
I ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
I Е В Р О П Е Й С К И ФОНД ЗА 
I Р Е Г И О Н А Л Н О РАЗВИТИЕ 

Днес 04.09.2018 г. в 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
51, ал.1 ППЗОП, във връзка със чл. 103, ал.1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22¬ 
1510/04.09.2018г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с обявената обществена поръчка, по реда на чл.18, ал.1, т.1, във връзка 
с чл. 73, ал.1 от ЗОП с предмет: Доставка на обзавеждане и оборудване по проект 
„Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции: 
Обособена позиция №1: Доставка на мебели и обзавеждане, Обособена позиция №2: 
Доставка на бяла и черна техника, Обособена позиция №3: Доставка на компютри (настолни 
и преносими), периферия и оборудване, Обособена позиция №4: Доставка на кухненска 
посуда , запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, Обособена позиция №5: Доставка на 
домашни потреби , Обособена позиция №6: Доставка на инвентар за поддържане на дворни 
площи, Обособена позиция №7: Доставка на специализиран модул за сензорна градина. 
Обособена позиция №8: Доставка на постелъчен инвентар , запазена на основание чл. 80, ал. 
1 от ППЗОП, Обособена позиция №9: Доставка на специализирано оборудване за деца с 
тежки множествени увреждания, Обособена позиция №10: Доставка на дидактически 
материали 
Доставките по обособени позиции № 9 и №10 ще бъдат възложени по реда на съответната им 
индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане. 
Стойностите на позиции № 9 и №10 не надхвърля 156 464 лв. и общата им стойност, 
възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Във връзка 
с гореизложеното, Възложителят ще възложи директно доставките по обособена позиция № 9 
и обособена позиция №10 на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, с уникален номер на 
поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ID 
856321. изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ID 858351 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/604/ 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж.Цанко Бояджиев -Началник на отдел „Техническа инфраструктура" в 
Община Велико Търново; 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Александър Колев - Старши експерт в Дирекция Обществени поръчки в Община Велико 
Търново; 
2. инж. Даниел Дончев - Главен експерт в Отдел „ТИ" в Община Велико Търново; 
3. Мариана Иванова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и Програми" в Община Велико 
Търново; 
4. Стела Цанкова - Старши експерт в Дирекция „Бюджет и Финанси" в Община Велико 
Търново; 

Заседанието на комисията се проведе в административната сграда на Община Велико 
Търново, зала 302. Комисията се събра в пълен състав. 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и 
чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол. 

Доставка на обзавеждане и оборудваме по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции, с уникален номер на поръчката в 
РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. е ID 856321. изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ID 8S83SI в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново ham://w*vw.veliko-tarnovo.bs/hs/prftW-na-kupuvacka/604/ С т р а н и ц а 1 
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На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника или на 
средствата за масово осведомяване. 

инж.Цанко Бояджиев -Началник на отдел „Техническа инфраструктура" в Община 
Велико Търново, изчете Заповед РД 22-1510/04.09.2018г. , 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 
оцени и класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия. Комисията да проведе заседание на дата 04.09.2018 г. от 
14:00 часа в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново. Всички действия на 
комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от работата да бъдат отразени в доклад. 
Докладът на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, да ми бъде представен за утвърждаване, като 
към него да бъдат приложени протоколите от работата на комисията и всички документи, 
изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по процедура с 
предмет: Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от 
социални услуги за деца" по позиции: 
Обособена позиция №1: Доставка на мебели и обзавеждане, Обособена позиция №2: 
Доставка на бяла и черна техника, Обособена позиция №3: Доставка на компютри (настолни 
и преносими), периферия и оборудване, Обособена позиция №4: Доставка на кухненска 
посуда , запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, Обособена позиция №5: Доставка на 
домашни потреби , Обособена позиция №6: Доставка на инвентар за поддържане на дворни 
площи, Обособена позиция №7: Доставка на специализиран модул за сензорна градина, 
Обособена позиция №8: Доставка на постелъчен инвентар , запазена на основание чл. 80, ал. 
1 от ППЗОП, Обособена позиция №9: Доставка на специализирано оборудване за деца с 
тежки множествени увреждания, Обособена позиция №10: Доставка на дидактически 
материали 
Доставките по обособени позиции № 9 и №10 ще бъдат възложени по реда на съответната им 
индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане. 
Стойностите на позиции № 9 и №10 не надхвърля 156 464 лв. и общата им стойност, 
възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Във връзка 
с гореизложеното, Възложителят ще възложи директно доставките по обособена позиция № 9 
и обособена позиция №10 на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, с уникален номер на 
поръчката в РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ID 
856321. изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 
информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ID 858351 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/604/ 

С приемо-предавателен протокол бяха предадени на комисията постъпилите оферти в 
определения срок посочен в обявлението до 24.08.201 8г. до 17:00ч. В посочения в обявлението 
срок, са постъпили дванадесет оферти с вх.№: 
1. Вх.№53-2200-1 /23.08.2018г. в 10:19ч. на „Мальовица" ЕООД; 
2. Вх.№39-78-6/23.08,2018г. в 10:21ч. на Кооперация „Панда"; 
3. Вх.№5300-1256-3/24.08.2018г. в 09:25ч. на „Амо" ЕООД; 
4. Вх.№53-1757-3/24.08.2018г. в 09:26ч. на ..Профи трейд" ЕООД; 
5. Вх.№5300-1882-1/24.08.2018г. в 09:28ч. на „Панов" ЕООД; 
6. Вх.№53-132-4/24.08.2018г. в 09:30ч. на „Смарт софт" ЕООД; 
Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги ta деца" по позиции, с уникален номер на поръчката е 
РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ID 856321. изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ID 858351 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново https://H>wyv.veiiko-tamov0.b£/bg/profi?-na-kupuvacha/604/ С т р а н и ц а 2 
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7. Вх.№53-1753-6/24.08.2018г. в 10:34ч. на „Лидер конструкт" ЕООД; 
8. Вх.№53-1005-3/24.08.2018г. в 10:36ч. на „Над дизайн" ЕООД; 
9. Вх.№5300-22477-3/24.08.2018г. в 13:04ч. на „Смарт бизнес къмнани" ЕООД; 
10. Вх.№53-1948-3/24.08.2018г. в 14:24ч. на „Школснаб -2001" ЕООД; 
11. Вх.№5300-1103-10/24.08.2018г. в 16:47ч. на „Геокрас" ЕООД; 

Комисията извърши внимателно оглед на опаковките на постъпилите оферти и установи 
следното: 

Опаковките са постъпили в срок, съгласно предварително обявения, в непрозрачни опаковки и 
с ненарушена цялост. 

Комисията отвори по реда на постъпване на офертите - запечатаните непрозрачни 
опаковки и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за наличието на отделен 
запечатан плик „Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на комисията подписаха 
техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" на 
постъпилите оферта. 

Комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането на опаковката, 
както следва: 

I. Оферта от „МАЛЬОВИЦА" ЕООД с вх. № 53-2200-1/23.08.2018г. от 10:19 часа, 
адрес за кореспонденция: град Самоков, бул. „Софийско шосе" №22, тел.0878440237, 
електронна поща за кореспонденция: maliovicasamokov(5).abv.bg ; лице за контакти: 
Стефка Ярловска, за обособена позиция №8: 

Съдържание на документите: 
1. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан - 2стр. 
2. Магнитен носител (СД) - 2бр. 
3. ЕЕДОП, оригинал подписан и подпечатан на хартиен носител, подписан и подпечатан -

17стр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 

II. Оферта от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА" с вх. № 39-78-6/23.08.2018г. от 10:21 часа, 
адрес за кореспонденция: град София, бул. „Цариградско шосе" №139, тел.029766896; 
факс:029766879, електронна поща за кореспонденция: zop(a),of'ficel.bg ; лице за контакти: 
Христо Костов,за обособени позиции №1, №2 и №3: 

Съдържание на документите: 
1. Магнитен носител (СД) - Збр. 
2. Опис на представените документи по ОП №1. оригинал подписан и подпечатан 2стр. 

