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ЗЗЛД

УТВЪРДИЛ: I
ИНЖ. ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на община Добричка
Дата
ПРОТОКОЛ
от дейността на Комисията по чл. 192, ал.4 от ЗОП, за разглеждане и оценка на
офертите и за класирането на участниците по обществена поръчка чрез събиране на оферти
с обява за „Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на община
Добричка по обособени позиции", назначена със Заповед № 848 от 06.08.2019 год. на инж.
Тошко Петков - кмет на община Добричка. Обществената поръчка е обявена в профила на
купувача на община Добричка на адрес: http://dobrichka.bg/profile/orders/0-22072019-290
Днес 06.08.2019 г. в 10:00 ч. в зала № 108 на административната сградата на община
Добричка на открито заседание се събра комисия в състав:
Председател: Румяна Иванова - директор дирекция АПИОТУС;
Членове: 1. Кристина Костова-Хюсеин - юрисконсулт в община Добричка;
2. Васил Кралев - мл.експерт ИОТ.
Председателят на комисията прочете заповедта за назначаване на комисията по
чл.97, ал.1 от ППЗОП и запозна присъстващите със съдържанието на регистъра на
подадените оферти. При отваряне на офертите не присъстваха представители на
участниците.
Съгласно протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП до крайния срок за получаване на
оферти - 17:00 часа на 05.08.2019 г., са постъпили 3 (три) оферти от следните участници:
1.,,БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ" ЕООД, с ЕИК 204725667 - с регистрационен индекс на
община Добричка № ОФ - 118, от дата: 01.08.2019 г., час: 11:14;
2.„ВАЛИ КОМПЮТЪРС" ООД, с ЕИК 115742567 - с регистрационен индекс на
община Добричка №ОФ - 119, от дата: 01.08.2019 г., час: 13:06;
3.„МЕНОРА МОБАЙЛ" ООД, с ЕИК 104518906 - с регистрационен индекс на
община Добричка №>ОФ -121, от дата: 05.08.2019 г., час: 14:31;
В съответствие с изискването на чл.51, ал.8 във връзка с чл.97, ал.2 от ППЗОП
всички членове на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
Комисията констатира, че постъпилите оферти са представени в запечатани,
непрозрачни опаковки с ненарушена цялост. Участниците са посочили информацията,
изискуема от Възложителя.
На основание чл.97, ал.З от ППЗОП комисията отвори, по реда на тяхното
постъпване, запечатаните непрозрачни опаковки и оповести ценовите предложения на
подалите оферти, а именно:
1.„БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ" ЕООД, с ЕИК 204725667, със седалищс и адрес на
управление - гр. София, район „Красно село, ж.к."Лагера", ул."Костенец" №2 Б.
Комисията оповести предложените от участника цени:
* Ценово предложение за ОП 2
Артикул - наименование Количество Единична цена Обща цена (в лв.
№
(в лв. без ДДС)
без ДДС)
1
2
3
4
5 (3x4)
Лазерни принтера
12
239.49лв.
2 873.88лв.

•

Ценово предложение за ОП 6
Артикул - наименование Количество

№
1

2
Непрекъсваеми
токозахранващи
устройства (UPS)

3
5

Единична цена Обща цена (в лв.
(в лв. без ДДС) без ДДС)
4
5 (3x4)
83.27лв.
416.35лв.

