецификация по т.5 - 36
(тридесет и шест)
- принтери съгласно техническа спецификация по т.6 - 24 (двадесет и
четири)
многофункционални устройства съгласно техническа спецификация по
т.7 - 24 (двадесет и четири)
- скенери съгласно техническа спецификация по т.8 - 24 (двадесет и
четири)
- преносими компютри съгласно техническа спецификация по т. 9 - 24
(двадесет и четири)
- компютърни и сървърни конфигурации с предварително инсталирана ОС
съгласно техническа спецификация по т. 10 - 36 (тридесет и шест)
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5. Обяснителна записка - стр. 16 - стр. 26
6. Декларация за оторизиран сервиз, за наличие на персонал, за присъствие на
предлаганата техника в производствената листа на производителя, и за съответствие на
продуктите с изискванията за енергийна ефективност, подписана и подпечатана от
Димитър Хинов - управител
Участникът е спазил поставените изисквания относно мерните единици, в които
следва да направи предложенията си за сроковете, свързани с изпълнението.
След анализ на представеното техническо предложение и другите документи към
него, комисията констатира, че същото е изготвено съгласно указанията в поканата и
образеца ог документацията за обществена поръчка и техническите спецификации, и
включва предлаганите от участника срокове, съобразени с изискванията на Възложителя.
Налице е съответствие в представената информация със зададените изисквания и
предварително обявените от възложителя условия в документацията за обществената
поръчка.
Участникът е представил заверени копия на двата изисквани от Възложителя
сертификата, а именно: сертификат ISO 9001:2015 с обхват „Асемблиране, търговия и
сервиз на компютърна и офис техника (сървъри, графични станции, сториджи, печатащи
устройства и други). Търговия със софтуерни и хардуерни продукти, компютърни и офис
консумативи и аксесоари,, хартия, хартиени изделия, тонер касети и консумативи за
печатащи устройства. Изграждане на компютърни, комуникационни и Wi - Fi мрежи“,
както и сертификат ISO 27001:2013 с обхват „Асемблиране, търговия и сервиз на
компютърна и офис техника. Инсталация и търговия със софтуерни и хардуерни продукти,
компютърни и офис консумативи и аксесоари,, хартия, тонер касети и консумативи за
печатащи устройства“. Представените сертификати са валидни и са с обхват, съгласно
заложените изисквания.
Представеното техническо предложение също съдържа изискуемата информация в
нейната пълнота.
Участникът е посочил (на стр. 6 - 1 3 ) предлаганите от него характеристики за всеки
от компонентите, включени в Техническата спецификация. Предложените компютърни
конфигурации, принтери и други компоненти съответстват на зададените от Възложителя
минимално изискуеми характеристики.
В представеното предложение за изпълнение на поръчката на стр. 20 и сл. подробно
е описана предвижданата ангажираност и организация на материалните и човешки ресурси
за реализиране на дейностите. Посочени са транспортните средства, с които участникът
разполага, служителите, ангажирани пряко с доставките, както и тяхната длъжност
(функция). Посочено е лицето, осъществяващо пряк контрол за качественото изпълнение.
Подробно е описан плана на участника, свързан с организацията на изпълнението, като са
представени отделните стъпки/моменти от предвижданите дейности в тяхната
последователност, и отговорните лица. Представен е предвиждания начин за извършване
на доставката (последователност на стъпките, които ще се предприемат, документите,
които ще се изготвят, ангажираните лица). Описани са мерките и действията, чрез които ще
се постигнат изискваните цели. Участникът подробно е описал и дейностите по
организацията и координацията на доставките, както гаранционната поддръжка на
доставените артикули (включително сроковете за констатиране на проблем, за отстраняване
на неизправности и др.), съпътстващата изпълнението на дейностите документация
(гаранционни карти, протоколи, фактури и др.). Декларирано е (на стр. 24), че при
невъзможност за доставка на първоначално оферирани артикули същите ще бъдат се
подменят с аналогични или такива с по-добри технически и функционални параметри,
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технически съвместими с наличното оборудване и на цени - равни или по-ниски от
оферираните за аналогични артикули. Описана е визията на участника за цялостнага
организация и методология (като е представена последователността на дейностите,
включените лица и техните функции ). На стр. 25 от офертата участникът декларира, че
осигурява предоставяне на техника със същите или по-добри технически и функционални
параметри, при поява и до отстраняване на възникнала повреда, както и че за срока на
действие на договора ще поддържа възможности, достатъчни за осигуряване на
необходимите артикули в количества и с качество, необходими за извършване на
гаранционното обслужване на доставяната техника. На стр. 25 изрично са посочени
имената и телефоните на лицата, които ще осъществяват сервизното обслужване.
На стр. 27 участникът е декларирал, че разполага с два оторизирани сервиза с
налична хардуерна и софтуерна обезпеченост, за осъществяване на ремонтни дейности на
територията на Община Велико Търново. В същия документ е декларирал също, че
предлаганата техника е нова, неупотребявана, не рециклирана и е в производствената листа
на производителя към момента на подаване на предложението му, както и че доставяните
продукти отговарят на изискванията за енергийна ефективност на стоки, разпространявани
на територията на Европейския съюз.
Чрез така изложената в обяснителната записка информация участникът е изпълнил
поставените от Възложителя изисквания относно задължителното съдържание на офертата.
Представена е информация по всички задължителни елементи, а именно: ангажираност и
организация на материалните и човешки ресурси за реализиране на обществената поръчка;
план/подход, включващ технологичните стъпки, касаещи организацията и реализацията на
процесите; начин на извършване на доставката; дейности по организация и координация на
доставката и гаранционната поддръжка на доставените артикули; съпътстващата
документация, която се предвижда да бъде изготвяна; имената и телефоните на лицата,
които ще осъществяват сервизното обслужване. Предвидена е възможност за предоставяне
на техника със същите или но-добри технически и функционални параметри, при поява и
до отстраняване на възникнала повреда; декларирано е че за срока на действие на договора
ще бъдат поддържани възможности, достатъчни за осигуряване на необходимите артикули
в количества и с качество, необходими за извършване на гаранционното обслужване на
доставяната техника, предмет на обществената поръчка. Предвидено е при невъзможност за
доставка на първоначално оферирани от избрания за ИЗПЪЛНИТЕЛ артикули същите да се
подменят с аналогични или такива с по-добри технически и функционални параметри,
технически съвместими с наличното оборудване и на цени равни или по-ниски от
оферираните за аналогични артикули. Така представената организация и методология е
технологично обоснована, и предвидените дейности и стъпки - реалистични и изпълними.
Представения от участника подход отговаря на изискванията на Възложителя, както и на
действащото законодателство, стандарти и т.н. От изложената информация е видно, че
предложената организация би осигурила в достатъчна степен качество на изпълнение на
поръчката и че не съществува риск от вътрешен организационен проблем за
изпълнението.

