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ПРОТОКОЛ № 4

Днес 30.08.2018 г. в 09:00 часа, в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за 
прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 22-1389/13.08.2018 
г., изменена със Заповед № РД 22-1443/22.08.2018 г., изменена със Заповед № РД 22- 
1488/29.08.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с 
предмет: „Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски 
заведения”, по обособени позиции:

Обособена позиция №  1 -  Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско 
оборудване за учебни и детски заведения по проект „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“

Обособена позиция №  2 - Доставка и монтаж на хладилен шкаф в Д Г  „Ивайло” гр. 
Велико Търново (Забележка: На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП обособена позиция №  2 ще 
бъде възложена по реда валиден за индивидуалната й стойност), открита с Решение РД 24-64 
от 06.07.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано на дата 09.07.2018 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП под ID 855928, с публикувано обявление с ID 
855930 на дата 09.07.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с уникален номер в 
РОП 00073-2018-0028, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/603.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Петрова -  Директор на Дирекция „Обществени поръчки” в Община 
Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Валентина Миткова - Началник на отдел „Териториално развитие” в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;
2. Светозара Инджиева-Стефанова - Главен експерт в Дирекция "Бюджет и финанси" в Община 
Велико Търново.
3. Илиана Христова-Пушкарова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми” в Община 
Велико Търново;
4. Мая Тодорова - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново;

Съгласно Заповед № РД 22-1488/29.08.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново на 
мястото на Зорница Кънчева -  Началник отдел „Околна среда” в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията” в Община Велико Търново, като председател на комисията е 
определена Надя Петрова -  Директор на Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново.

Преди започване работата на комисията Надя Петрова, подписа декларация по чл. 103,

Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 
ОПРР 2014-2020 г.
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В изпълнение на изискванията на чл. 57. ал. 3 от ППЗОП комисията обяви чрез 
съобщение с изх. № 91-00-324 от 24.08.2018 г, публикувано в профила на купувача на адрес: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/603. за датата, часа и мястото на отваряне 
на ценовите предложения.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците и 
представители на средствата за масово осведомяване.

В съответствие е чл. 57, ал.З от ППЗОП, председателят на комисията обяви резултатите 
от оценяването на допуснатите офертите по показателят от методиката:

Участник Показател П1 
Срок за изпълнение П1 

= (Cmin/Cn) х 100 = 
......... (брой точки)

Относителна тежест на 
показател - П1 в КО е 

30%, при което 
резултатите са

„РИВ Комерс” ЕООД 100 т. 30 т.
„Школснаб 2001“ ЕООД 100 т. 30 т.
„Топ Комерс Груп” ЕООД 100 т. 30 т.
„БИС“ ООД 100 т. 30 т.
Кооперация „Панда” 100 т. 30 т.
„Смарт бизнес къмпани“ ЕООД 100 т. 30 т.

Председателят на комисията започна да отваря пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри” на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите, както следва:

I. Оферта с вх. № 5300-20871-3/03.08.2018 г., 09:32 ч. на „РИВ Комерс” ЕООД, с ЕИК 
148075960, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Монтевидео“ № 19, ет.5, ап.29 
и с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Веслец” № 37, тел.: 0888 939 788, факс: 052/647 
254, e-mail: office@rivkomers.com, лице за контакти: Росица Чалъкова, подадена за 
Обособена позиция №  1 -  Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско оборудване за 
учебни и детски заведения по проект „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие ” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“

Плик „Предлагани ценови параметри” от запечатания плик с искане за промяна 
към част ценово предложение вх. № 5300-20871-3#1/10.08.2018 г. от 09:39 ч. съдържа:

1. Приложно писмо с изх. № 30704/08.08.2018 г. на „РИВ Комерс” ЕООД, за искане за 
промяна на оферта с вх. № 5300-20871-3/03.08.2018 г. към част Ценово предложение, 
подписано и подпечатано от Росица Чалъкова -  управител и едноличен собственик на капитала 
на „РИВ Комерс” ЕООД -  1 стр.;

Участникът в приложното писмо е посочил, че в представения плик „Предлагани ценови
  2
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параметри”, с офертата с вх. № 5300-20871-3/03.08.2018 г., 09:32 ч. на „РИВ Комерс” ЕООД, е 
допуснал нередности в Ценовото предложение и преди изтичане на крайния срок за подаване 
на оферти представя Искане за промяна към част Ценово предложение. Посочва, при оценяване 
на офертата, Комисията да има в предвид съдържанието на плик „Предлагани ценови 
параметри” от Искане за промяна за оферта към част ценово предложение вх. № 5300-20871- 
3#1/10.08.2018 г. от 09:39 ч.