3. Техническо предложение за ОП №1, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 
4. Приложения към техническо предложение за ОП №1, оригинали подписани и подпечатани 
- 7стр. 
5. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор, оригинал подписана и 
подпечатана — 1стр. 
6. Декларация за срока на валидност, оригинал подписана и подпечатана - 1стр. 

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции, с уникален номер па поръчката в 
РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ID 856321. изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ID 8S8351 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново http\://www. vcliko-larnavo.be/bs/Drafil-na-kupuvacha/604/ С т р а н и ц а 3 
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7. Декларация, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, оригинал подписана и подпечатана 
- 1стр. 
9. Заверено копие от информация за изпълнението на договор, подписана и подпечатана -
2стр. 
10. Опис на представените документи по ОП №2, оригинал подписан и подпечатан - 2стр. 
11. Техническо предложение за ОП №2, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 
12. Приложения към техническо предложение за ОП №2, оригинали подписани и 
подпечатани - 4стр. 
13. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор, оригинал подписана и 
подпечатана - 1стр. 
14. Декларация за срока на валидност, оригинал подписана и подпечатана - 1стр. 
15. Декларация, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, оригинал подписана и подпечатана 
- 1стр. 
16. Заверено копие от информация за изпълнението на договор, подписана и подпечатана -
Зстр. 
17. Опис на представените документи по ОП №3, оригинал подписан и подпечатан - 2стр. 
18. Техническо предложение за ОП №3, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 
19. Приложения към техническо предложение за ОП №3, оригинали подписани и 
подпечатани - 5стр. 
20. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор, оригинал подписана и 
подпечатана - 1стр. 
21. Декларация за срока на валидност, оригинал подписана и подпечатана - 1стр. 
22. Декларация, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, оригинал подписана и подпечатана 
- 1стр. 
23. Заверено копие от информация за изпълнението на договор, подписана и подпечатана 
4стр. 

III. Оферта от „АМО" ЕООД с вх. № 5300-1256-3/24.08.2018г. от 09:25 часа, адрес 
за кореспонденция: град София, ж.к. „Младост" №4, 6.1.601, магазин „АМО", тел. 
029761000, 0899962270, факс.029761006; електронна поща за кореспонденция: 
office(ft),amo.bg ; лице за контакти: Мариета Бешева-Митова, за обособена позиция №1: 

Съдържание на документите: 
1. Магнитен носител (СД) - 1бр. 
2. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан 2стр. 
3. Техническо предложение по образец №3, оригинал подписано и подпечатано 2стр. 

IV. Оферта от „ПРОФИ ТРЕЙД" ЕООД с вх. № 53-1757-3/24.08.2018г. от 09:26 
часа, адрес за кореспонденция: град София, ул. „проф. Станчо Ваклинов" №6, офис 5, 
вдясно от вход А, тел.0898607248, електронна поща за кореспонденция: 
oftice(a),profitrade.bg ; лице за контакти: Петко Чамов, за обособени позиции №1 и №3: 

Съдържание на документите: 
Папка №1: 
1. Опис на представените документи, за ОП №1, оригинал подписан и подпечатан - 2стр. 

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции, с уникален номер на поръчката в 
РОП 00073-2013-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ID 836321. изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ID 838331 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново hnvs://www.veliko-iarnovo.bf>/bg/proflt-na-kupitvacha/604/ С т р а н и ц а 4 
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I ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Шш ШШ I Е В Р О П Е Й С К И ФОНД ЗА 

I РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

2. Техническо предложение по образец №3, за обособена позиция №1, оригинал подписано и 
подпечатано - 2стр. 
3. Магнитен носител (СД) -2бр. 
4. Приложение към техническо предложение - 4стр. 

Папка №2: 
1. Опис на представените документи, за ОП №1, оригинал подписан и подпечатан - 2стр. 
2. Техническо предложение по образец №3, за обособена позиция №3, оригинал подписано и 

подпечатано 2стр. 
3. Магнитен носител (СД) -2бр. 
4. Приложение към техническо предложение - Зстр. 

V. Оферта от „Панов" ЕООД с вх. № 5300-1882-1/24.08.2018г. от 09:28 часа, адрес 
за кореспонденция: град Варна, ул. „Ян Хунияди" №31, офис 306, тел./факс 052601547, 
електронна поща за кореспонденция: panow(fl);abv.bg ; лице за контакти: Ангел Панов, за 
обособена позиция №1: 

Съдържание на документите: 
1. Магнитен носител (СД) - 1бр. 
2. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан - 2стр. 
3. Техническо предложение по образец №3, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 
4. Декларация в свободен текст относно съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор, оригинал подписана и подпечатана - 1стр. 
5. Декларация в свободен текст относно срока на валидност на офертата, оригинал подписана 

и подпечатана - 1стр. 

VI. Оферта от „Смарт Софт" ЕООД с вх. № 53-132-4/24.08.2018г. от 09:30 часа, 
адрес за кореспонденция: град София, ул. „Козлодуй" №98, тел.024912028, 
факс:024912029, електронна поща за кореспонденция: sales(igsmai-tsoft.bg ; лице за 
контакти: Румен Трифонов, за обособена позиция №3: 

Съдържание на документите: 
1. Магнитен носител (СД) - 1бр. 
2. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан - 2стр. 
3. Техническо предложение по образец №3, оригинал подписано и подпечатано - Зстр. 

VII. Оферта от „ЛИДЕР КОНСТРУКТ" ЕООД с вх. № 53-1753-6/24.08.2018г. от 
10:34 часа, адрес за кореспонденция: град София, ул. „Христо Белчев" №2, ет.5, тел. 
0877722272,факс:028517060, електронна поща за кореспонденция: lider konstrukt(g)abv.bg 
; лице за контакти: Ивайло Петров, за обособена позиция №1: 

Съдържание на документите: 
1. Магнитен носител (СД) - 2бр. 
2. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан - Зстр. 
3. ЕЕДОП, на хартиен носител, оригинал подписан и подпечатан - 32стр. 
4. Заверени копия от документи за извършени доставки, подписани и подпечатани - 7стр. 
5. Заверено копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството - 1стр. 
6. Техническо предложение по образец №3, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 
7. Техническа спецификация, в оригинал подписана и подпечатана - Юстр. 

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции, с уникален номер на поръчката е 
РОИ 0O073-20I8-O029 и публикувано обявление от дата I2.07.2018г. с ID 856321. изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ID 858351 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново htms://w\m\ velikn-iatmi\-ч.he^i-nrpni-no-kupuvacha/604/ С т р а н и ц а 5 
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I ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
I Е В Р О П Е Й С К И Ф О Н Д ЗА 
I Р Е Г И О Н А Л Н О РАЗВИТИЕ 

VIII. Оферта от „НАД ДИЗАЙН" ЕООД с вх. № 53-1005-3/24.08.2018г. от 10:36 
часа, адрес за кореспонденция: град Дупница, ул. „Св. Иван Рилски" №351, 
тел.0879617600, електронна поща за кореспонденция: nad design(ajabv.bg ; лице за 
контакти: Митко Петров, за обособена позиция №1: 

Съдържание на документите: 
1. Магнитен носител (СД) - 2бр. 
2. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан - Зстр. 
3. ЕЕДОП, на хартиен носител, оригинал подписан и подпечатан - 25стр. 
4. Заверени копия от документи за извършени доставки, подписани и подпечатани - 15стр. 
5. Заверено копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството - 1стр. 
6. Техническо предложение по образец №3, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 
7. Техническа спецификация, в оригинал подписана и подпечатана - 11стр. 

IX. Оферта от „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ" ЕООД с вх. № 5300-22477¬ 
3/24,08.2018г. от 13:04 часа, адрес за кореспонденция: град София,кв.Бояна, ул. „Матей 
Преображенски" №6, ет.1, ап.2, тел.0889067777, електронна поща за кореспонденция: 
officeCfijsmartbusiness.bg ; лице за контакти: Никола Рахнев, за обособени позиции №1, 
№2, №3, №4, №5, №6 и №8: 

Съдържание на документите: 
Папка №1: 
1. Опис на представените документи, за ОП №1, оригинал подписан и подпечатан - 2стр. 
2. Техническо предложение по образец №3, за обособена позиция №1, оригинал подписано и 
подпечатано - 2стр. 
3. Магнитен носител (СД) -2бр. 