След анализа на техническото предложение комисията констатира, че е налице
съответствие на офертата с предварително обявените условия и изискванията относно
задължителното съдържание и реши, че ДОПУСКА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до
преговори по условията и изискванията за изпълнение на поръчката, а впоследствие и до отваряне на ценовото му предложение.
Според посоченото в чл. 67, ал. 2 от ППЗОП, комисията следва да проведе
преговорите с участника, като се придържа точно към първоначално определените условия
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и изисквания за изпълнение на поръчката. Резултатите от преговорите да се отразят в
протокол, който да се подпише от комисията и от съответния участник.
След провеждането на преговорите и постигане на договореност/и комисията ще
разгледа ценовото предложение на участника, като бъде спазено изискването на чл. 57, ал. 3
от ППЗОП.
За датата и часа на провеждане на преговорите относно предложените от
участника срокове и за отваряне еа ценовото му предложение ще бъде публикувано
съобщение на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-nakupuvacha/578, при спазване на изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.
Председателят на комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определи
следния прогнозен график за работа на комисията:
Дата за провеждане на преговори по условията, поставени в поканата относно
сроковете за изпълнение {срок за изпълнение на заявка, срок за гаранционно поддържане,
срок за реакция, срок за отстраняване на констатирани неизправности), както и за
отваряне на ценовото предложение и провеждане на преговори във връзка с предложените
от участника цени, най-късно до: 21.05.2018 г.
Комисията приключи работа в 15:20 часа.

II.2. ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 02.05.2018 г. в
14:00 ч.
На своето второ заседание, проведено на 02.05.2018 г. от 14:00 часа, съобразно
предварително определеното в съобщение с изх. № 5300 - 17530 - 1/26.04.2018 г.,
комисията пристъпи към обсъждане на клаузите по проекта на договора и офертата на
съответния участник, относими към:
1. предложените срокове за изпълнение на заявка, след получаване на възлагателно
писмо (в работни дни),
2. предложените срокове за гаранционно поддържане (в месеци),
3. предложения срок за реакция (изпращане на компетентно лице в обекта на
Възложителя) за констатиране на проблема при гаранционно обслужване (в часове)
4. предложения срок за отстраняване на констатирани неизправности (в работни
дни)
5. предложените цени за: нови компютърни конфигурации, монитори, принтери,
графични станции, сървърни конфигурации, многофункционални устройства, скенери,
преносими компютри или компютърни и сървърни конфигурации с предварително
инсталирана ОС“.
Преди отварянето на ценовото предложение на участника „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“
ООД, гр. Велико Търново с оферта с вход. № 5300 - 2962 - 5 от 18.04.2018 г. от 14:07 ч.,
комисията пристъпи към разглеждане на предложенията на участника относно сроковете,
които се ангажира да спазва при изпълнение на поръчката (съгласно Образец № 4
„Предложение за изпълнение на поръчката“) и провеждане на преговори по направените
предложения: предложените срокове за изпълнение на заявката, след получаване на
възлагателно писмо (в работни дни); предложените срокове за гаранционно поддържане (в
месеци); предложения срок за реакция (изпращане на компетентно лице в обекта на
Възложителя) за констатиране на проблема при гаранционно обслужване; предложения
срок за отстраняване на констатирани неизправности.
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Относно предложенията от оферта с вход. № 5300 - 2962 - 5 от 18.04.2018 г. от 14:07
ч. на „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД, гр. Велико Търново:
На заседанието на комисията присъства Димитър Хинов - Управител (в
съответствие с данните от търговската регистрация на участника), като удостовери
присъствието си с попълване на протокол за присъствие.
При провеждането на преговорите представителят на участника и членовете на
комисията постигнаха следните договорености относно направените предложения в
офертата:
комисията запита представителя на участника дали поддържа предложенията от
офертата, касаещи: сроковете за изпълнение на заявка, срока за реакция, сроковете за
отстраняване на констатирани неизправности, както и предложените гаранционни срокове.
Представителят на участника потвърди направените в офертата предложения, а както
следва:
- предложен срок за реакция (изпращане на компетентно лице в обекта на Възложителя за
констатиране на проблема при гаранционно обслужване) - 1 (един) час от подадена
заявка
- предложен срок за отстраняване на констатирани неизправности - 1 (един) работен ден,
след изготвяне на протокол, подписан от представител на Изпълнителя и представител на
Възложителя.
- предложен срок за изпълнение на заявка по Приложение 1 след получаване на
възлагателно писмо: 1 (един) работен ден (до административната сграда на Община
Велико Търново); 1 (един) работен ден (до сгради на територията на град Велико
Търново); 1 (един) работен ден (до сгради извън територията на град Велико Търново,
находящи се на територията на Община Велико Търново
- предложен гаранционен срок, както следва:
- за компютърна конфигурация съгласно техническа спецификация по т.1 - 36
(тридесет и шест) месеца
- за монитор съгласно техническа спецификация но т. 2 - 36 (тридесет и шест)
месеца
- графични станции съгласно техническа спецификация по т. 3 - 36 (тридесет и
шест) месеца
- монитор съгласно техническа спецификация по т. 4 - 36 (тридесет и шест) месеца
- сървърни конфигурации съгласно техническа спецификация по т.5 - 36 (тридесет и
шест) месеца
- принтери съгласно техническа спецификация по т.6 - 24 (двадесет и четири)
месеца
- многофункционални устройства съгласно техническа спецификация по т.7 - 24
(двадесет и четири) месеца
- скенери съгласно техническа спецификация по т.8 - 24 (двадесет и четири) месеца
- преносими компютри съгласно техническа спецификация по т. 9 - 24 (двадесет и
четири) месеца
- компютърни и сървърни конфигурации с предварително инсталирана ОС съгласно
техническа спецификация по т. 10 - 36 (тридесет и шест) месеца
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След провеждането на прег оворите с участника, комисията пристъпи към оценяване
на предложенията му по показателите V, К и С, съгласно определената от възложителя
методика за оценка, както следва:
Резултати от оценката по ПОКАЗАТЕЛ „V - Срок за изпълнение на заявката, след
получаване на възлагателно писмо (в работни дниУ‘ и неговите подпоказатели. съобразно
посочените в поканата условия:
По подпоказател V 1 - оценяващ предложения срок за изпълнение на заявка след
получаване на възлагателно писмо до административната сграда на Община Велико
Търново, с адрес пл. „Майка България” № 2: според определените в поканата условия най доброто предложение, което съдържа най - изгодно предложение по подпоказателя,
получава 100 т. Участникът предлага срок ог 1 работен ден, което е приемливо и изгодно за
възложителя и отговаря на зададените условия в поканата, поради което комисията го
оценява с максимален брой точки - 100 т.
По подпоказател V 2 - оценяващ предложения срок за изпълнение на заявка след
получаване на възлагателно писмо до сгради на територията на град Велико Търново:
според определените в поканата условия най - доброто предложение, което съдържа най изгодно предложение по подпоказателя, получава 100 т. Участникът предлага срок от 1
работен ден, което е приемливо и изгодно за възложителя и отговаря на зададените условия
в поканата, поради което комисията го оценява с максимален брой точки - 100 т.
По подпоказател V 3 - оценяващ предложения срок за изпълнение на заявка след
получаване на възлагателно писмо до сгради извън територията на град Велико Търново,
находящи се на територията на Община Велико Търново: според определените в поканата
условия най - доброто предложение, което съдържа най - изгодно предложение по
подпоказателя, получава 100 т. Участникът предлага срок от 1 работен ден, което е
приемливо и изгодно за възложителя и отговаря на зададените условия в поканата, поради
което комисията го оценява с максимален брой точки - 100 т.
Комисията извърши оценката, съобразно определената в поканата формула: V = VI х
40 % + V2 х 30 % + V3 х 30 %, като оцени предложенията по подпоказателите с максимален
брой точки, и получи следните резултати, които отрази в таблица следната:

Участник
„ВАЛИ
КОМПЮТЪР
С“ ООД, гр.
Велико
Търново

Подпоказател
VI

х 40
%

Подпоказател
V2

х 30
%

Подпоказател
V3

х 30
%

Общо

100

40

100

30

100

30

100 т.

Резултати от оценката по ПОКАЗАТЕЛ „К - Предлаган срок за гаранционно
поддържане (в месеци!“ и неговите подпоказатели, съобразно посочените в поканата
условия:
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Посочените в настоящия протокол срокове за гаранционно поддържане (предложени
в офертата на участника) са в съответствие с поставените изисквания: да са не по-дълги от
60 месеца.
Съобразно определените от Възложителя условия участникът, който предлага най изгодни условия по подпоказател от К1 до К10 (в месеци) за извършване на гаранционен
сервиз, след подписване на приемателно-предавателен протокол да отстранява за своя
сметка възникнали неизправности, повреди, дефекти, получава най-много точки - 100 т. В
съответствие с така определеното, както и предвид това, че предложените от участника
срокове за гаранционно обслужване (в месеци) са приемливи и съобразени с поставените
изисквания, участникът получава по всеки от под показателите максимален брой точки 100 т.
Комисията извърши оценката, съобразно определената формула: К = К1 х 10 % + К2
х 10 % + КЗ х 10 % + К4 х 10 % + К5 х 10 % + К6 х 10 % + К7 х 10 % + К8 х 10% + К9 х 10
% + К 10х 10%, като оцени предложенията по подпоказателите с максимален брой точки,
и получените резултати, отрази в таблица „Оценка по показател К и неговите
подпоказатели“, неразделна част ог настоящия протокол.

Резултати от оценката по ПОКАЗАТЕЛ „С - Предлаган срок за реакция и за
отстраняване на констатираните неизправности при гаранционно поддържане", съобразно
посочените в поканата условия:
Съгласно определената от възложителя методика за оценка показателя „С“ се състои
от два подпоказателя, както следва: С 1 - Срок за реакция (изпращане на компетентно лице
в обекта на Възложителя) за констатиране на проблема при гаранционно обслужване, и С 2
- Срок за отстраняване на констатирани неизправности, като С = С1 х 50% + С2 х 50%.
По подпоказател С 1 - предложеният срок от 1 час е съобразен с поставеното
изискване да е не по-дълъг от 5 часа от получаване на обаждането от представител на
Възложителя, приемлив е за възложителя, и поради това комисията оценява предложението
с максимален брой точки - 100 г.
По подпоказател С 2 - предложеният от участника срок от 1 работен ден е
максимално кратък и следователно - приемлив, отговаря на поставените изисквания и
комисията го оценява с максимален брой точки - 100 г.
Съобразно определената от Възложителя формула, резултата на участника по
показател С е, както следва:

Участник

„ВАЛИ
КОМПЮТЪРС“
ООД, гр. Велико
Търново

С1 - Срок за реакция
(изпращане на
компетентно лице в
обекта на Възложителя)
за констатиране на
проблема при
гаранционно обслужване
(в часове)

100

С 1X
50%

С2 - Срок за
отстраняване на
констатирани
неизправности (в
работни дни)

