
О Б Щ И Н А В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О 

РЕШЕНИЕ 
За определяне на изпълнител 

по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2018-0029 
за Обособена позиция №6 

гр. Велико Търново . .V^v. 2018г. 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП във връзка с 
чл.106, ал.6 от ЗОП и във връзка с отразени резултати и мотиви в протоколи от дати 
04.09.2018г.и 23.10.2018г., от 14.11.2018г. и от 19.11.2018г. и доклад от дата 19.11.2018 
г., на Комисията назначена с моя Заповед № РД 22-1510/04.09.2018г. изменена с 
Заповед № РД 22-1944/19.11.2018г., със задача да провери съответствието на офертите 
с предварително обявените от възложителя условия, да разгледа, оцени и класира 
допуснатите оферти за изпълнение на 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. 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/ 

C прогнозни стойности както следва: 
Обособена позиция №1: Доставка на мебели и обзавеждане до 64 970,00лв. без ДДС; 

Обособена позиция №2: Доставка на бяпа и черна техника до 17 310,00лв. без ДДС; 
Обособена позиция №3: Доставка на компютри (настолни и преносими), периферия и 
оборудване до 18 750,00лв. без ДДС; 
Обособена позиция №4: Доставка на кухненска посуда , запазена на основание чл. 80, 
ал. 1 от ППЗОП до 2 982,00лв. без ДДС; 
Обособена позиция №5: Доставка на домашни потреби до 2 102,00лв. без ДДС; 
Обособена позиция №6: Доставка на инвентар за поддържане на дворни площи до 1 
810,00лв. без ДДС; 



Обособена позиция №7: Доставка на специализиран модул за сензорна градина до 10 
000,00 лв. без ДДС; 
Обособена позиция №8: Доставка на постельчен инвентар , запазена на основание чл. 
80, ал. 1 от ППЗОП: до 3 040,00лв. без ДДС; 
Обособена позиция №9: доставка на специализирано оборудване за деца с тежки 
множествени увреждания до 27 753,00лв. без ДДС; 
Обособена позиция №10: Доставка на дидактически материали до 2 000,00 лв. без 
ДДС; 

Обща прогнозна стойност на поръчката до 150 717,00лв. без ДДС 

ОБЯВЯВАМ: 

I. Класирането за обществена поръчка, с предмет: Доставка на обзавеждане и 
оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца" по 
позиции: 

По Обособена позиция №6: Доставка на инвентар за поддържане на дворни 
площи: 

1-во място за 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@ab v.bg ; лице за 
контакти: Красимирка Маринова с предложено възнаграждение за изпълнение на 
предмета на обособената позиция - 1421,20лв. без ДДС - със 100,00 точки; 

2-ро място за 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: 
office@smartbusiness.bg ; лице за контакти: Никола Рахнев с предложено 
възнаграждение за изпълнение на предмета на обособената позиция - 1532,50лв. 
без ДДС - със 95,10 точки; 

Мотиви за класирането: Офертите на участниците отговарят на 
предварително обявените условия. Съдържанието на офертите е съобразно условията 
посочени в обявлението и документацията за участие, техническата спецификация и 
изискванията на ЗОП. Подробното съдържание на мотивите за класиране на 
участниците е изложено в протоколи от дати протоколи от дати 04.09.2018г.и 
23.10.2018г., от 14.11.2018г. и от 19.11.2018г. и доклад от дата 19.11.2018 г. 

II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: Доставка на 
обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги 
за деца44 по позиции: 

По Обособена позиция №6: Доставка на инвентар за поддържане на дворни 
площи: 

„ГЕОКРАС" ЕООД с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. 
„Възрожденска" №16, тел.0887382117, електронна поща за кореспонденция: 
geokras_vt@abv.bg ; лице за контакти: Красимирка Маринова с предложено 
възнаграждение за изпълнение на предмета на обособената позиция - 1421,20лв. 
без ДДС; 
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Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участника, избран за изпълнител са 
изпълнени следните условия: 
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същият отговаря на 
критериите за подбор; 
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

III. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати на 
участниците и да се публикува в профила на купувача, ведно с протоколите и 
доклада на комисията, в един и същи ден, в тридневен срок от издаване му, при 
спазване разпоредбите на чл. 42, ал. 5 от ЗОП. 

Контролът по изпълнение на решението ще упражнявам лично. 

Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10 - дневен 
срок, съгласно чл. 197, ал.1, т. 7 б. „а" от ЗОП пред Комисията за защита на 
конкуренцията, град София, бул.Витоша №18. 

Връзка към електронната преписка в /ровила на купувача: https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/604/ 

ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНО 
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪ 

Съгласували: 
Николина Ангелова 
Старши експерт р Дирекция ОП 

Надя Петрова 
Директор Дирекция ОП 

Изготвил: 
Александър Колев 
Старши експерт Дирекцш^0{Т 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.