Папка №2: 
1. Опис на представените документи, за ОП №2, оригинал подписан и подпечатан - 2стр. 
2. Техническо предложение по образец №3, за обособена позиция №2, оригинал подписано и 

подпечатано - 2стр. 
3. Магнитен носител (СД) -2бр. 

Папка №3: 
1. Опис на представените документи, за ОП №3, оригинал подписан и подпечатан - 2стр. 
2. Техническо предложение по образец №3, за обособена позиция №3, оригинал подписано и 

подпечатано 2стр. 
3. Магнитен носител (СД) -2бр. 

Папка №4: 
1. Опис на представените документи, за ОП №4, оригинал подписан и подпечатан - 2стр. 
2. Техническо предложение по образец №3, за обособена позиция №4, оригинал подписано и 
подпечатано - 2стр. 
3. Магнитен носител (СД) -2бр. 

Папка №5: 
1. Опис на представените документи, за ОП №5, оригинал подписан и подпечатан - 2стр. 

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „ Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции, с уникален номер на поръчката в 
РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ID 8S6321. изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация публикувано на дата 23.07.201Йг. с ID 8S83S1 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново lmosr//nrivni,velilio-iarnovo.be/be/oroW-no-tuDuvacha/604/ С т р а н и ц а 6 

http://rtbusiness.bg
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I ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЩШ I Е В Р О П Е Й С К И ФОНД ЗА 

I Р Е Г И О Н А Л Н О РАЗВИТИЕ 

2. Техническо предложение по образец №3, за обособена позиция №5, оригинал подписано и 
подпечатано - 2стр. 
3. Магнитен носител (СД) -2бр. 

Папка №6: 
1. Опис на представените документи, за ОП №6, оригинал подписан и подпечатан - 2стр. 
2. Техническо предложение по образец №3, за обособена позиция №6, оригинал подписано и 
подпечатано - 2стр. 
3. Магнитен носител (СД) -2бр. 

Папка №7: 
1. Опис на представените документи, за ОП №8, оригинал подписан и подпечатан 2стр. 
2. Техническо предложение по образец №3, за обособена позиция №8, оригинал подписано и 

подпечатано - 2стр. 
3. Магнитен носител (СД) -2бр. 

X. Оферта от „ШКОЛСНАБ 2001" ЕООД с вх. № 53-1948-3/24.08.2018г. от 14:25 
часа, адрес за кореспонденция: град София, ул. „105" №3, тел. 028723316, факс: 
028723316, електронна поща за кореспонденция: shkolsnab 2001 (д; mail.bg ; лице за 
контакти: Антоанета Христова, за обособена позиция №2: 

Съдържание на документите: 
1. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан - 2стр. 
2. Магнитен носител (СД) - 1бр. 
3. Техническо предложение по образец №3 за обособена позиция №2 и приложение към него , 

оригинал подписан и подпечатан - 5стр. 

XI. Оферта от „ГЕОКРАС" ЕООД с вх. № 5300-1103-10/24.08.2018г. от 16:47 часа, 
адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Възрожденска" №16, 
тел.0887382117, електронна поща за кореспонденция: geokras vt(a),abv.bg ; лице за 
контакти: Красимирка Маринова, за обособени позиции №6 и №8: 

Съдържание на документите: 
1. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан - Зстр. 
2. Магнитен носител (СД) - 1бр. 
3. Техническо предложение по образец №3 за обособена позиция №6, оригинал подписан и 
подпечатан - 2стр. 
4. Техническо предложение по образец №3 за обособена позиция №8, оригинал подписан и 
подпечатан - 2стр. 

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията в 
14:45ч., която се оттегли за разглеждане на подадените документи за съответствие с 
изискванията и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Председателят на комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определя следния 
прогнозен график за работа на комисията: 

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции, с уникален номер на поръчката в 
РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.97.2018г, с ID 856321. изменена с Решение за одобряване на обявление за ихченепие или 
допълнителна ино^ормация публикувано на дата 23.07.2018г, с ID 858351 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново https://wf\^iveliko-tanwvo.hs/b£/profil-Tfa-kupuvacha/604/ С т р а н и ц а 7 

http://mail.bg
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1. Най-късно до 31.10.2018 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледа 
документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на съхранение на 
документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата на комисията - стая 
321 (архив на отдел ОП), където офертите са на разположение на членовете на комисията за 
преглед и анализ. 

2. Най-късно на дата 05.11.2018 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и 
изготви Протокол №2 за съответствието на участника с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, като в случай че установи липса, непълнота 
или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствие с изискванията към личното състоянието или критериите за подбор, да ги 
посочи в протокола и да го изпрати на всички участници в деня на публикуването му в 
профила на купувача. 

Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във връзка с 
личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и подписване на декларации, 
образци и ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на други изисквания на обявлението, 
документацията и образците към нея. 

3. Най-късно на дата 22.11.2018 г. комисията трябва да проведе заседание, на което да 
разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е приложимо, и да разгледа 
техническите предложения на допуснатите участници за съответствие с предварително 
обявените условия. 

4. Дата за отваряне на ценовите предложения най-късно до: 10.12.2018 г., като най-
късно два работни дни преди датата на отваряне, комисията трябва да обяви най-малко чрез 
съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 
предложения. 

Комисията продължи своята работа на дата 23.10.2018г. от 13:00ч., като започна да 
разглежда и анализира представените оферти. Комисията по изпълнение на чл.54, ал. 7 от 
ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ.54, АЛ.7 И АЛ.8 ОТ ППЗОП 
относно липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор 

I. Оферта от „МАЛЬОВИЦА" ЕООД с вх. № 53-2200-1/23.08.2018г. от 10:19 часа, 
адрес за кореспонденция: град Самоков, бул. „Софийско шосе" №22, тел.0878440237, 
електронна поща за кореспонденция: maliovicasamokov^abv.bg ; лице за контакти: 
Стефка Ярловска, за обособена позиция №8: 

След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в офертата на 
участника, комисията направи следните констатации: 

Доставка на обзавеждане и оборудване no проект „Икраждане на комплекс от социална услуги la деца" по позиции, с уникален номер на поръчката в 
РОП 00973-2018-0029 и публикувана обявление от дата 12.07.2018г. с ID 856321. изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г, с ID 858351 в Регистъра на обществените поръчки на ЛОП и публикувана на профила на 
купувача на Община Велика Търново htw s :_//www. vefiko-ra rtw vo, bt*/be/profH-na-kupu vac It a/604/ С т р а н и ц а 8 
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1. Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с 
изискванията за лично състояние и се допуска до следващия етап на процедурата. 
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и националните основания за отстраняване изброени подробно в 
документацията за участие и декларирани в раздел Г на еЕЕДОП , чрез представяне на 
еЕЕДОП, подписан от Стефка Ярловска - управител и едноличен собственик на капитала. 
По повод на представената информация от Възложителя че обособена позиция №8 е запазена 
на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, участника е представил информация в еЕЕДОП, че е 
вписан в регистъра на специализираните предприятия под №53 от 19,05.2005г., като 
съответния процент работници с увреждания или в неравностойно положение е 41,67%. 
Комисията извърши проверка на интернет страницата на Агенция за хората с увреждания 
http://ahu.mlsp.governi-nent.bg/portal/se/ и установи съответствие с представената информация 
от участника. 
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. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние 

и допуска участника 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. 