2. Непрозрачен, запечатан плик „Предлагани ценови параметри” на „РИВ Комерс” 
ЕООД, за обособена позиция № 1, сдържащ:

- Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4), подписано и 
подпечатано от Росица Чалъкова -  управител и едноличен собственик на капитала на „РИВ 
Комерс” ЕООД - 3 стр., стр.5-7;

- Количествено стойностна сметка Образец № 4.1 - подписана и подпечатана от Росица 
Чалъкова -  управител и едноличен собственик на капитала на „РИВ Комерс” ЕООД - 4 стр., 
стр.1-4;

Предлаганата от участника цена за изпълнение на позицията е:
144 415,00 (сто четиридесет и четири хиляди четиристотин и петнадесет) лева без ДДС, 

а с ДДС 173 298,00 (сто седемдесет и три хиляди двеста деветдесет и осем) лева,
От които:

За обект ДГ „Ален мак“
19 300,00 /деветнадесет хиляди и триста/ лева без ДДС, а с ДДС 23 160,00 /двадесет и 

три хиляди сто и шестдесет/ лева.
За обект ДГ „Рада Войвода”
31 615,00 /тридесет и една хиляди шестстотин и петнадесет/ лева без ДДС, а с ДДС  

37 938,00 /тридесет и седем хиляди деветстотин тридесет и осем/ лева.
За обект СУ „Владимир Комаров”
57 600,00 /петдесет и седем хиляди и шестстотин/ лева без ДДС, а с ДДС 69 120,00 

/шестдесет и девет хиляди сто и двадесет/ лева.
За обект СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново”
600,00 /шестстотин/ лева без ДДС, а с ДДС 720,00 /седемстотин и двадесет/ лева.
За обект ДГ „Пролет”
35 300,00 /тридесет и пет хиляди и триста/ лева без ДДС, а с ДДС 42 360,00 

/четиридесет и две хиляди триста и шестдесет/лева.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по обособена 
позиция № 1 при следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията и няма допуснати 
аритметични грешки.

Предложеното от участника общо възнаграждение за изпълнение на поръчката в размер 
на 144 415,00 лева без ДДС, е в рамките на предварително обявената прогнозна стойност за 
Обособена позиция № 1 и е по-ниско от прогнозната стойност, посочена в обявлението и 
документацията и съответно така предложените възнаграждение за всеки един от обектите
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включени в позицията са в рамките на предварително обявените прогнозни стойности за всеки 
от тях, а именно:

Предварително обявена 
прогнозна стойност без 

ДДС

Предложена от участника 
цена за доставка и монтаж 

без ДДС
Обща прогнозна стойност за 
обособената позиция 148 401,46 144 415,00

За Обект ДГ „Ален мак ” 20 564,72 19 300,00
За Обект ДГ „ Рада Войвода ” 31 897,03 31 615,00
За Обект СУ „ Владимир Комаров ” 58 941,71 57 600,00
За Обект СУ „Г. С. Раковски” и 
„ Спортно училигце -  Велико Търново ” 660,00 600,00

За Обект Д Г „ Пролет ” 36 338,00 35 300,00

Комисията единодушно установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта на 
„РИВ Комерс” ЕООД има съдържание, съгласно предварително обявените условия на 
поръчката.

II. Оферта с вх. № 53-1948-2/09.08.2018 г., 11:27 ч. на „Школснаб 2001“ ЕООД, с 
ЕИК 175448634, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „105-та” № 3, тел.: 
02/872 33 16, факс: 02/872 33 16; e-mail: shkolsnab_2001@mail.bg, лице за контакти: 
Антоанета Христова, подадена за Обособена позиция №  1 -  Доставка и монтаж на бяла 
техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения по проект „Развитие на 
модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж  
2014-2020“

Плик „Предлагани ценови параметри” съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4), подписано и 

подпечатано от Антоанета Христова -  управител и едноличен собственик на капитала на 
„Школснаб 2001“ ЕООД - 3 стр., стр.16-18;

2. Количествено стойностна сметка Образец № 4.1 - подписана и подпечатана от 
Антоанета Христова -  управител и едноличен собственик на капитала на „Школснаб 200 Г‘ 
ЕООД - 4 стр., стр. 19-22;

3. CD -  съдържащо ценовото предложение -  1 бр.;
Предлаганата от участника цена за изпълнение на позицията е:
132 925,00 (сто тридесет и две хиляди деветстотин двадесет и пет) лева без ДДС, а с 

ДДС 159 510,00 (сто петдесет и девет хиляди петстотин и десет) лева,
От които:

За обект ДГ „Ален мак“
20 542,00 /двадесет хиляди петстотин четиридесет и два/ лева без ДДС, а с ДДС  

24 650,40 /двадесет и четири хиляди шестстотин и петдесет лева и 40 cm ./лева.
За обект ДГ „Рада Войвода”
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31 708,00 /тридесет и една хиляди седемстотин и осем/лева без ДДС, а с ДДС 38 049,60 
/тридесет и осем хиляди четиридесет и девет лева и 60 cm ./лева.