2.„ВАЛИ КОМПЮТЪРС" ООД, с ЕИК 115742567, със седалище и адрес на
управление - гр.Велико Търново, ул."Самуил" №6.
Комисията оповести предложените от участника цени:
Ценово предложение за ОП 1
Артикул - наименование
Количество Единична цена Обща цена (в лв.
№
(в лв. без ДДС)
без ДДС)
1
2
3
4
5 (3x4)
Компютърна конфигурация
Юбр.
667.00лв.
6670.00лв.
Powered
by
Asus
(компютърна конфигурация,
монитор,
непрекъсваемо
токозахранващо устройство,
клавиатура и мишка)
Ценово предложение за ОП 4
Артикул - наименование Количество Единична цена Обща цена (в лв. без
(в лв. без ДДС) ДДС)
№
2
1
3
4
5 (3x4)
Документен скенер Brother
Збр,
512.00лв.
1536.00лв.
ADS-2200
Ценово предложение за ОП 6
Артикул - наименование
Количество Единична цена Обща цена (в
№
(в лв. без ДДС) лв. без ДДС)
1
2
3
4
5 (3x4)
Непрекъсваемо токозахранващо
5бр.
83.50лв.
417.50лв.
устройство
Powerwalker
VFD600
3.„МЕНОРА МОБАИЛ" ООД, с Е Ж 201197798, със седалище и адрес на
управление - гр.Варна, район „Приморски", ул."Д-р Анастасия Головина" №9, ет.2, офиси
6 и 7.
Комисията отвори опаковката и установи, че участникът е подал едно ценово
предложение за всички обособени позиции (от ОП 1 до ОП 6) на един образец. Ценово
предложение съгласно изискванията на възложителя, трябва да се подаде за всяка една от
обособените позиции, за които се подава оферта на отделен образец. Липсва попълнено за
всяка обособена позиция ценово предложение в офертата на участника. Подаденото ценово
предложение не отговаря на изискванията на Възложителя съгласно т. 1.1.3 от Указанията
за подготовка на офертата и образците. Офертата на участника не се допуска до
разглеждане.
На основание чл.107, т.2, б.„а" от ЗОП участникът е подал оферта, която не
отговаря на предварително обявените условия на възложителя и се отстранява.

След извършване на действията по оповестяване на представените ценови
предложения от участниците и след подписване на техническите предложения, прикшочи
публичната част от заседанието на комисията.
Комисията продължи своята работа на закрито заседание, като пристъпи към
проверка на съдържанието на офертите на участниците и съответствието им с изискванията
на Възложителя, посочени в настоящата обществена поръчка, по реда на тяхното
постъпване и установи следното:
1.„БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ" ЕООД, с БИК 204725667
Комисията констатира, че участникът е представил оферта със следното
съдържанието - отворена папка, съдържаща:
-Списък на приложените документи към офертата ;
-Декларация за липсва на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2, и 7 от ЗОП,
подпечатана и подписана от Капка Цветкова Георгиева-управител;
-Декларация за липсва на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, подпечатана
и подписана от Капка Цветкова Георгиева-управител;
-Декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици, подпечатана и подписана от
Капка Цветкова Георгиева-управител;
-Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари,
подписана от подпечатана и подписана от Капка Цветкова Георгиева-управител;
-Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие
иа корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество подпечатана и подписана
от Капка Цветкова Георгиева-управител;
-Техническо предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция N«7.
подпечатана и подписана от Капка Цветкова Георгиева-управител;
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №6
подпечатана и подписана от Капка Цветкова Георгиева-управител;
- Запечатан плик с надпис «Ценово предложение ОП 2», подпечатано и подписано
от Капка Цветкова Георгиева-управител;
- Запечатан плик с надпис «Ценово предложение ОП 6», подпечатано и подписано
от Капка Цветкова Георгиева-управител.
Комисията разгледа предоставените документи и установи съответствие на
„БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ" ЕООД с изискванията за лично състояние. За участника не
са констатирани основания за отстраняване от обществената поръчка. Техническото и
Ценовото предложение на участника са изготвени в съответствие с образците, предоставени
в документацията за участие в обществената поръчка по ОП 2 и ОП 6 .
-Участникът е
изпълнил задължителните и предварително обявени условия на Възложителя, посочени в
документацията за участие при изготвяне иа Техническото предложение за изпълнение на
поръчката за ОП 2 „Доставка на 12бр. лазерни принтера". Представеното Ценово
предложение е 2 873,88лв. без включен ДДС, същото е коректно попълнено. Посочената
цена не надвишава осигурения финансов ресурс от 2892,00 лв. без включен ДДС за
съответната обособена позиция.
-Участникът е изпълнил задължителните и предварително обявени условия на
Възложителя, посочени в документацията за участие при изготвяне на Предложение за
изпълнение на поръчката за ОП 6 „Доставка на 5бр. непрекъсваеми токозахранващи
устройства (UPS)". Представеното Ценово предложение е 416,35лв. без включен ДДС,
същото е коректно попълнено. Посочената цена не надвишава осигурения финансов ресурс
от 420,00 лв. без включен ДДС за съответната обособена позиция.
2.„ВАЛИ КОМПЮТЪРС" ООД, с ЕИК 115742567
Комисията констатира, че участникът е представил оферта със следното съдържание:

-Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата;
-Техническо предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1
подпечатано и подписано от Димитър Иванов Хинов-управител;
-Техническо предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №4
подпечатано и подписано от Димитър Иванов Хинов-управител;
-Техническо предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №6
подпечатано и подписано от Димитър Иванов Хинов-управител;
-Ценово предложение по обособена позиция №1, подпечатано и подписано от
Димитър Иванов Хинов-управител;
-Ценово предложение по обособена позиция №4, подпечатано и подписано от
Димитър Иванов Хинов-управител;
-Ценово предложение по обособена позиция №6 подпечатано и подписано от
Димитър Иванов Хинов-управител;
-Декларация за липсва на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2, и 7 от ЗОП - 3 броя,
подпечатани и подписани от Димитър Иванов Хинов, Росен Иванов Хинов и Снежана
Даскова Хинова, в качеството им на управители;
-Декларация за липсва на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, подпечатана
и подписана от Димитър Иванов Хинов-управител;
-Декларация по чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици, подпечатана и подписана от
Димитър Иванов Хинов-управител;
-Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари,
подписана от подпечатана и подписана от Капка Цветкова Георгиева-управител;
-Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - 3 броя подпечатани и
подписани от Димитър Иванов Хинов, Росен Иванов Хинов и Снежана Даскова Хинова, в
качеството им на управители;;
Комисията разгледа предоставените документи и установи съответствие на „ВАЛИ
КОМПЮТЪРС" ООД с изискванията за лично състояние. За участника не са
констатирани основания за отстраняване от обществената поръчка. Техническото и
Ценовото предложение иа участника са изготвени в съответствие с образците, предоставени
в документацията за участие в обществената поръчка, по ОП 1, ОП 4 и ОП 6.
-Участникът е изпълнил задължителните и предварително обявени условия на
Възложителя, посочени в документацията за участие при изготвяне иа Техническото
предложение за изпълнение на поръчката за ОП 1 „Доставка на Юбр. компютърни
конфигурации". Представеното Ценово предложение е 6670,00лв. без включен ДДС,
същото е коректно попълнено. Посочената цена не надвишава осигурения финансов ресурс
от 7010,00 лв. без включен ДДС за съответната обособена позиция.
-Участникът е изпълнил задължителните и предварително обявени условия на
Възложителя, посочени в документацията за участие при изготвяне на Техническото
предложение за изпълнение на поръчката за ОП 4 „Доставка на Збр. документни скенера".
Представеното Ценово предложение е 1536,00лв. без включен ДДС, същото е коректно
попълнено. Посочената цена не надвишава осигурения финансов ресурс от 1542,00 лв. без
включен ДДС за съответната обособена позиция.
-Участникът е изпълнил задължителните и предварително обявени условия на
Възложителя, посочени в документацията за участие при изготвяне на Предложение за
изпълнение на поръчката за ОП 6 „Доставка на 5бр. непрекъсваеми токозахранващи
устройства (UPS)". Представеното Ценово предложение е 417,50лв. без включен ДДС,
същото е коректно попълнено. Посочената цена не надвишава осигурения финансов ресурс
от 420,00 лв. без включен ДДС за съответната обособена позиция.