II. Оферта от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА" с вх. № 39-78-6/23.08.2018г. от 10:21 часа, 
адрес за кореспонденция: град София, бул. „Цариградско шосе" №139, тел.029766896; 
факс:029766879, електронна поща за кореспонденция: гор(а officel.bg ; лице за контакти: 
Христо Костов,за обособени позиции №1, №2 и №3: 

За обособена позиция №1: 
След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в офертата на 
участника, комисията направи следните констатации: 

1. Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с 
изискванията за лично състояние, както и че същият отговаря на поставените критерии за 
подбор и се допуска до следващия етап на процедурата. 
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и националните основания за отстраняване изброени подробно в 

Доставка па обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции, с уникален номер на поръчката в 
РОП 00073-20/8-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ID 836321. изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информации публикувано на дата 23.07.2018г. с ID 8S83SI в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на 
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документацията за участие и декларирани в раздел Г на еЕЕДОП . чрез представяне на 
еЕЕДОП, от всички лица подписан от Председател, Управителен съвет и Контролен съвет. 
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 „Критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални 
способности": в отговор на изискването: „ За Обособена позиция №1: Доставка на мебели и 
обзавеждане - изработени от масивна дървесина и/или ПДЧ и/или МДФ минимален обем 10 
броя".", участника е представил информация за изпълнена доставка и монтаж на обзавеждане 
и спортно, компютърно и кухненско оборудване за пристройка за предучилищно обучение и 
възпитание на деца към ОУ ,.Христо Ботев" 152 бр. ученически стола, 70 бр. заседателни 
столове, 11бр. офис секции, 79 бр. стола, 4 бр. дивани, 2 бр. офис секции и шкафове, 1 бр. 
заседателна маса и шкафове. В подкрепа на представената информация участника е 
представил заверено копие на информация за изпълнението на договор. На основание чл.54, 
ал. 13 от ППЗОП, комисията реши и извърши проверка на представената информация, като за 
целта посети електронното досие на поръчката на адрес 
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/25991. От представената информация в еЕЕДОП 
комисията не можа да установи недвусмислено че посочените от участника доставки в 
еЕЕДОП отговарят на минималните изисквания : „Доставка на мебели и обзавеждане -
изработени от масивна дървесина и/ши ПДЧ и/ши МДФ минимален обем 10 броя. На база 
проверката извършена в профил на купувача на община Бургас, комисията установи че в 
ценовото предложение публикувано в профила на купувача на община Бургас към договора 
участника е изпълнил „Стелажи за книги - ЗОбр.", като в техническата спецификация 
материала от който следва да се изработят е посочен като МДФ. На база извършената 
проверка, комисията приема, че участника покрива поставения критерии за подбор. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
по обособена позиция №1 и допуска участника 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. 

За обособена позиция №2 
След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в офертата на 
участника, комисията направи следните констатации: 

1. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и националните основания за отстраняване изброени подробно в 
документацията за участие и декларирани в раздел Г на еЕЕДОП , чрез представяне на 
еЕЕДОП, от всички лица подписан от Председател, Управителен съвет и Контролен съвет. 

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 ,.Критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални 
способности": в отговор на изискването: „За Обособена позиция №2: Доставка на бяла и черна 

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции, с уникален номер на поръчката в 
РОП 90073-2018-0в29 и публикувано обявление от дата 12.07.201Hz. с ID 856321. изменена с Решение за одобряване па обявление за изменение или 
допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ID 858351 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на 
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техника - хладилник - минимум 2броя; телевизор - минимум 2бр.;", участника е представил 
информация за изпълнена доставка на бяла и черна техника за нуждите на новия арест и 
пробационна служба в град Шумен /Перални 2 бр., сушилни 2 бр., скара парти грил Збр., 
телефони 25бр., телевизори 4 бр., бойлери 9 бр., хладилници 6 бр.,прахосмукачки 3 бр., печки 
2 бр., сушоари 4 бр., пасатори 4 бр. и др.заседателна маса и шкафове. В подкрепа на 
представената информация участника е представил заверено копие на информация за 
изпълнението на договор като доставката е изпълнена на 13.08.2015г. От представената 
информация в еЕЕДОП комисията установи, че посочените от участника доставки са 
изпълнени извън три годишния срок посочен като изискване в обявлението и документацията 
за участие „ Участникът трябва да е изпълнил доставка с предмет и обем, идентичен или 
сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на 
офертата." Офертата на участника е подадена на 23.08.2018г. , като за да е спазено 
условието доставките да са изпълнени в три годишния срок от датата на подаване на офертата 
тоест не по рано от 23.08.2015г. 

Необходимо е участника да представи нов еЕЕДОП с представяне на информация 
относно поставения критерии за подбор. 

За обособена позиция №3: 
След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в офертата на 
участника, комисията направи следните констатации: 

1. Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с 
изискванията за лично състояние, както и че същият отговаря на поставените критерии за 
подбор и се допуска до следващия етап на процедурата. 
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и националните основания за отстраняване изброени подробно в 
документацията за участие и декларирани в раздел Г на еЕЕДОП , чрез представяне на 
еЕЕДОП, от всички лица подписан от Председател, Управителен съвет и Контролен съвет. 
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 „Критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални 
способности": в отговор на изискването: „За Обособена позиция № 3: Доставка на компютри 
(настолни и преносими), периферия и оборудване - настолен компютър с монитор - минимум 
2броя; преносим компютър 2броя;", участника е представил информация за изпълнена 
доставка на компютърно оборудване, периферни устройства, резервни части и офис техника 
за нуждите на Софийски университет „Св. Климент охридски" - 14бр. таблета, лаптоп 14бр., 6 
бр. настолни компютри с монитори и др. В подкрепа на представената информация участника 
е представил заверено копие на информация за възложена поръчка. От представената 
информация в еЕЕДОП комисията установи че посочените от участника доставки отговарят 
на минималните изисквания и комисията приема, че участника покрива поставения критерии 
за подбор. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
по обособена позиция №3 и допуска участника до етап разглеждане на техническото 

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции, с уникален номер на поръчката в 
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допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ID 858351 в Регистъра па обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на 
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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. 

III. Оферта от „АМО" ЕООД с вх. № 5300-1256-3/24.08.2018г. от 09:25 часа, адрес 
за кореспонденция: град София, ж.к. „Младост" №4, 6.1.601, магазин „АМО", тел. 
029761000, 0899962270, факс.029761006; електронна поща за кореспонденция: 
office(gjamo.bg ; лице за контакти: Мариета Бешева-Митова, за обособена позиция №1: 

След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в офертата на 
участника, комисията направи следните констатации: 

1. Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с 
изискванията за лично състояние, както и че същият отговаря на поставените критерии за 
подбор и се допуска до следващия етап на процедурата. 
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и националните основания за отстраняване изброени подробно в 
документацията за участие и декларирани в раздел Г на еЕЕДОП , чрез представяне на 
еЕЕДОП, подписан от управителя и едноличен собственик на капитала - Мариета Бешева -
Митова. 
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 „Критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални 
способности": в отговор на изискването: „ За Обособена позиция №1: Доставка на мебели и 
обзавеждане - изработени от масивна дървесина и/или ПДЧ и/или МДФ минимален обем 10 
броя".", участника е представил информация за изпълнена доставка включваща следните 
изделия - за 130 стаи - 4258 изделия- а именно: Легло 90/200см с 2 бр. еднакви чекмеджета 
276 броя подматрачна рамка: 276 броя матрак: двулицев тапициран, 276 броя секционен модул 
с рафтове, чекмеджета и Уг вратички 180/45/45 318 броя Доставка и монтаж на нощно шкафче 
450/340/350 276 броя Доставка и монтаж на стол посетителски 452 броя Бюра 100/60/75 см. 
306 броя Бюро 140/80/75 см 3 броя Контейнер с колелца с чекмеджета: 309 броя вграден 
трикрилен гардероб 150/50/260см 130 броя вграден двукрилен гардероб 120/50/260см 14 броя 
Нощни лампи 276 броя Полица за тоалетни принадлежности с държачи 144 броя Хавлийник -
покритие масивен месинг с -17- хром - никелово покритие, 55 см 144 броя Закачалка -
масивен месинг с хром - никелово покритие 288 броя Поставка за тоалетна хартия с капак, 
покритие масивен месинг с хром - никелово покритие 144 броя Кошче WS - покритие хром, 5 
литра; 144 броя Четка WS - покритие инокс 144 броя Огледало за баня - влагоустойчиво, 
овално, с размери - 50x65 144 броя Телевизор LED 24 (59см) 9 броя Хладилник с 1 врата 9 
броя кухненски шкафове - 280 см два реда, 7 броя Плот за вграждане 7 броя Фурна 7 броя 
Доставка и монтаж на абсорбатор за вграждане 7 броя Доставка и монтаж на хладилници 14 
броя Доставка и монтаж на маси 70/70/75 см за хранене 7 броя Столове за кухня 42 броя 
Диван 220 12 броя Диван 150 21 броя Доставка и монтаж на стол офис подвижен работен 33 
броя Телевизор LED 42 Характеристики 6 броя Холна маса материал:ПДЧ 16мм; кант 0,5мм 
12 броя Професионално стояща перална машина 1 броя. В подкрепа на представената 
информация участника е представил информация с хипервръзка към електорнното досие на 
обществената поръчка . На основание чл.54, ал. 13 от ППЗОП, комисията реши и извърши 
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I ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
I Е В Р О П Е Й С К И ФОНД ЗА 
I РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