За обект СУ „Владимир Комаров”
46 570,00 /четиридесет и шест хиляди петстотин и седемдесет/лева без ДДС, а с ДДС  

55 884,00 /петдесет и пет хшяди осемстотин осемдесет и четири/ лева.
За обект СУ „Г. С. Раковски” и „Сиортно училище -  Велико Търново”
656,00 /шестстотин петдесет и шест/ лева без ДДС, а с ДДС 787,20 /седемстотин 

осемдесет и седем лева и 20 cm ./лева.
За обект ДГ „Пролет”
33 449,00 /тридесет и три хиляди четиристотин четиридесет и девет/лева без ДДС, а 

с ДДС 40 138,80 /четиридесет хиляди сто тридесет и осем лева и 80 cm ./лева.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по обособена 
позиция № 1 при следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията и няма допуснати 
аритметични грешки.

Предложеното от участника общо възнаграждение за изпълнение на поръчката в размер 
на 132 925,00 лева без ДДС, е в рамките на предварително обявената прогнозна стойност за 
Обособена позиция № 1 и е по-ниско от прогнозната стойност, посочена в обявлението и 
документацията и съответно така предложените възнаграждение за всеки един от обектите 
включени в позицията са в рамките на предварително обявените прогнозни стойности за всеки 
от тях, а именно:

Предварително обявена 
прогнозна стойност без

ДДС

Предложена от участника 
цена за доставка и монтаж 

без ДДС
Обща прогнозна стойност за 
обособената позиция 148 401,46 132 925,00
За Обект ДГ „Ален мак ” 20 564,72 20 542,00
За Обект ДГ „ Рада Войвода ” 31 897,03 31 708,00
За Обект СУ „ Владимир Комаров ” 58 941,71 46 570,00
За Обект СУ „Г. С. Раковски" и 
„ Спортно училище -  Велико Търново ” 660,00 656,00
За Обект ДГ „ Пролет ” 36 338,00 33 449,00

Комисията единодушно установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта на 
„Школснаб 2001“ ЕООД има съдържание, съгласно предварително обявените условия на 
поръчката.

III. Оферта с вх. № 53-2190-1/10.08.2018 г., 09:40 ч. на „Топ Комерс Груп” ЕООД, с 
ЕИК 131232713, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Каблешков” № 1, 
офис 1 и адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Красно Село -  Борово, бл. 214А, вх. „А”,
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ап. 19, тел.: 0887 424361, e-mail: info@profikitchen.com, лице за контакти: Александра 
Стоичкова, подадена за Обособена позиция №  1 -  Доставка и монтаж на бяла техника и 
кухненско оборудване за учебни и детски заведения по проект „Развитие на модерна 
образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво 
и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“

Плик „Предлагани ценови параметри” съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4), подписано и 

подпечатано от Юлия Стоичкова -  управител и едноличен собственик на капитала на „Топ 
Комерс Груп” ЕООД - 3 стр., стр. 1-3;

2. Количествено стойностна сметка Образец № 4.1 - подписана и подпечатана от Юлия 
Стоичкова -  управител и едноличен собственик на капитала на „Топ Комерс Груп” ЕООД - 3 
стр., стр.4-6;

3. CD -  съдържащо ценовото предложение -  1 бр.;
Предлаганата от участника цена за изпълнение на позицията е:
146 868,00 (сто четиридесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и осем) лева без ДДС, 

а с ДДС 176 241,60 (сто седемдесет и шест хиляди двеста четиридесет и един лева и 60 ст.)

От които:
За обект ДГ „Ален мак“
20 560,00 /двадесет хиляди петстотин и шестдесет/ лева без ДДС, а с ДДС 24 672,00 

/двадесет и четири хиляди шестстотин седемдесет и два/лева.
За обект ДГ „Рада Войвода”
31 889,00 /тридесет и една хиляди осемстотин осемдесет и девет/ лева без ДДС, а с 

ДДС 38 266,80 /тридесет и осем хиляди двеста шестдесет и шест лева и 80 ст./лева.
За обект СУ „Владимир Комаров”
58 550,00 /петдесет и осем хиляди петстотин и петдесет/ лева без ДДС, а с ДДС 70 

260,00 /седемдесет хиляди двеста и шестдесет/ лева.
За обект СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново”
655,00 /шестстотин петдесет и пет/ лева без ДДС, а с ДДС 786,00 /седемстотин 

осемдесет и шест/ лева.
За обект ДГ „Пролет”
35 214,00 /тридесет и пет хиляди двеста и четиринадесет/ лева без ДДС, а с ДДС  

42 256,80 /четиридесет и две хиляди двеста петдесет и шест лева и 80 ст./лева.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.