С2х
50 %

Общо

50

100

50

100 т.
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Тъй като критерият за възлагане на поръчката е „Икономически най-изгодната
оферта“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 ог ЗОП: при оптимално съотношение качество/цена, преди да
пристъпи към отваряне на ценовите предложения, комисията, в съответствие е чл. 57, ал. 3
изр. 3 от ППЗОП обяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели,
след което пристъпи към отваряне на ценовите предложения, при спазване на определената
чрез жребия последователност.
Комисията извърши оценката, съобразно определената в поканата формула:
По показател У - Срок за изпълнение на заявката, след получаване на възлагателно
писмо (в работни дни), комисията оцени предложенията по подпоказателите с максимален
брой точки:
- V 1 - 1 работен ден - 100 т.
V 2 - 1 работен ден - 100 т.
- V 3 - 1 работен ден - 100 т.
Съобразно определената от Възложителя формула V - VI х 40 % + V2 х 30 % + V3 х
30 %, общата оценка на участника „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД, гр. Велико Търново по
показател V „Срок за изпълнение на заявката, след получаване на възлагателно
писмо (в работни дни)“ е: 40 т. + 30 т. + 30 т. = 100 т.
По показател К - Предлаган срок за гаранционно поддържане (в месеци) и неговите
подпоказатели, комисията оцени предложенията по подпоказателите с максимален брой
точки:
- К 1 - 36 месеца - 100 г.
К 2 - 36 месеца - 100 т.
- К 3 - 36 месеца - 100 т.
- К 4 - 36 месеца - 100 т.
К 6 - 24 месеца - 100 т.
К 7 - 24 месеца - 100 т.
- К 8 - 24 месеца - 100 т.
- К 9 - 24 месеца - 100 т.
- К 1 0 - 3 6 м есеца- 100 т.
Съобразно определената от Възложителя формула К = К1 х 10 % + К2 х 10 % + КЗ х
10 % + К4 х 10 % + К5 х 10 % + К6 х 10 % + К7 х 10 % + К8 х 10% + К9 х 10 % + К 10 х 10
%, общата оценка на участника „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД, гр. Велико Търново ио
показател К - Предлаган срок за гаранционно поддържане {в месеци) е:
10 т. + 10 т. + 10т. + 10 т. + 10 т. + 10 т. + 10 т. + 10 т. + 10 т. + 10 т. = 100 т.
Резултатите от оценката но показател К и неговите подпоказатели са отразени в
Оценъчна таблица, съдържаща „Оценка по показател К и неговите подпоказатели“,
неразделна част от настоящия протокол.
По показател С - Предлагай срок за реакция и за отстраняване на констатираните
неизправности при гаранционно поддържане, комисията оцени предложенията но
подпоказателите и подпоказателите с максимален брой точки:
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С 1 - 1 час - 100 т.
С 2 - 1 работен ден - 100 т.
Общият резултат по показател С на участника, съобразно определената формула е:
50 т. + 50 т. = 100 т.

Въз основа на така направените оценки по отделните показатели комисията попълни
оценъчна таблица, в която отрази общите резултати по показателите V, К и С, съобразно
определената от Възложителя обща формула К = Ц х 40 % + V х 20 % + К х 10 % + С х 30
% (без оценката по показател Ц - Ценови критерия), както следва:

Участник

V

х 20 %

К

х 10 %

с

х 30 %

„ВАЛИ КОМПЮТЪРС“
ООД, гр. Велико Търново

100

20

100

10

100

30

^

sj:

Съгласно съобщение с изх. № 5300 - 17530 - 1/26.04.2018 г., публикувано на
профила на купувача на адрес https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/578, при
спазване на изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, отварянето и оповестяването на
ценовото предложение, както и преговорите, свързани с него следва да се извърши на
същата дата - 02.05.2018 г. след приключване на преговорите
и постигане на
договореностите по горните срокове. Преговорите ще касаят предложените цепи за: пови
компютърни конфигурации, монитори, принтери, графични станции, сървърни
конфигурации, многофункционални устройства, скенери, преносими компютри или
компютърни и сървърни конфигурации с предварително инсталирана ОС, както и други
елементи от ценовото предложение.
След като оцени офертата на участника по горните показатели (без показател Ц
- Ценови критерия), в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3, изр. 3 от ППОЗП,
комисията обяви резултатите от оценките по показателите и пристъпи към отваряне
и оповестяване на ценовото предложение на участника.
I. Относно ценовото предложение от оферта с вход. № 5300 - 2962 - 5 от 18.04.2018 г. от
14:07 ч. на „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД, ЕИК: 104518906, адрес за кореспонденция:
село Шереметя п. код 5034, местност Робова чешма, тел: 062/610 932, факс: 062/610 921,
e-mail: vali@vali.bg, лице за контакт Димитър Хинов:
Плик „Предлагани ценови параметри“ от офертата на „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД
съдържа:
1. Образец № 3 „Ценово предложение“, подписан и подпечатан от Димитър Хинов управител - стр. 28 - стр. 37, съдържа:
1.1.
Сумарно предложение на единични цени без ДДС на предлаганите нови стоки,
съгласно техническа спецификация с видовете компоненти с минимално изискуеми
параметри:
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- сумарно rio T.l от t . 1.1 до т. 1.10 за компютърни конфигурации - 439,20
(четиристотин тридесет и девет лева и 20 ст.) лева без ДДС;
- цена за монитори но Т.2 - 142,60 (сто четиридесет и два лева и 60 ст.) лева без
ДДС;
- сумарно по Т.З от т.3.1 до т.3.9 за графични станции - 1 099,20 (хиляда и
деветдесет и девет лева и 20 ст.) лева
- цена за монитори но Т.4 - 205,00 (двеста и пет лева и 0 ст.) лева без ДДС
- цена за комплектувана сървърна конфигурация по Т.5 - 5 940.00 (пет хиляди
деветстотин и четиридесет) лева без ДДС
- сумарно по Т.6 от т.6.1 до т.6.4 за принтери - 874,00 (осемстотин седемдесет и
четири лева и 0 ст.) лева без ДДС
- сумарно за многофункционални устройства по Т.7 от т.7.1 до т.7.2 - 557,00
(петстотин петдесет и седем лева и 0 сг.) лева без ДДС
- сумарно по Т.8 от т.8.1 до т.8.3 за скенери - 1 908,00 (хиляда деветстотин и осем
лева и 0 ст.) лева без ДДС
- цена за преносим компютър no Т.9 - 599,00 (петстотин деветдесет и девет) лева без
ДДС
- сумарно по 'Г.10 ог т. 10.1 до т.10.4 за компютърни и сървърни конфигурации с
предварително инсталирана ОС - 9 489,20 (девет хиляди четиристотин осемдесет и
девет лева и 20 ст.) лева без ДДС