проверка на представената информация, като за целта посети електронното досие на 
поръчката на адрес 
https://www.mvr.bg/dnssd/%d0%b4%d0%b8%d 1 %80%d0%b5%d0%ba%dl %86%d0%b8%d 1 %8f 
%dl%82%d0o/ob0/o/od0%bf%dl%80%d0%be%dl%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%bQ-

%dO%ba%dl %83%d0%bf%d 1 %83%d0%b2%d0%b0%d 1 %87%dO%bO/%dO%be%dQ%b 1 %d 1 %89 
%d0%b5%dl %81 %dl %82%dQ%b2%dO%b5%dO%bd%dO%b8-

%dO%bP/odO%be%d I %80%d 1 %8a%dl %87%dO%ba%dO%b8-

%dO%b2%dl%8a%dO%b7%dO%bb%dO%bO%dO%b3%dO%bO%dO%bd%dO%b8-

%dl%87%dl%80%d0%b5%d0%b7-

%dO%bf%d 1 %80%d0%be%d 1 %86%dO%b5%dO%b4%d 1 %83%d 1 %80%d0%b8-%d0%bf%d0%be-

%dO%b7%dQ%be%dO%bf/%dQ%bP/odl%80%dO%b5%dO%b3%dO%bb%dO%b5%dQ%b4/%dO%be 
%dO%b 1 %d 1 %89%d0%b5%d 1 %81 %d 1 %82%dO%b2%dO%b5%dO%bd%dO%b8-

%dO%bf%dO%be%d 1 %80%d 1 %8a%d 1 %87%d0%ba%d0%b8-

%dO%b2%dl%8a%dQ%b7%dO%bb%dO%bQ%dO%b3%dO%bO%dQ%bd%dO%b8-

%d 1 %87%d 1 %80%dO%b5%dO%b7-

%dO%bf%d 1 %80%d0%be%d 1 %86%dO%b5%dO%b4%d 1 %83%d 1 %80%d0%b8-%d0%bf%d0%be-

%dO%b7%dQ%be%dO%bf/dostavka montai obzaveidane kvm akademiqta na MVR . От 
представената информация в еЕЕДОП комисията не можа да установи недвусмислено че 
посочените от участника доставки в еЕЕДОП отговарят на минималните изисквания : 
„Доставка на мебели и обзавеждане - изработени от масивна дървесина и/или ПДЧ и/или 
МДФ минимален обем 10 броя. На база проверката извършена в профил на купувача на 
Възложителя, комисията установи че в техническото предложение публикувано в профила на 
купувача посоченените в еЕЕДОП изпълнени доставки (мебели и обзавеждане) са от материал 
ПДЧ. На база извършената проверка, комисията приема, че участника покрива поставения 
критерии за подбор. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
и допуска участника 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. 

IV. Оферта от „ПРОФИ ТРЕЙД" ЕООД с вх. № 53-1757-3/24.08.2018г. от 09:26 
часа, адрес за кореспонденция: град София, ул. „проф. Станчо Ваклинов" №6, офис 5, 
вдясно от вход А, тел.0898607248, електронна поща за кореспонденция: 
office(£iprofitrade.bg ; лице за контакти: Петко Чамов, за обособени позиции №1 и №3: 

За обособена позиция №1: 
След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в офертата на 
участника, комисията направи следните констатации: 

1. Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с 
изискванията за лично състояние, както и че същият отговаря на поставените критерии за 
подбор и се допуска до следващия етап на процедурата. 
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

Доставка на обзавеждане и оборудване но проект „ Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции, с уникален номер на поръчката в 
РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ID 836321. изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация публикувано на дата 23,07.2018г. с ID 858351 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново ht№s://ivwv.veliko-larnovo.b£/bejorortl-ntt-kueuvacha/604/ С т р а н и ц а 1 3 

https://ww.mvr.bg/dussd/%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f
mailto:office@profitrade.bg
https://www.veliko-tarnovo.be/bE/profit-na-kuDuvacha/604/


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ Ф О Н Д ЗА 
Р Е Г И О Н А Л Н О РАЗВИТИЕ -х Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и националните основания за отстраняване изброени подробно в 
документацията за участие и декларирани в раздел Г на еЕЕДОП , чрез представяне на 
еЕЕДОП, подписан от управителя и едноличен собственик на капитала Петко Чамов. 
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 „Критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални 
способности": в отговор на изискването: „ За Обособена позиция №1: Доставка на мебели и 
обзавеждане - изработени от масивна дървесина и/или ПДЧ и/или МДФ минимален обем 10 
броя".", участника е представил информация за изпълнени доставки на различни видове 
мебелировка и обзавеждане за различни възложители, като например „Изработка, доставка и 
монтаж на детски 28 бр. легла по размер на Възложителя. " От представената информация в 
еЕЕДОП комисията установи недвусмислено че посочените от участника доставки в еЕЕДОП 
отговарят на минималните изисквания. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
по обособена позиция №1 и допуска участника 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. 

За обособена позиция №3: 
След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в офертата на 
участника, комисията направи следните констатации: 

1. Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с 
изискванията за лично състояние, както и че същият отговаря на поставените критерии за 
подбор и се допуска до следващия етап на процедурата. 
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и националните основания за отстраняване изброени подробно в 
документацията за участие и декларирани в раздел Г на еЕЕДОП , чрез представяне на 
еЕЕДОП, подписан от управителя и едноличен собственик на капитала Петко Чамов. 
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 „Критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални 
способности": в отговор на изискването: „За Обособена позиция № 3: Доставка на компютри 
(настолни и преносими), периферия и оборудване - настолен компютър с монитор - минимум 
2броя; преносим компютър - 2броя;", участника е представил информация за изпълнени 
доставки на Настолни компютри 7 бр; Компютърна конфигурация 1 бр. и 2 броя лаптоп. От 
представената информация в еЕЕДОП комисията установи, че посочените от участника 
доставки отговарят на минималните изисквания и комисията приема, че участника покрива 
поставения критерии за подбор. 

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" на позиции, с уникален номер на поръчката в 
РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.201'8г. с ID 856321. изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018?. е ID 858351 в Регистъра на обществените поръчки на ЛОП и публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново htips://wv^.vetiko-tanwvo.be/bti/DroFd-na-kupuvachaJ604/ С т р а н и ц а 1 4 



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Е В Р О П Е Й С К И Ф О Н Д З А 
Р Е Г И О Н А Л Н О Р А З В И Т И Е 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
по обособена позиция №3 и допуска участника 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. 