Комисията единодушно реши ДА НЕ ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по 
обособена позиция № 1 при следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че 
същото несъответства на предварително обявените условия и изискванията на документацията.

1. При извършване на проверката на ценовото предложение, комисията констатира 
следното несъответствие:

В Количествено стойностна сметка Образец № 4.1, участникът е допуснал грешка -  За 
обект ДГ „Рада Войвода”, позиция 14 „доставка и монтаж на миялна машина 15 комплекта”, е

Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново", който се 
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Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на
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посочил: за 6 бр. по единична цена 500,00 лева, като обща стойност посочва - 3500,00 лв., 
което е невярно. Това несъответствие води до неточност и в общата стойност за този обект, от 
където ще се промени и общата предложена цена за изпълнение на поръчката.

За обект ДГ "Рада Войвода", гр. Велико Търново

№ Вид на актива (доставката)
Ед. м-

ка
Коли

чество

Единична 
цена без 

ДДС

Стойност в 
лева без ДДС 

цена

14 доставка и монтаж на миялна машина 15 комплекта бр. 6 500,00 3 500,00
ВСИЧКО за обект ДГ "Рада Войвода" 31 889.00

99

Комисията няма право да преизчислява предложените ценови параметри на участника за 
нуждите на оценката, а да проверява съответствието на офертата му с предварително обявените 
условия.

Съгласно методика за оценка в предварително обявените условия в документацията на 
обществената поръчка ,, Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са 
подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в 
процедурата и стр. 55 „ Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати 
грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени. ”

Това несъответствие не може да бъде отстранено, тъй като допълване или промяна на 
ценовото предложение е недопустимо съгласно ЗОП.

Предвид направените констатации комисията взе единодушно решение, че ценовото 
предложение на участник „Топ Комерс Груп” ЕООД, за обособена позиция № 1 не отговаря 
на предварително обявените условия на Възложителя и предлага участника за отстраняване, на 
основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, при посочените по-горе мотиви.

IV. Оферта с вх. № 53-1756-3/10.08.2018 г., 09:42 ч. на „БИС“ ООД, с ЕИК 102904211, 
със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” № 28 и адрес за 
кореспонденция гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бул. „Димитър Димов” блок 184, магазин № 6 за 
професионално кухненско оборудване, тел.: 056/840 456, факс: 056/71 66 61, e-mail: 
bisltd@abv.bg, лице за контакти: Атанас Суански, подадена за Обособена позиция №  1 -  
Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения 
по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” 
по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014-2020“

Плик „Предлагани ценови параметри” съдържа:
1.”Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4)”, което не е по 

Образец № 4 представен от възложителя в документацията, подписано и подпечатано от Атанас 
Суански -  управител на „БИС” ООД - 2 стр., стр.14-15;

2. Количествено стойностна сметка Образец №4.1 - подписана и подпечатана от Атанас 
Суански -  управител на „БИС” ООД - 4 стр., стр. 16-19;
________________________________________________________________________________________________________________  7
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3. CD -  съдържащо ценовото предложение -  1 бр.;

В Образец № 4 Ценово предложение, представено в офертата на участника липсва 
предлаганата от участника цена за изпълнение на позицията обща стойност без ДДС и с ДДС, 
като и разбивката им по обекти. Комисията оповести предложените от участника съгласно 
Образец № 4.1 - Количествено стойностна сметка цени, а именно:

- Всичко за обект ДГ „Ален мак“ - 20 550,00 лева без ДДС;
- Всичко за обект ДГ „Рада Войвода” -  31 450,00 лева без ДДС;
- Всичко за обект СУ „Владимир Комаров” -  42 380,00 лева без ДДС;
- Всичко за обект СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново” - 650,00 

лева без ДДС;
- Всичко за обект ДГ „Пролет” -  34 420 без ДДС;
Общо за всички обекти без ДДС -  129 450,00 лева.

Комисията единодушно реши ДА НЕ ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по 
обособена позиция № 1 при следните мотиви:

1. В Ценовото предложение представено от участника липсва т. 1 и т. 2, както и друга 
информация съдържаща се в „Образец № 4 Ценово предложение” от документацията на 
обявената процедура от възложителя. В ценовото предложение подписано и подпечатано от 
участника липсва, следната част от Образец № 4 - Ценово предложение:

„1. Общата цена, която предлагаме за изпълнение на настоящата обществена
поръчка е в размер н а .......................... / ................................................................................словом /лева
без ДДС, а с Д Д С ........................... / ............................................................................... словом /лева.