UJ to

1.2. Единични цени без ДДС на предлаганите нови стоки, съгласно техническа
спецификация с видовете компоненти с минимално изискуеми параметри (таблица
с посочени компоненти, технически параметри е единични цени без ДДС на
компонентите)
. CD, съдържащо пълна ценова листа
. Пълна ценова листа на Вали Компютърс ООД - стр. 38 - стр. 185 (двустранно),
подписана и подпечатана от Димитър Хинов

След отварянето и разглеждането на ценовото предложение на участника, неговият
представител и членовете на комисията постигнаха съгласие, че предложенията относно
показател Ц и неговите подпоказатели от Ц 1 до Ц 10, ще останат непроменени, а именно:
- сумарно по Т.1 от т. 1.1 до т. 1.10 за компютърни конфигурации - 439,20
(четиристотин тридесет и девет лева и 20 ст.) лева без ДДС;
- цена за монитори по Т.2 - 142,60 (сто четиридесет и два лева и 60 ст.) лева без
ДДС;
- сумарно по Т.З от т.3.1 до т.3.9 за графични станции 1
099,20(хилядаи
деветдесет и девет лева и 20 ст.) лева
- цена за монитори по Т.4 - 205,00 (двеста и пет лева и 0 ст.) лева без ДДС
- цена за комплектувана сървърна конфигурация по Т.5 - 5 940.00 (пет хиляди
деветстотин и четиридесет) лева без ДДС
- сумарно по Т.6 от т.6.1 до т.6.4 за принтери - 874,00 (осемстотин седемдесет и
четири лева и 0 ст.) лева без ДДС
- сумарно за многофункционални устройства по Т.7 от т.7.1 до т.7.2 - 557,00
(петстотин петдесет и седем лева и 0 ст.) лева без ДДС
- сумарно по Т.8 от т.8.1 до т.8.3 за скенери - 1 908,00 (хиляда деветстотин иосем
лева и 0 ст.) лева без ДДС
- цена за преносим компютър по Т.9 - 599,00 (петстотин деветдесет и девет) лева без
ДДС
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- сумарно по Т.10 от т.10.1 до т.10.4 за компютърни и сървърни конфигурации с
предварително инсталирана ОС - 9 489,20 (девет хиляди четиристотин осемдесет и
девет лева и 20 ст.) лева без ДДС

След като се постигнаха горните договорености, комисията пристъпи към оценяване
на предложенията по подпоказателите Ц 1 до Ц 10. Така предложените от участника цени
ще имат за своя последица приемлив бюджетен разход и са изгодни за Възложителя,
поради което комисията оценява всеки един от подпоказателите с максимален брой точки 100 т.
-

Но Ц 1 - 439,20 лева без ДДС - 100 т.
По Ц 2 - 142,60 лева без ДДС - 100 т.
По Ц 3 - 1 099,20 лева без ДДС - 100 г.
По Ц 4 - 205,00 лева без ДДС - 100 т.
По Ц 5 - 5 940.00 лева без ДДС - 100 т.
По Ц 6 - 874,00 лева без ДДС - 100 т.
По Ц 7 - 557,00 лева без ДДС - 100 т.
По Ц 8 - 1 908,00 лева без ДДС - 100 т.
По Ц 9 - 599,00 лева без ДДС - 100 т.
По Ц 10 - 9 489,20 лева без ДДС - 100 т.

Съобразно определената от Възложителя формула Ц = Ц1 х 10 % + Ц2 х 10% + ЦЗ х
10% + Ц4 х 10% + Ц5 х 10% + Ц6 х 10% + Ц7 х 10% + Ц8 х 10% + Ц9 х 10%+ Ц10 х 10%,
общата оценка на участника „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД, гр. Велико Търново по
показател Ц - Ценови критерий, е:
10 т. + 10 т. + 10 т. + 10 т. + 10 т. + 10 т. + 10 т. + 10 т. + 10 т. + 10 т. = 100 т.
Съгласно условията на Възложителя, резултатите от оценката по показател Ц и
неговите подпоказатели са отразени в Оценъчна таблица, съдържаща „Оценка по показател
Ц и неговите подпоказатели“, неразделна част от настоящия протокол, като се спази
определената от Възложителя методика.

След като приключи с разглеждането на ценовото предложение, на базата на
подписаната оценъчна таблица по показател Ц - Ценови критерий, комисията състави и
подписа обобщена оценъчна таблица, отразяваща получените ог участниците оценки по
всички показатели Ц, V, К и С , а именно:
Критерий за възлагане на поръчката:
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: „Икономически най-изгодна оферта” при
условията на чл. 70, ал. 2, т.З от Закона за обществените поръчки, а именно: при
оптимално съотношение качество/цена, въз основа на цена и качествени показатели.
Критерият за възлагане 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-много точки след осредняване на
резултатите (точките) по всеки показател.
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Участникът с най-висока комплексна оценка 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 след осредняването.
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 комплексната оценка ”К ” ;
К = Ц х 40 % + V х 20 % + К х 10 % + С х 30 %, където:
II - Ценови критерий - показател за предлаганата от участника цена в лева без ДДС определя най-доброто ценово предложение, което да съответства на изискванията на
Възложителя за най-ниска цена на нови компютърни конфигурации, монитори, принтери,
графични станции, сървърни конфигурации, многофункционални устройства, скенери,
преносими компютри или компютърни и сървърни конфигурации с предварително
инсталирана ОС.
Ц = Ц1 х 10 % + Ц2 х 10% + ЦЗ х 10% + Ц 4х 10% + Ц5 х 10% + Ц6 х 10% + Ц7 х 10% +
Ц8 х 10% + Ц9 х 10%+ Ц10 х 10%, където:
Ц 1 - подпоказател за предлагана цена за компютърни конфигурации сумарно от т. 1.1 до т.
1.10 от техническата спецификация;
Ц 2 - подпоказател за предлагана цена за монитор но т. 2 от техническата спецификация.
Ц 3 - подпоказател за предлагана цена за графични станции сумарно от т.3.1 до т.3.9 от
техническата спецификация;
Ц 4 - подпоказател за предлагана цена за монитор по т.4 от техническата спецификация;
Ц 5 - подпоказател за предлагана цена за комплектувана сървърна конфигурация по т.5 от
техническата спецификация;
Ц 6 - подпоказател за предлагана цена за принтери сумарно от т.6.1 до т.6.4 от
техническата спецификация;
Ц 7 - подпоказател за предлагана цена за многофункционални устройства сумарно от т.7.1
до т. 7.2 от техническата спецификация;
Ц 8 - подпоказател за предлагана цена за скенери сумарно от т. 8.1 до т. 8.3 от техническата
спецификация;
Ц 9 - подпоказател за предлагана цена за преносим компютър по т.9 от техническата
спецификация;
Ц 10 - подпоказател за предлагана цена за компютърни и сървърни конфигурации с
предварително инсталирана ОС сумарно от т. 10.1 до г. 10.4 от техническата
спецификация.
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Най - доброто предложение по подпоказател от Ц1 до Ц10, което ще има за своя последица
най-малък бюджетен разход /най-ниска цена/, получава 100 т., а всяка следваща оценка се
определя по следната формула:
Ц1 7Ш71
Ц 1 = -----------х 100 , където
Ц1 п