V. Оферта от „Панов" ЕООД с вх. № 5300-1882-1/24.08.2018г. от 09:28 часа, адрес 
за кореспонденция: град Варна, ул. „Ян Хунияди" JV»31, офис 306, тел./факс 052601547, 
електронна поща за кореспонденция: panow(g);abv.bg ; лице за контакти: Ангел Панов, за 
обособена позиция №1: 

След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в офертата на 
участника, комисията направи следните констатации: 

1. Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с 
изискванията за лично състояние, както и че същият отговаря на поставените критерии за 
подбор и се допуска до следващия етап на процедурата. 
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и националните основания за отстраняване изброени подробно в 
документацията за участие и декларирани в раздел Г на еЕЕДОП , чрез представяне на 
еЕЕДОП, подписан от управителя и едноличен собственик на капитала Ангел Панов. 
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 „Критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални 
способности": в отговор на изискването: „ За Обособена позиция №1: Доставка на мебели и 
обзавеждане - изработени от масивна дървесина и/или ПДЧ и/или МДФ минимален обем 10 
броя"", участника е представил информация за изпълнени доставка и монтаж на модули за 
заседателна маса (МДФ) - 160 бр., шкафчета "локър" (ПДЧ)- 28 бр., рецепция (МДФ) - 5 бр., 
катедра (МДФ) - 8 бр., шкаф (МДФ) - 5 бр. и др.мебели. От представената информация в 
еЕЕДОП комисията установи недвусмислено че посочените от участника доставки в еЕЕДОП 
отговарят на минималните изисквания. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
и допуска участника 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. 

VI. Оферта от „Смарт Софт" ЕООД е вх. № 53-132-4/24.08.2018г. от 09:30 часа, 
адрес за кореспонденция: град София, ул. „Козлодуй" №98, тел.024912028, 
факс:024912029, електронна поща за кореспонденция: sales(g)smartsoft.bg ; лице за 
контакти: Румен Трифонов, за обособена позиция №3: 

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции, с уникален номер на поръчката в 
РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ID 856321. изменена е Решение за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ID 858351 е Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила ни 
купувача на Община Велико Търново hltps://H>ww.veliko-tarat>vn.b£/be/pr0ffl-na-kupuvacha/6O4/ С т р а н и ц а 1 5 

mailto:panow@abv.bg
http://smartsoft.bg
https://www.veliko-tarnovo.be/bs/profil-na-kupuvacha/604/


I ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЩШ Е Е В Р О П Е Й С К И ФОНД ЗА 

I Р Е Г И О Н А Л Н О РАЗВИТИЕ 

След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в офертата на 
участника, комисията направи следните констатации: 

1. Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с 
изискванията за лично състояние, както и че същият отговаря на поставените критерии за 
подбор и се допуска до следващия етап на процедурата. 
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и националните основания за отстраняване изброени подробно в 
документацията за участие и декларирани в раздел Г на еЕЕДОП , чрез представяне на 
еЕЕДОП, подписан от управителя и едноличен собственик на капитала Румен Трифонов. 
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 „Критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални 
способности": в отговор на изискването: „За Обособена позиция № 3: Доставка на компютри 
(настолни и преносими), периферия и оборудване - настолен компютър с монитор - минимум 
2броя; преносим компютър - 2броя;", участника е представил информация за Доставка и 
гаранционно обслужване на компютърна техника за нуждите на ГДБОП-МВР" включващо: 
Компютърна конфигурация -50 бр. Монитор - 50 бр. Преносим компютър - 4 бр. Скенер - 10 
бр. Принтер с технология за лазерен печат - 1 бр. Мултифункционално устройство - 8 бр.. 
От представената информация в еЕЕДОП комисията установи, че посочените от участника 
доставки отговарят на минималните изисквания и комисията приема, че участника покрива 
поставения критерии за подбор. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
и допуска участника 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. 

VII. Оферта от „ЛИДЕР КОНСТРУКТ" ЕООД с вх. № 53-1753-6/24.08.2018г. от 
10:34 часа, адрес за кореспонденция: град София, ул. „Христо Белчев" №2, ет.5, тел. 
0877722272,факс:028517060, електронна поща за кореспонденция: lider konstruktffijabv.bg 
; лице за контакти: Ивайло Петров, за обособена позиция №1: 

След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в офертата 
на участника, комисията направи следните констатации: 

1. Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с 
изискванията за лично състояние, както и че същият отговаря на поставените критерии за 
подбор и се допуска до следващия етап на процедурата. 
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и националните основания за отстраняване изброени подробно в 
Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции, суникален номер на поръчката в 
РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12,07.2018г. с ID 8S632I, изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация публикувано на дата 23.07,2018г. с ID 858331 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново htws;//ww3\\veitko-tarnovo.be/be./oroftl-nQ-kuouvucha/604/ С т р а н и ц а 1 6 
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документацията за участие и декларирани в раздел Г на еЕЕДОП , чрез представяне на 
еЕЕДОП, подписан от управителя и едноличен собственик на капитала Ангел Панов. 
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 „Критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални 
способности": в отговор на изискването: „ За Обособена позиция №1: Доставка на мебели и 
обзавеждане - изработени от масивна дървесина и/или ПДЧ и/или МДФ минимален обем 10 
броя".", участника е представил информация за изпълнени доставка на ученически стол - 180 
бр., ученически маси - 90 бр., стол за учителя - 23бр., бяла дъска - 18 бр., посетителска пейка 
- 7 бр., маси 6 бр., шкаф витрина за стая със заключващ механизъм - 24 бр., шкаф витрина за 
стая - 24 бр., закачалки за стена - 24 бр. От представената информация в еЕЕДОП комисията 
установи недвусмислено че посочените от участника доставки в еЕЕДОП отговарят на 
минималните изисквания. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
и допуска участника 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. 

VIII. Оферта от „НАД ДИЗАЙН" ЕООД с вх. № 53-1005-3/24.08.2018г. от 10:36 
часа, адрес за кореспонденция: град Дупница, ул. „Св. Иван Рилски" №351, 
тел.0879617600, електронна поща за кореспонденция: nad design(5),abv.bg ; лице за 
контакти: Митко Петров, за обособена позиция №1: 

След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в офертата 
на участника, комисията направи следните констатации: 

1. Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с 
изискванията за лично състояние, както и че същият отговаря на поставените критерии за 
подбор и се допуска до следващия етап на процедурата. 
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и националните основания за отстраняване изброени подробно в 
документацията за участие и декларирани в раздел Е на еЕЕДОП , чрез представяне на 
еЕЕДОП, подписан от управителя и едноличен собственик на капитала Митко Петров. 
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 „Критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални 
способности": в отговор на изискването: „ За Обособена позиция №1: Доставка на мебели и 
обзавеждане изработени от масивна дървесина и/или ПДЧ и/или МДФ минимален обем 10 
броя".", участника е представил информация за изпълнени доставка на различни видове 
мебелировка и обзавеждане, като е представена и допълнителна информация по формата на 
двустранни протоколи за изпълнените доставки. От представената информация в еЕЕДОП и 

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции, с уникален номер на поръчката в 
РОП 0007i-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ID 856321. изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ID 858351 е Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново httos://www.vcliko-:arnovn.be/be/priini-na-kupuvacha/604/ С т р а н и ц а 1 7 
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заверени копия на протоколи за доставките, комисията установи недвусмислено че 
посочените от участника доставки в еЕЕДОП отговарят на минималните изисквания. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
и допуска участника 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. 

IX. Оферта от „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ" ЕООД с вх. № 5300-22477¬ 
3/24.08.2018г. от 13:04 часа, адрес за кореспонденция: град София,кв.Бояна, ул. „Матей 
Преображенски" №6, ет.1, ап.2, тел.0889067777, електронна поща за кореспонденция: 
оШсе(аismartbusiness.bg ; лице за контакти: Никола Рахнев, за обособени позиции №1, 
№2, №3, №4, №5, №6 и №8: 

За обособена позиция №1: 
След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в офертата 

на участника, комисията направи следните констатации: 

1. Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с 
изискванията за лично състояние, както и че същият отговаря на поставените критерии за 
подбор и се допуска до следващия етап на процедурата. 
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и националните основания за отстраняване изброени подробно в 
документацията за участие и декларирани в раздел Г на еЕЕДОП , чрез представяне на 
еЕЕДОП, подписан от управителя и едноличен собственик на капитала Никола Рахнев. 
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 „Критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални 
способности": в отговор на изискването: „ За Обособена позиция №1: Доставка на мебели и 
обзавеждане - изработени от масивна дървесина и/или ПДЧ и/или МДФ минимален обем 10 
броя".", участника е представил информация за изпълнени доставка на различни видове 
мебелировка и обзавеждане. От представената информация в еЕЕДОП комисията не можа да 
установи недвусмислено че посочените от участника доставки в еЕЕДОП отговарят на 
минималните изисквания : „Доставка на мебели и обзавеждане - изработени от масивна 
дървесина и/ши ПДЧ и/или МДФ минимален обем 10 броя. На база проверката извършена в 
профил на купувача на община Горна Оряховица на основание чл.54, ал. 13 от ППЗОП, 
комисията установи че в количествено стойностните сметки (КСС) в профила на купувача за 
които участника е избран за изпълнител е изпълнил различни видове доставки на мебели с 
МДФ материал. На база извършената проверка, комисията приема, че участника покрива 
поставения критерии за подбор. 