От които:
За обект Д Г  „Ален м ак“

..................................... / ................................................................... словом/ лева без ДДС, а с ДДС
................................../ ......................................................................словом/ лева.

За обект Д Г  „Рада Войвода ”
..................................... / ................................................................... словом/ лева без ДДС, а с ДДС
................................../ ......................................................................словом/ лева.

За обект СУ „Владимир Комаров ”
..................................... / ................................................................... словом/ лева без ДДС, а с ДДС
................................../ ......................................................................словом/ лева.

За обект СУ „Г. С. Раковски” и „Спортноучилище -  Велико Търново”
..................................... / ................................................................... словом/ лева без ДДС, а с ДДС
................................. / ......................................................................словом/ лева.

За обект Д Г  „Пролет”
..................................... / ................................................................... словом/ лева без ДДС, а с ДДС
................................../ ......................................................................словом/ лева.

2. Единични цени за доставка и монтаж в лева без ДДС са съгласно Количествено 
стойностна сметка приложение към ценовото предложение. /Образец №  4.1/

Цената е формирана с оглед на изпълнение на условията и изискванията, подробно 
описани в Техническата спецификация и проекта на договор към документацията за
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обществена поръчка и всички други изисквания на възложителя.
При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 

дейности и разходи, свързани пряко ш и косвено с изработването, доставката и монтажа на 
стоките (за труд, материали, опаковка, доставка, данъци, такси, мита и др. разходи), както 
и други неупоменати”

Липсва волеизявление на участника за формиране на цената с всички включени 
дейности и разходи, свързани пряко или косвено с изработването, доставката и монтажа на 
стоките (за труд, материали, опаковка, доставка, данъци, такси, мита и др. разходи), както и че 
цената е формирана с оглед изпълнение на условията и изискванията, подробно описани в 
Техническата спецификация и проекта на договор към документацията за обществена поръчка 
и всички други изисквания на възложителя.

Съгласно предварително обявените условия в документацията на стр. 55 „В плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри” се пршага ценовото предложение по Образец №  4. 
Към ценовото предложение всеки участник пршага и Количествено стойностна сметка по 
Образец №  4.1., съдържаща единични цени за доставка и монтаж в лева без ДДС. 
Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в 
изчисленията на предложените от него цени. ”

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение РД 24-64 от дата 
06.07.2018 г., с което решение са одобрени обявлението и документацията за възлагане на 
обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и утвърдените с него условия в 
обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка са станали задължителни за 
участниците в процедурата и комисията по провеждането й. При разглеждане на офертите, 
комисията следва да следи за съответствие с изискванията на възложителя и да ги прилага 
стриктно към всички участници. Това несъответствие не може да бъде отстранено, тъй като 
допълване или промяна на ценовото предложение е недопустимо съгласно ЗОП.

Предвид направените констатации комисията взе единодушно решение, че ценовото 
предложение на участник „БИС“ ООД, за обособена позиция № 1 не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя и предлага участника за отстраняване, на 
основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, при посочените по-горе мотиви.

V. Оферта с вх. № 39-78-4/10.08.2018 г., 10:30 ч. на Кооперация „Панда”, с ЕИК 
000885099, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 
139, тел.: 02/97 66 896; факс: 02/97 66 879, e-mail: zop@officel.bg, лице за контакти: Христо 
Костов, подадена за Обособена позиция №  1 -  Доставка и монтаж на бяла техника и 
кухненско оборудване за учебни и детски заведения по проект „Развитие на модерна 
образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво 
и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ 

Плик „Предлагани ценови параметри” съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4), подписано и 

подпечатано от Елка Каменова-Цанкова -  председател на Кооперация „Панда” - 3 стр., стр. 1-3;
2. Количествено стойностна сметка Образец № 4.1 - подписана и подпечатана от Елка 

Каменова-Цанкова -  председател на Кооперация „Панда” - 5 стр., стр.4-8;
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

X

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О  П £ 1'  A 1 И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

3. CD -  съдържащо ценовото предложение -  1 бр.;
Предлаганата цена за изпълнение на позицията е:
144 330,93 (сто четиридесет и четири хиляди триста и тридесет лева и 93 ст.) лева без 

ДДС, а с ДДС 173 197,12 (сто седемдесет и три хиляди сто деветдесет и седем лева и 12 ст.) 
лева,

От които:
За обект ДГ „Ален мак“
20 520,17 /двадесет хиляди петстотин и двадесет лева и 17 ст ./лева без ДДС, а с ДДС  

24 624,20 /двадесет и четири хиляди шестстотин двадесет и четири лева и 20 ст./лева.
За обект ДГ „Рада Войвода”
30 135,38 /тридесет хиляди сто тридесет и пет лева и 38 ст./ лева без ДДС, а с ДДС  

36 162,82 /тридесет и шест хиляди сто шестдесет и два лева и 82 ст./лева.
За обект СУ „Владимир Комаров”
53 489,46 /петдесет и три хиляди четиристотин осемдесет и девет лева и 46 ст./лева  

без ДДС, а с ДДС 64 187,35 /шестдесет и четири хиляди сто осемдесет и седем лева и 35 ст./ 
лева.