Ц1 min - е най- ниската предложена цена за компютърни
конфигурации сумарно от т. 1.1 до т. 1.10 от техническата
спецификация, а
Ц1 п - е предложената цена за компютърни конфигурации
сумарно от т.1.1 до т.1.10 от техническата спецификация
от п-тия участник

U2 m in
Ц 2 = -----------х 100 , където
Ц2 м

Ц2 min - е най- ниската предложена цена за монитор по
т.2 от техническата спецификация, а
Ц2 п - е предложената цена за монитор по т.2 от
техническата спецификация от n-тия участник

ИЗ m in
31 3 = -----------х 100 , където
ЦЗ п

ЦЗ min- е най-ниската предложена цена за графични
станции сумарно
от т.3.1 до т.3.9 ог техническата
спецификация, а
ЦЗ п - е предложената цена за графични станции сумарно
от т.3.1 до т.3.9 от техническата спецификация на п-тия
участник

Ц4 m in
ц 4 = -----------х 100 , където
Ц4 п

Ц4 min- е най-ниската предложена цена за монитор по т.4
от техническата спецификация, а Ц4 п —е предложената
цена за монитор по т.4 от техническата спецификация от
п-тия участник

Ц5

Ц5 m in
Ц5п

х 100 , където

Ц5

min

е

най-

ниската

предложена

комплектувана сървърна конфигурация
техническата спецификация, а

по

цена

за

т.5

от

Ц5 и - е предложената цена за комплектувана сървърна
конфигурация по т.5 от техническата спецификация от птия участник

Ц 6 771171

ц 6 = -----------х 100 , където

Ц6 т!и - е най- ниската предложена цена за принтери

Ц 6 71

сумарно от т.6.1 до т.6.4 от техническата спецификация, а
Ц6 п- е предложената цена за принтери сумарно от т.6.1 до
т.6.4 от техническата спецификация от п-тия участник
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Ц7 m in
Ц 7 —-----------х 100 , където
Ц7 71

Ц7

min

е

най-

ниската

предложена

цена

за

многофункционални устройства сумарно от т.7.1 до т.7.2
от техническата спецификация, а
Д7 н - е предложената цена за многофункционални
устройства сумарно от т.7.1 до т.7.2 от техническата
спецификация от n-тия участник
Ц8 m in
Ц 8 =~ТГ2
х ЮО ’ където

Ц8 min - е най- ниската предложена цена за скенери
сумарно от т.8.1 до т.8.3 от техническата спецификация, а
Ц8 п - е предложената цена за скенери сумарно от т.8.1 до
т.8.3 от техническата спецификация ог n-тия участник

Ц9 m in
Ц 9 = -----------х 100 , където
Ц9 п

Ц9 min - е най- ниската предложена цена за преносим
компютър по т.9 от техническата спецификация, а
Ц9 п - е предложената цена за преносим компютър по т.9
от техническата спецификация от n-тия участник

Ц10 m i n
Ц 10 = ------------ х 100 , където
Ц10 п

Ц10 min- е най-ниската предложена цена за компютърни и
сървърни конфигурации с предварително инсталирана ОС
сумарно от т.10.1 до т.10.4 от техническата спецификация,
а Ц10 п - е предложената цена за компютърни и сървърни
конфигурации с предварително инсталирана ОС сумарно
от т.10.1 до т.10.4 от техническата спецификация от п-тия
участник

Относно предложенията но показател II и неговите подпоказатели: участниците следва да
предложат единични цени (в лева, без ДДС), които да са различни от нула. При
неизпълнение на това изискване съответния участник ще бъде отстранен от участие
и ценовото му предложение няма да бъде допуснато до разглеждане и оценяване.
V - Срок за изпълнение на заявката, след получаване на възлагателно писмо (в
работни дни) - максимален брой точки получава участника, който предложи най-кратък
срок за изпълнение на заявка (в работни дни). Участниците посочват срока задължително в
цяло число.
(предложения срок не може да е повече от 5 работни дни)
V = VI х 40 % + V2 х 30 % + V3 х 30 %, където:
V 1 - подпоказател, оценяващ предложен срок за изпълнение на заявка след получаване на
възлагателно писмо до административната сграда на Община Велико Търново, с адрес пл.
„Майка България” № 2;
V 2 - подпоказател, оценяващ предложен срок за изпълнение на заявка след получаване на
възлагателно писмо до сгради на територията на град Велико Търново;
V 3 - подпоказател, оценяващ предложен срок за изпълнение на заявка след получаване на
възлагателно писмо до сгради извън територията на град Велико Търново, находящи се на
територията на Община Велико Търново;
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Най - доброто предложение, което съдържа най - изгодно предложение по подпоказател от
VI до V3, най-кратък предложен срок за изпълнение на заявка след получаване на
възлагателно писмо (в работни дни), получава 100 т., а всяка следваща оценка се определя
по следната формула:
V 1 m in
у I _ __
х 100 , където
” 1п