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции, с уникален номер на поръчката в 
РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12,07.2018г. с ID 856321, изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018:, е ID 858351 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново httos://www. peliko-tarnovo. bs/be/orofil-na-k upuvacha/604/ С т р а н и ц а 1 8 
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Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
по обособена позиция №1 и допуска участника 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. 

За обособена позиция №2: 
След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в офертата на 
участника, комисията направи следните констатации: 

1. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и националните основания за отстраняване изброени подробно в 
документацията за участие и декларирани в раздел Г на еЕЕДОП , чрез представяне на 
еЕЕДОП, подписан от управителя и едноличен собственик на капитала Никола Рахнев. 

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 „Критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални 
способности": в отговор на изискването: „За Обособена позиция №2: Доставка на бяла и черна 
техника - хладилник - минимум 2броя; телевизор - минимум 2бр.;", участника е представил 
информация за изпълнена доставка, като е цитирал договор за Доставка на обзавеждане на 
офис, зали и кампус за Младежки център Добрич. От представената информация в еЕЕДОП 
комисията не можа да установи недвусмислено че посочените от участника доставки в 
еЕЕДОП отговарят на минималните изисквания. На основание чл.54, ал. 13 от ППЗОП, 
комисията извърши справка в профил на купувача на община град Добрич, в електронното 
досие на обществената поръчка и установи съответствие за изпълнена доставка само за 1 
/един/ брой хладилник. По този начин участника не покрива поставените критерии за подбор 
за: „ Доставка на бяла и черна техника - хладилник - минимум 2броя; телевизор - минимум 
26P,;". 

Необходимо е участника да представи нов еЕЕДОП с представяне на информация 
относно поставения критерии за подбор. 

За обособена позиция №3: 
След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в офертата на 
участника, комисията направи следните констатации: 

1. Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с 
изискванията за лично състояние, както и че същият отговаря на поставените критерии за 
подбор и се допуска до следващия етап на процедурата. 
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл, 55, 
ал, 1, т. 1 от ЗОП, както и националните основания за отстраняване изброени подробно в 
документацията за участие и декларирани в раздел Е на еЕЕДОП , чрез представяне на 

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции, с уникален номер на поръчката в 
РОП 06073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ID 856321. изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ID 858351 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново http\://H,H,w.vcfiko-tarnovo.bc^bE/profH-na-kupavachti/604/ С т р а н и ц а 1 9 
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еЕЕДОП, подписан от управителя и едноличен собственик на капитала Никола Рахнев. 
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 „Критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални 
способности": в отговор на изискването: „За Обособена позиция № 3: Доставка на компютри 
(настолни и преносими), периферия и оборудване - настолен компютър с монитор - минимум 
2броя; преносим компютър - 2броя;'\ участника е представил информация за изпълнени 
доставки по различни договори за преносими компютри, настолни компютри, монитори и 
периферия. От представената информация в еЕЕДОП комисията установи, че посочените от 
участника доставки отговарят на минималните изисквания и комисията приема, че 
участника покрива поставения критерии за подбор. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
по обособена позиция №3 и допуска участника 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. 

За обособена позиция №4: 
След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в офертата на 
участника, комисията направи следните констатации: 

1. Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с 
изискванията за лично състояние и се допуска до следващия етап на процедурата. 
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и националните основания за отстраняване изброени подробно в 
документацията за участие и декларирани в раздел Г на еЕЕДОП , чрез представяне на 
еЕЕДОП, подписан от Никола Рахнев - управител и едноличен собственик на капитала. 
По повод на представената информация от Възложителя че обособена позиция №4 е запазена 
на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, участника е представил информация в еЕЕДОП, че е 
вписан в регистъра на специализираните предприятия под №234 от 24.11.2014г., като 
съответния процент работници с увреждания или в неравностойно положение е 50,00%. 
Комисията извърши проверка на интернет страницата на Агенция за хората с увреждания 
http://ahu.mlsp.government.bg/portal/se/ и установи съответствие с представената информация 
от участника. 
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. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние по обособена позиция №4 
и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за 
съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции, с уникален номер на поръчката в 
РОП 00073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07,2018г, с ID 856321, изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация публикувано на дата 2307.2018г. с ID 858351 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила па 
купувача на Община Велико Търново httvv//KKw.\eliko-tsrnovo.bu/h£/ororil-na-kiwuvacheJ604/ С т р а н и ц а 2 0 
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представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си. 

За обособена позиция №5: 
След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в офертата на 
участника, комисията направи следните констатации: 

1. Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с 
изискванията за лично състояние и се допуска до следващия етап на процедурата. 
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 
an. 1, т. 1 от ЗОП, както и националните основания за отстраняване изброени подробно в 
документацията за участие и декларирани в раздел Г на еЕЕДОП , чрез представяне на 
еЕЕДОП, подписан от Никола Рахнев - управител и едноличен собственик на капитала. 

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. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние по обособена позиция №5 
и допуска участника 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. 

За обособена позиция №6: 
След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в офертата на 
участника, комисията направи следните констатации: 

1. Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с 
изискванията за лично състояние и се допуска до следващия етап на процедурата. 
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и националните основания за отстраняване изброени подробно в 
документацията за участие и декларирани в раздел Е на еЕЕДОП , чрез представяне на 
еЕЕДОП, подписан от Никола Рахнев - управител и едноличен собственик на капитала. 

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. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние по обособена позиция №6 
Доставка на обзавеждаме и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца'1 по позиции, с уникален номер на поръчката в 
РОП 06073-2018-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2О18г. с ID 956321. изменена с Решение за одобряване на обявление га изменение или 
допълнителна информация публикувано на дата 23*07.2018г. с ID 858351 в Регистъра на обществените поръчки на ЛОП и публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново hnpy;/M*vw.veh'ko^rnnvo.bs/bs/flrnlii-na-kupuvacha/604/ С т р а н и ц а 2 1 
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и допуска участника 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. 

За обособена позиция №8: 
След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в офертата на 
участника, комисията направи следните констатации: 

1. Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с 
изискванията за лично състояние и се допуска до следващия етап на процедурата. 
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и националните основания за отстраняване изброени подробно в 
документацията за участие и декларирани в раздел Г на еЕЕДОП , чрез представяне на 
еЕЕДОП, подписан от Никола Рахнев - управител и едноличен собственик на капитала. 
По повод на представената информация от Възложителя че обособена позиция №4 е запазена 

на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, участника е представил информация в еЕЕДОП, че е 
вписан в регистъра на специализираните предприятия под №234 от 24.11.2014г., като 
съответния процент работници с увреждания или в неравностойно положение е 50,00%. 
Комисията извърши проверка на интернет страницата на Агенция за хората с увреждания 
http://ahu.mIsp.government.bg/portal/se/ и установи съответствие c представената информация 
от участника. 

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. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние по обособена позиция №3 
и допуска участника 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. 

X. Оферта от „ШКОЛСНАБ 2001" ЕООД с вх. № 53-1948-3/24.08.2018г. от 14:25 
часа, адрес за кореспонденция: град София, ул. „105" №3, тел. 028723316, факс: 
028723316, електронна поща за кореспонденция: shkolsnab 2001(fi),mail.bg ; лице за 
контакти: Антоанета Христова, за обособена позиция №2: 

След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в офертата 
на участника, комисията направи следните констатации: 

1. Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с 
изискванията за лично състояние, както и че същият отговаря на поставените критерии за 
подбор и се допуска до следващия етап на процедурата. 