За обект СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново”
657,33 /шестстотин петдесет и седем лева и 33 ст./ лева без ДДС, а с ДДС 788,80 

/седемстотин осемдесет и осем лева и 80 ст./лева.
За обект ДГ „Пролет”
38 910,17 /тридесет и осем хиляди деветстотин и десет лева и 17 ст./лева без ДДС, а с 

ДДС 41 751,02 /четиридесет и една хиляди седемстотин петдесет и един лева и 2 ст./ лева.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.

Комисията единодушно реши ДА НЕ ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по 
обособена позиция № 1 при следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че 
същото несъответства на предварително обявените условия и изискванията на документацията.

1. Предложеното от участника общо възнаграждение за изпълнение на поръчката в 
размер на 144 330,93 лева без ДДС, е в рамките на предварително обявената прогнозна 
стойност за Обособена позиция № 1, но предложеното възнаграждение за обект ДГ „Пролет” е 
над предварително обявената прогнозна стойност за този обект, а именно:___________________

Предварително обявена 
прогнозна стойност без

ДДС

Предложена от участника 
цена за доставка и монтаж 

без ДДС
Обща прогнозна стойност за 
обособената позиция 148 401,46 144 330,93

За Обект ДГ „Ален мак ” 20 564,72 20 520,17
За Обект ДГ „Рада Войвода” 31 897,03 30 135,38
За Обект СУ „ Владимир Комаров ” 58 941,71 53 489,46
За Обект СУ „Г. С. Раковски” и 
„ Спортно училище -  Велико Търново ” 660,00 657,33

За Обект ДГ „ Пролет ” 36 338,00 38 910.17
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
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Съгласно предварително обявените условия стр.56 от документацията:
,,Прогнозната стойност за всеки обект е максимална стойност за оферираме от 

участниците.
Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочената 

максимална стойност на поръчката и на всеки обект.
Оферти, надхвърлящи горепосочената максимална стойност на поръчката и на всеки 

обект, ще бъдат отстранени от участие в процедурата, поради несъответствие с това 
предварително обявено условие. ”

Предвид направените констатации комисията взе единодушно решение, че ценовото 
предложение на участник Кооперация „Панда”, за обособена позиция № 1 не отговаря на 
предварително обявените условия на Възложителя и предлага участника за отстраняване, на 
основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, при посочените по-горе мотиви.

VI. Оферта с вх. № 5300-22477-2/10.08.2018 г., 10:34 ч. на „Смарт бизнес къмпани“ 
ЕООД, с ЕИК 201741844, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Столетов” № 
127, ет.1, ап.1 и адрес за кореспонденция гр. София, кв. Баяна, ул. „Матей 
Преображенски” № 6, ет. 1, ап. 2, тел.: 0889 06 77 77, e-mail: office@smartbusiness.bg, лице 
за контакти: Никола Рахнев, подадена за Обособена позиция №  1 -  Доставка и монтаж на 
бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения по проект „Развитие на 
модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж  
2014-2020“

Плик „Предлагани ценови параметри” съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4), подписано и 

подпечатано от Никола Рахнев -  управител и едноличен собственик на капитала на „Смарт 
бизнес къмпани“ ЕООД - 3 стр., стр.6-8;

2. Количествено стойностна сметка Образец № 4.1 - подписана и подпечатана от Никола 
Рахнев -  управител и едноличен собственик на капитала на „Смарт бизнес къмпани“ ЕООД - 4 
стр.;

3. CD -  съдържащо ценовото предложение -  1 бр.;
Предлаганата цена за изпълнение на позицията е:
125 630,55 (сто двадесет и пет хиляди шестстотин и тридесет лева и 55 ст.) лева без 

ДДС, а с ДДС 150 756,66 (сто и петдесет хиляди седемстотин петдесет и шест лева и 66 ст.) 
лева,

От които:
За обект ДГ „Ален мак“
20 253,93 /двадесет хиляди двеста петдесет и три лева и 93 ст./лева без ДДС, а с ДДС  

24 304,72 /двадесет и четири хиляди триста и четири лева и 72 ст./лева.
За обект ДГ „Рада Войвода”
31 465,40 /тридесет и една хиляди четиристотин шестдесет и пет лева и 40 ст./ лева
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без ДДС, а с ДДС 37 758,48 /тридесет и седем хиляди седемстотин петдесет и осем лева и 48 
ст./лева.