VI min - е най-краткият предложен срок за изпълнение на
заявка след получаване на възлагателно писмо до
административната сграда на Община Велико Търново, а
VI п - е предложеният срок за изпълнение на заявка след
получаване на възлагателно писмо до административната
сграда на Община Велико Търново от п-тия участник;

V2 m in

V 2 = ---------- х 100 , където
V2 п

V2 min - е най-краткият предложен срок за изпълнение на
заявка след получаване на възлагателно писмо до сгради
на територията на град Велико Търново, a V2 п - е
предложеният срок за изпълнение на заявка след
получаване на възлагателно писмо до сгради на
територията на град Велико Търново от п-тия участник;

V3 min

V 3 = -----------х 100 , където
VS п

V3 min - е най-краткият предложен срок за изпълнение на
заявка след получаване на възлагателно писмо до сгради
извън територията на град Велико Търново, находящи се
на територията на Община Велико Търново, a V3 п - е
предложеният срок за изпълнение на заявка след
получаване на възлагателно писмо до сгради извън
територията на град Велико Търново, находящи се на
територията на Община Велико Търново от п-тия
участник.

К - Предлаган срок за гаранционно поддържане (в месеци) - като предложеният от
участниците срок за гаранционно поддържане на компонентите по подпоказатели от К1 до
К 10 следва да не по-дълъг от 60 месеца.
К = К1 х 10 % + К2 х 10 % + КЗ х 10 % + К4 х 10 % +К5 х 10 %+ К6 х 10 % + К7 х 10 %
+ К8 х 10% + К9 х 10 % + К 10 х 10 % , където:
К 1 - подпоказател за предлаган гаранционен сервиз накомпютърни конфигурации по т.1
от техническата спецификация;
К 2 - подпоказател за предлаган гаранционен сервиз на монитори по т. 2 от техническата
спецификация;
К 3 - подпоказател за предлаган гаранционен срок за графични станции по т.З от
техническата спецификация;
К 4 - подпоказател за предлаган срок за монитори по т. 4 от техническата спецификация;
К 5 - подпоказател за предлаган гаранционен сервиз на сървърни конфигурации по т.5 от
техническата спецификация;
К 6 - подпоказател за предлаган гаранционен сервиз на принтери по т.6 от техническата
спецификация;
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К 7 - подпоказател за предлаган гаранционен сервиз на многофункционални устройства по
т.7 от техническата спецификация;
К 8 - подпоказател за предлаган гаранционен сервиз на скенери по т.8 от техническата
спецификация;
К 9 - подпоказател за предлаган гаранционен сервиз на преносими компютри по т.9 от
техническата спецификация;
К 10 - подпоказател за предлаган гаранционен сервиз на компютърни и сървърни
конфигурации с предварително инсталирана ОС по т.10 от техническата спецификация.
Участникът, който предлага най - изгодни условия по подпоказател от К1 до К10 (в
месеци) за извършване на гаранционен сервиз, след подписване на ириемателнопредавателен протокол да отстранява за своя сметка възникнали неизправности, повреди,
дефекти, получава най-много точки - 100т., а всяко следващо по-малко добро предложение
се оценява по формулата:
K in
К 1 = ---------- х 1 0 0 , където
К1 т ах

К1 max - е най- дългия предложен срок за гаранционно
поддържане
(в месеци)
на
нова
компютърна
конфигурация, а
К1 п - е предложения срок за гаранционно поддържане /в
месеци/ на нова компютърна конфигурация от п-тия
участник;

К2 п
К 2 = ---------- х 100 , където
К2 m ax

К2 max - е най- дългия предложен срок за гаранционно
поддържане (в месеци) на монитори по т. 2 от
техническата спецификация, а
К2 п - е предложения срок за гаранционно поддържане /в
месеци/ на монитори
по т. 2 от техническата
спецификация ог n-тия участник;

К3 =

КЗ п
КЗ m ax

х 100 , където

КЗ max - е най- дългия предложен срок за гаранционно
поддържане (в месеци) на графична станция, а
КЗ в - е предложения срок за гаранционно поддържане /в
месеци/ на графична станция от n-тия участник;

К4 ■

К4 п
К4 m a x

х 100 , където

К4шах - е най- дългия предложен срок за гаранционно
поддържане (в месеци) на монитори по т. 4 от
техническата спецификация, а
К4 п - е предложения срок за гаранционно поддържане /в
месеци/ на монитори по т. 4 от техническата
спецификация от n-тия участник;

К5 п
К 5 = ------------х 100 , където
К5 max

К5 max - е най- дългия предложен срок за гаранционно
поддържане (в месеци) на сървърни конфигурации, а
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К5 и - е предложения срок за гаранционно поддържане /в
месеци/ на сървърни конфигурации от п-тия участник;

К6 п
К 6 = ----------- х 100 , където
К6 m ax

К6 max - е най- дългия предложен срок за гаранционно
поддържане (в месеци) на принтери, а
К6 и - е предложения срок за гаранционно поддържане /в
месеци/ на принтери от п-тия участник;

К7:

К7 7i
К7 m ax

х 100 , където

К7 max - е най- дългия предложен срок за гаранционно
поддържане /в месеци/ на многофункционални устройства,
а
К7 п - е предложения срок за гаранционно поддържане (в
месеци) на многофункционални устройства от п-тия
участник;

КВ:

К 8п
К8 m ax

х 100 , където

К 8тах - е най- дългия предложен срок за гаранционно
поддържане (в месеци) на скенери, а
К8 п - е предложения срок за гаранционно поддържане /в
месеци/ на скенери от п-тия участник;

К9;

К9 п
К9 m ax

х 100 , гсьдето

К 9тах - е най- дългия предложен срок за гаранционно
поддържане (в месеци) на преносими компютри, а
К9 п - е предложения срок за гаранционно поддържане (в
месеци) на преносими компютри от п-тия участник;

К 10 =

К10 п
К10 m ax

х 100 , където КЮ тах - е най- дългия предложен срок за гаранционно
поддържане (в месеци) на компютърни и сървърни
конфигурации с предварително инсталирана ОС, а
К10 п - е предложения срок за гаранционно поддържане (в
месеци) на компютърни и сървърни конфигурации с
предварително инсталирана ОС от п-тия участник.