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции, суникален номер на поръчката в 
РОП 00073-2QI8-0029 и публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ID 8S632I. изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ID 858331 в Регистъра на обществените поръчки но АОП и публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново htips://Yeww.veliko-tartwvo.bs/be/proIit-na-kuDuvacha/604/ С т р а н и ц а 2 2 
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Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 
След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в офертата на 
участника, комисията направи следните констатации: 

1. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и националните основания за отстраняване изброени подробно в 
документацията за участие и декларирани в раздел Г на еЕЕДОП , чрез представяне на 
еЕЕДОП, подписан от управителя и едноличен собственик на капитала Антоанета Христова. 

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 „Критерии за подбор, които се отнасят до технически и професионални 
способности": в отговор на изискването: „За Обособена позиция №2: Доставка на бяла и черна 
техника хладилник - минимум 2броя; телевизор - минимум 2бр.;", участника е представил 
информация за изпълнена доставка и монтаж на: Хладилник с фризер - 18 бр., Телевизори 
LED HD от 22' до 42" - 295 бр., стойки за телевизори - 277 бр. и др. От представената 
информация в еЕЕДОП комисията установи недвусмислено, че посочените от участника 
доставки в еЕЕДОП отговарят на минималните изисквания. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
и допуска участника 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. 

XI. Оферта от „ГЕОКРАС" ЕООД с вх. № 5300-1103-10/24.08.2018г. от 16:47 часа, 
адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Възрожденска" №16, 
тел.0887382117, електронна поща за кореспонденция: geokras vt(ajabv.bg ; лице за 
контакти: Красимирка Маринова, за обособени позиции №6 и №8: 

За обособена позиция №6: 
След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в офертата на 
участника, комисията направи следните констатации: 

1. Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с 
изискванията за лично състояние и се допуска до следващия етап на процедурата. 
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и националните основания за отстраняване изброени подробно в 
документацията за участие и декларирани в раздел Г на еЕЕДОП , чрез представяне на 
Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции, с уникален номер на поръчката в 
РОП 00073-2018^029 и публикувано обявление от дата 12.07,2918г. с Ш 856321. изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или 
допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ID 858351 в Регисптъра на обществените поръчки на ЛОП и публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново hnps://wtyw.veliko-iarnovthbji/bE/0r0ffl-na-kupa С т р а н и ц а 2 3 

http://www.veliko-tarnovo.bs/bs/Drofil-na-kuDuvacba/604/


I ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
K B I Е В Р О П Е Й С К И Ф О Н Д ЗА 

I Р Е Г И О Н А Л Н О Р А З В И Т И Е 

еЕЕДОП, подписан от Красимирка Маринова - управител и едноличен собственик на 
капитала. 

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. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние по обособена позиция №6 
и допуска участника 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. 

За обособена позиция №8: 
След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в офертата на 
участника, комисията направи следните констатации: 

1. Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията 
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с 
изискванията за лично състояние и се допуска до следващия етап на процедурата. 
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви: 
По отношение на изискванията към личното състояние: 

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и националните основания за отстраняване изброени подробно в 
документацията за участие и декларирани в раздел Г на еЕЕДОП , чрез представяне на 
еЕЕДОП. подписан от Красимирка Маринова - управител и едноличен собственик на 
капитала. 

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. 

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние по обособена позиция 
№8. 

Предвид разпоредбата на чл.81, ал.2 ППЗОП „Когато в процедура за възлагане на 
запазена поръчка са подадени заявления за участие и/или оферти както от лица, за които 
поръчката е запазена, така и от други лица, първо се разглеждат заявленията за участие 
и/ши офертите на лицата, за които поръчката е запазена. Заявленията за участие и/или 
офертите на останалите лица се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, 
за които поръчката е запазена." Предвид горното комисията няма да разглежда офертата на 
участника „ГЕОКРАС" ЕООД. 

В съответствие с чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на 
настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или 
липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 
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които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок 
за получаване на оферти. 

Възможността по чл. 54, ал.9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и третите 
лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, 
когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на 
възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. 

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 
1, 2 и 7 от ЗОП новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да представляват участника. 

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията уведомява участниците, като им изпраща 
протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача. 

Съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП, участниците представят на комисията 
съответните документи или информация в срок от 5/пет/ работни дни от получаването 
на настоящия протокол. 

Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след изтичане 
на срока няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с препоръчано 
писмо или по куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата за постъпване на 
отговора. 

Отговорите на участниците се представят в Общински център за услуги и информация 
на гражданите (ОЦУИЕ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка 
България'* № 2, Пощенски код 5000 в запечатана непрозрачна опаковка върху който, освен 
идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, се изписва: 

На протокол от дата 23.10.2018г. от 13:00ч. 
До инж.Цанко Бояджиев -Началник на отдел „Техническа инфраструктура" в Община Велико Търново, Председател 
на комисията, определена със Заповед № РД 22-1510/04.09.2018г. на Кмета на Община Велико Търново по 
обществена поръчка с предмет: Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от 
социални услуги за деца" по позиции: 
Обособена позиция №1: Доставка на мебели и обзавеждане. Обособена позиция №2: Доставка на бяла и черна 
техника. Обособена позиция №3: Доставка на компютри (настолни и преносими), периферия и оборудване. 
Обособена позиция №4: Доставка на кухненска посуда , запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, Обособена 
позиция №5: Доставка на домашни потреби , Обособена позиция №6: Доставка на инвентар за поддържане на дворни 
площи. Обособена позиция №7: Доставка на специализиран модул за сензорна градина. Обособена позиция №8: 
Доставка на постелъчен инвентар. запазена на основание чл. 80. ал. I от ППЗОП, Обособена позиция №9: Доставка на 
специализирано оборудване за деца с тежки множествени увреждания. Обособена позиция №10: Доставка на 
дидактически материали 
Доставките по обособени позиции № 9 и №10 ще бъдат възложени по реда на съответната им индивидуална стойност 
на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане. Стойностите на позиции № 9 и № 10 не надхвърля 156 
464 лв. и общата им стойност, възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Във 
връзка с гореизложеното. Възложителят ще възложи директно доставките по обособена позиция № 9 и обособена 
позиция №10 на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2018-0029 и 
публикувано обявление от дата 12.07.2018г. с ID 856321. изменена с Решение за одобряване на обявление за 
изменение или допълнителна информация публикувано на дата 23.07.2018г. с ID 858351 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-
tamovo.bg/bg/profll-na-kupuvacha/604/ 
От участник: ЕИК 
Адрес за кореспонденция: град: Пощенски код 
Улица вх. ... № .... ет 
Телефон: факс: 
Електронна поща 
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РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

Лице за контакти: 

ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА 
определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: Доставка на обзавеждане и 
оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по позиции:, суникален номер на 
поръчката в РОП 000?'3-2018-0029 

Информацията се адресира до председателя на комисията с посочване „отговор на 
протокол от дата 23.10.2018г. от 13:00ч.'\ 

Комисията приключи работа в 17:00 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол. 

Протоколът се изготви в един екземпляр, като съгласно чл. 54, ал.8 от ППЗОП 
комисията уведомява участниците като им изпраща протокол с констатациите в деня на 
публикуването му в профила на купувача. 

s 
КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: -^ул 
/ инж.Цанко Бояджиев/^йчал^ик на отдел „Техническа инфраструктура*' в Община Велико 
Търново;/ 

И ЧЛЕНОВЕ: / 

/ Александър Колев -^Т^тарши ексцегГтЗ-Дире^ащя Обществени поръчки в Община Велико 
Търново;/ 

2 ^ г . . ц . . . ^ . . . . . . . \ - л . . у 
/ инж. Даниел Дончев - Главен експер/гув Йтдел „ТИ" в Община Велико Търново; / 

/ Мариана Иванова - Старши експ/?р|Гs Дирекция „Проекти и Програми" в Община Велико 
Търново;/ 

4 
/ Стела Цанков^а)^ ̂ т\арши експерт в Дирекция „Бюджет и Финанси" в Община Велико 
Търново; / 

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