За обект СУ „Владимир Комаров”
38 194,20 /тридесет и осем хиляди сто деветдесет и четири лева и 20 ст./ лева без 

ДДС, а с ДДС 45 833,04 /четиридесет и пет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 4 ст./ 
лева.

За обект СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново”
643,47 /шестстотин четиридесет и три лева и47 ст./ лева без ДДС, а с ДДС 772,16 

/седемстотин седемдесет и два лева и 16 ст./лева.
За обект ДГ „Пролет”
35 073,55 /тридесет и пет хиляди седемдесет и три лева и 55 ст./лева без ДДС, а с ДДС  

42 088,26 /четиридесет и две хиляди осемдесет и осем лева и 26 ст./лева.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по обособена 
позиция № 1 при следните мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията и няма допуснати 
аритметични грешки.

Предложеното от участника общо възнаграждение за изпълнение на поръчката в размер 
на 125 630,55 лева без ДДС, е в рамките на предварително обявената прогнозна стойност за 
Обособена позиция № 1 и е по-ниско от прогнозната стойност, посочена в обявлението и 
документацията и съответно така предложените възнаграждение за всеки един от обектите 
включени в позицията са в рамките на предварително обявените прогнозни стойности за всеки 
от тях, а именно:

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Предварително обявена 
прогнозна стойност без

ДДС

Предложена от участника 
цена за доставка и монтаж 

без Д ДС
Обща прогнозна стойност за 
обособената позиция 148 401,46 125 630,55

За Обект ДГ „Ален мак ” 20 564,72 20 253,93
За Обект ДГ „Рада Войвода ” 31 897,03 31 465,40
За Обект СУ „ Владимир Комаров ” 58 941,71 38 194,20
За Обект СУ „Г. С. Раковски” и 
„ Спортно училище -  Велико Търново ” 660,00 643,47

За Обект ДГ „ Пролет ” 36 338,00 35 073,55

Комисията единодушно установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта на 
„Смарт бизнес къмпани“ ЕООД има съдържание, съгласно предварително обявените условия 
на поръчката.

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, при мотиви 
отразени в настоящия протокол на комисията.
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О П Е Р А 1 И И М А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

За Обособена позиция № 1 -  Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско 
оборудване за учебни и детски заведения по проект „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“:

1. „Топ Комерс Груп” ЕООД с оферта с вх. № 53-2190-1/10.08.2018 г.
2. „БИС“ ООД с оферта с вх. № 53-1756-3/10.08.2018 г.
3. Кооперация „Панда” с оферта с вх. № 39-78-4/10.08.2018 г.

Списък на участниците допуснати до етап оценка на Ценовото предложение:

За Обособена позиция № 1 -  Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско 
оборудване за учебни и детски заведения по проект „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“:

1. „РИВ Комерс” ЕООД с оферта с вх. № 5300-20871-3/03.08.2018 г.
2. „Школснаб 2001“ ЕООД с оферта с вх. № 53-1948-2/09.08.2018 г.
3. „Смарт бизнес къмпани“ ЕООД с оферта с вх. № 5300-22477-2/10.08.2018 г.

Преди да престъпи към оценка на допуснатите до оценка оферти, комисията извърши 
проверка за наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 1 от ЗОП и установи, че не е налице 
наличие на необичайно благоприятни оферти.

Комисията пристъпи към извършване на оценка на Показател за оценка: (П2) 
ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ на допуснатите до оценка участници.

При спазване на предварително обявените условия на методиката:
(П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ

П2 = (Цшт/Ц1) х 100 =  (брой точки)
Където U,i - е предложената цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС съгласно 

Ценовото предложение на съответния участник.
Където Ц т т  - е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката в лева без 

ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.
Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще се 
използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая.

До оценка по показателя (П2) се допускат само оферти, които съответстват на условията 
за изпълнение на обществената поръчка.

Участникът предложил най -  ниска цена за изпълнение на поръчката получава 
максимален брой точки по показателя -  100 точки. Относителната тежест на показателя в 
комплексната оценка е 70 %.
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Съобразно така определената формула, резултатите на участниците са, както 
следва:

Предлагана цена за доставка и монтаж за Обособена позиция № 1 -  Доставка и 
монтаж на бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения по проект 
„Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014-2020“ ”: __________________ ___________________ _________________

Участник Предлагана от 
участника цена за 

доставка и 
монтаж без ДДС

Показател П2 
Ценови критерий- 
П2 = (Цпйп/ЦО х
100 = ......... (брой

точки)

Относителна 
тежест на 

показател -  П2 в 
КО е 70%, при 

което 
резултатите са

„РИВ Комерс” ЕООД 144 415,00 125630,55/144415,00 
х 100 = 86,99 т.

60,89 т.