С - Предлаган срок за реакция и за отстраняване на констатираните неизправности
при гаранционно поддържане
С = С1 х 50% + С2 х 50%, където
С1 —подпоказател за предлаган срок за реакция;
С2 - подпоказател за предлаган срок за
неизправности.

отстраняване

на

констатирани

С1 - Срок за реакция (изпращане на компетентно лице в обекта на
Възложителя) за констатиране на проблема при гаранционно обслужване предложеният срок следва да бъде в часове и да се изчислява от момента на получаване на
телефонно обаждане от представител на Възложителя. Като предложеният от участника
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срок за реакция следва да бъде не по-дълъг от 5 часа от получаване на обаждането от
представител на Възложителя.
*Забележка: В случай, че част от срока за реакция е изтекъл до края на работния ден
на Възложителя, останалата част от срока ще изтече на следващия работен ден.
Максимален брой точки получава участника, който предложи най-кратък срок за
реакция за констатиране на неизправности. Участниците посочват срока задължително в
цяло число.
<71 m in
C l = — — х 100 , където

C l min - е най-краткия предложен срок за реакция от
подадената заявка (в часове), a C l п - е предложения срок
за реакция от подадената заявка (в часове) от п-тия
участник.

С2 - Срок за отстраняване на констатирани неизправности - максимален брой точки
получава участника, който предложи най-кратък срок за отстраняване на неизправности
при гаранционно поддържане на техниката (в работни дни). Участниците посочват срока
задължително в цяло число.
Предложеният срок не може да бъде по-дълъг от 10 работни дни.
Най - доброто предложение, което съдържа най-кратък предложен срок за извършване на
различни ремонти от подадената заявка (в работни дни), получава 100 т., а всяка следваща
оценка се определя по следната формула:
С2 m in
С2 = -----------х 100 , където
С2 п

С2 min - е най-краткия предложен срок за отстраняване на
неизправности от момента на констатиране на проблема от
представител на Изпълнителя (в работни дни), а € 2 п - е
предложения срок за отстраняване на неизправности от
момента на констатиране на проблема от представител на
Изпълнителя (в работни дни), предложен от n-тия участник.

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели и
подпоказатели ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в
приложимите случаи).
Забележка: Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени
и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.
При установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по
изчисляването и вписва аритметично вярната стойност. При разминаване между изписаното
с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи. При разминаване между
сумарни и единични цени, за верни ще се приемат посочените единични цени.
Забележка: Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви
стойности и измерения, получават равен брой точки по съответния показател.
Забележка: Участниците са длъжни да направят предложенията си по Методиката в
указаните по-горе мерни единици.
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
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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
п п зоп .

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на поканата и методиката
за икономически най-изгодна оферта. Резултатите от оценката по показателите Ц, V, К и С
са отразени в обобщена оценъчна таблица, на базата на оценките на участника по четирите
показатели и техните подпоказатели. Краен резултат от оценката: комисията изчисли
крайната оценка на участника по формулата от методиката за оценка К = Ц х 40 % + V х 20
% + К х 10 % + С х 30 % и получи следните резултати:

Участник
„ВАЛИ
КОМПЮТЪРС“
ООД, гр. Велико
Търново

Показа
тел Ц

х 40

Показа
тел V

х 20

%

Показа
тел С

х 30

%

Показа
тел К

х 10

%

100

40

100

20

100

10

100

30

%

Общо

100

Комисията приключи работа в 15:20 часа.

III. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
Като взе предвид резултатите от оценката на офертата на участника „ВАЛИ
КОМПЮТЪРС“ ООД, гр. Велико Търново по определения в поканата и образците за
обществена поръчка критерий за възлагане „Икономически най-изгодната оферта“,
комисията предлага следното класиране в процедура на пряко договаряне с предмет:
"Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нови компютърни конфигурации,
принтери и компоненти за нуждите на Община Велико Търново", с публикувано
решение с ID 841913 на дата 12.04.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и
уникален номер 00073-2018-0015, с адрес на профила на купувача на Община Велико
Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/578:
Първо място: „ВАЛИ КОМПЮТЪРС“ ООД, ЕИК: 104518906, адрес за
кореспонденция: село Шереметя п. код 5034, местност Робова чешма, тел: 062/610 932,
факс: 062/610 921, e-mail: vali@vali.bg, лице за контакт Димитър Хинов

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на
поканата, образците и методиката за оценка.

Настоящия доклад на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на
основание чл. 106, ал. 1 от 3011, във връзка с чл. 60, ал. 3 от ППЗОП.
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Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията (Протокол № 1 от
23.04.2018 г. от 14:00 часа, Протокол № 2 от 02.05.2018 г. в 14:00 ч., Оценъчна таблица,
съдържаща „Оценка по показател К и неговите подпоказатели“ и Оценъчна таблица,
съдържаща „Оценка по показател Ц и неговите подпоказатели“), подписани от членовете
на комисията, както и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с
цялата документация по процедура с предмет: "Доставка по заявка и гаранционно
поддържане на нови компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите
на Община Велико Търново", с публикувано решение с ID 841913 на дата 12.04.2018 г. в
Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018-0015, с адрес на
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-nakupuvacha/578.
Настоящият доклад се състави и подписа в един екземпляр от комисия, назначена със
Заповед № РД 22 - 677 от 23.04.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, както следва:
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
у . у ...................................................
инж. Тихомир Манов - Рлавбн експерт в отдел „Информационно-техническо обслужване“ в
Община Велико ТърновД
И ЧЛЕНОВЕ:

Трета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико
Търново

инж. Стефан Караиванов - Старши експерт ^ У п д е л
обслужване“ в Община Велико Търново

„Информационно-техническо

ПОЛУЧИХ доклада на комисията на дата: ......................

Подпис: ...... .
(ИНЖ. ДАНИЕЛ
Кмет на Община

УТВЪРЖДАВАМ доклада на комисията на дата,.

.........

Подпис:............
...ч
(ИНЖ. ДАН И ЕЛ^Ш ^^ТРоШ Й Ш ОВ
Кмет на Община
\1
*

0 *® /.. У

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!
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