„Школснаб 2001“ ЕООД 132 925,00 125630,55/132925,00 
х 100 = 94,51 т.

66,16 т.

„Смарт бизнес къмпани“ ЕООД 125 630,55 125630,55/125630,55 
х 100 = 100 т.

70 т.

РЕЗУЛТАТ ОТ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО МЕТОДИКАТА

Комисията извърши оценка и попълни обобщената оценъчна таблица, изготвена в 
съответствие с одобрената от възложителя методика за избор на икономически най-изгодна 
оферта въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ и същата 
е неразделна част от настоящия протокол.

За Обособена позиция № 1 -  Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско 
оборудване за учебни и детски заведения по проект „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ ”: ____________

Участник

Показател П1 
Срок за 

изпълнение 
П1 = 

(Cmin/Cn) х
100 = .........

(брой точки)

Относителна 
тежест на 

показател - 
П1 в КО е 
30%, при 

което 
резултатите 

са:

Показател 
(П2) Ценови 
критерий-П2 
= (Ц тт/Ц 0 х 

100 =
(брой точки)

Относителна 
тежест на 

показател - 
П2 в КО е 
70%, при 

което 
резултатите 

са:

КО = П1

х 30% + 

П2 х 70%

„РИВ Комерс” 
ЕООД

100 т. 30 т. 77,48 т. 60,89 т. 90,89 т.
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О П Е Р А Т И Й Н А  п р о г р а м а

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

„Школснаб 2001“ 
ЕООД

100 т. 30 т. 90,96 т. 66,16 т. 96,16 т.

„Смарт бизнес 
къмпани“ ЕООД

100 т. 30 т. 100 т. 70 т. 100 т.

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
Като взе предвид резултатите от оценката на офертите по определения в обявлението и 

документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „оптимално съотношение 
качество/цена“, комисията единодушно предлага следното класиране на допуснатите до оценка 
участниците в открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и 
обзавеждане на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано 
градско развит ие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020", по обособени 
позиции:

„Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски 
заведения ”, по обособени позиции:

Обособена позиция №  1 -  Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско 
оборудване за учебни и детски заведения по проект „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“

Обособена позиция №  2 - Доставка и монтаж на хладилен шкаф в Д Г  „Ивайло” гр. 
Велико Търново (Забележка: На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП обособена позиция №  2 ще 
бъде възложена по реда валиден за индивидуалната й стойност)

По Обособена позиция № 1 -  Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско 
оборудване за учебни и детски заведения по проект „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ ”:

1-во място: „Смарт бизнес къмпани“ ЕООД - 100 т.
2-ро място: „Школснаб 2001“ ЕООД - 96,16 т.
3-то място: „РИВ Комерс” ЕООД - 90,89 т.

Комисията предлага на възложителя да сключи писмен договор с класирания на 
първо място участник, както следва:

За Обособена позиция № 1 -  Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско 
оборудване за учебни и детски заведения по проект „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ ”:

1-во място: „Смарт бизнес къмпани“ ЕООД, с ЕИК 201741844, със седалище и адрес 
на управление: гр. Габрово, ул. „Столетов” № 127, ет.1, ап.1 и адрес за кореспонденция гр. 
София, кв. Баяна, ул. „Матей Преображенски” № 6, ет. 1, ап. 2, тел.: 0889 06 77 77, e-mail:
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

'X
О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

office@smartbusiness.bg, лице за контакти: Никола Рахнев, 
с предложена цена 125 630,55 лева без ДДС.
От които:
За обект ДГ „Ален мак“ - 20 253,93 лв. без ДДС;
За обект ДГ „Рада Войвода”- 31 465,40 лв. без ДДС;
За обект СУ „Владимир Комаров” - 38 194,20 лв. без ДДС;
За обект СУ „Г.С.Раковски” и „Спортно училище -  Велико Търново” - 643,47лв. без

ДДС;
За обект ДГ „Пролет” - 35 073,55 лв. без ДДС.

Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 30.08.2018 
г. от 09:00 часа до 12:00 часа, като резултатите от всички действия от работата на комисията се 
отразиха в доклад на основание чл. 103, ал.З от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал.1 от ППЗОП. 

Настоящия протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: .........  .........................
/ Надя Петрова -  Директор на/Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново / 

И ЧЛЕНОВЕ:

/ инж. Валентина Митк-ова - Началник на отдел „Териториално развитие” в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията” в Община Велико Търново /

/ Светозара Инджиева-Стефанова - Глквен експерт в Дирекция "Бюджет и финанси" в Община Велико 
Търново/ J— 1

/ Илиана Христова-Пушкарова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми” в Община Велико 
ТърН '0 » ^ !

/ Мая 1^©ро'^а\итарши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново ,
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