Въз основа на направените констатации комисията:
РЕШИ:
I. На основание чл.107, т.2, б.„а" от ЗОП отстранява участника .„МЕНОРА
МОБАЙЛ" ООД, с ЕИК 201197798, със седалище и адрес на управление - гр.Варна, район
„Приморски", ул."Д-р Анастасия Головина" №9, ет.2, офиси 6 и 7, от участие в обществена
поръчка с предмет „Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на
община Добричка по обособени позиции".
МОТИВ: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия.
II. Класира участниците в обществена поръчка „Доставка на компютърни
конфигурации и офис техника за нуждите на община Добричка по обособсни позиции",
както следва:
• ОП 1: „Доставка на 1 Обр. компютърни конфигурации":
1. „ВАЛИ КОМПЮТЪРС" ООД, с ЕИК 115742567, със седалище и адрес на
управление - гр.Велико Търново, ул. "Самуил" №6, представлявано от Димитър Иванов
Хинов, с предложена цена за изпълнение на поръчката 6670,00 (шест хиляди шестстотин
и седемдесет) лева без включен Д ДС.
• ОП 2: „Доставка на 12бр. лазерни принтера":
1. „БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ" ЕООД, с ЕИК 204725667, със седалище и адрес
на управление - гр. София, район „Красно село, ж.к."Лагера", ул."Костенец" №2 Б,
представлявано от Капка Цветкова Георгиева с предложена цена за изпълнение на
поръчката 2873,88 (две хиляди осемстотин седемдесет и три лева и осемдесет и осем
стотинки) лева без включен ДДС.
• ОП 4: „Доставка на Збр. документни скенера":
1. „ВАЛИ КОМПЮТЪРС" ООД, с ЕИК 115742567, със седалище и адрес на
управление - гр.Велико Търново, ул."Самуил" №6, представлявано от Димитър Иванов
Хинов, с предложена цена за изпълнение на поръчката 1536.00лв (хиляда петстотин
тридесет и шест) лева без включен ДДС.
• ОП 6: „Доставка на 5бр. непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)":
1. „БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ" ЕООД, с ЕИК 204725667, със седалище и адрес
на управление - гр. София, район „Красно село, ж.к."Лагера", ул."Костенец" №2 Б,
представлявано от Капка Цветкова Георгиева с предложена цена за изпълнение на
поръчката 416,35 (четиристотин и шестнадесет лева и тридесет и пет стотинки) лева
без включен ДДС.
2. „ВАЛИ КОМПЮТЪРС" ООД, с ЕИК 115742567, със седалище и адрес на
управление - гр.Велико Търново, ул."Самуил" №6, представлявано от Димитър Иванов
Хинов, с предложена цена за изпълнение на поръчката 417,50 (четиристотин и
седемнадесет лева и петдесет стотинки) лева без включен ДДС
III. По ОП 3: "Доставка на 1 бр. таблет" и ОП 5: "Доставка на 1 бр. GPS устройство
за измерване на площи" няма класиран участник.
МОТИВ: постъпилата оферта по ОПЗ и ОП5 не отговаря на условията за
представяне, включително за форма, начин и срок.
На основание чл. 192, ал.4 от ЗОП настоящият протокол се представя на
Възложителя за утвърждаване на 21.08.2019г.
IV. Предлага на Възложителя с утвърждаване на протокола да определи за
изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърни конфигурации и
офис техника за нуждите на община Добричка по обособени позиции", възлагана чрез
събиране на оферти с обява, както следва:

• По ОП 1 „Доставка на Юбр. компютърни конфигурации" за изпълнител
„ВАЛИ КОМПЮТЪРС" ООД, с ЕИК 115742567, със седалище и адрес на управление гр.Велико Търново, ул. "Самуил" №6, представлявано от Димитър Иванов Хинов, с
предложена цена за изпълнение на поръчката 6670,00 {шест хиляди шестстотин и
седемдесет) лева без включен ДДС.
• По ОП 2 „Доставка на 12бр. лазерни принтера" за изпълнител „БИЗНЕС
ОФИС КОРЕКТ" ЕООД, с ЕИК 204725667, със седалище и адрес на управление - гр.
София, район „Красно село, ж.к."Лагера", ул."Костенец" №2 Б, представлявано от Капка
Цветкова Георгиева с предложена цена за изпълнение на поръчката 2873,88 {две хиляди
осемстотин седемдесет и три лева и осемдесет и осем стотинки) лева без включен ДДС.
• По ОП 4 „Доставка на Збр. документни скенера" за изпълнител „ВАЛИ
КОМПЮТЪРС" ООД, с ЕИК 115742567, със седалище и адрес на управление - гр.Велико
Търново, ул."Самуил" №6, представлявано от Димитър Иванов Хинов, с предложена цена
за изпълнение на поръчката 1536.00лв (хиляда петстотин тридесет гг шест) лева без
включен ДДС.
• По ОП 6 „Доставка на 5бр. непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)"
за изпълнител „БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ" ЕООД, с ЕИК 204725667, със седалище и
адрес на управление - гр. София, район „Красно село, ж.к."Лагера", ул."Костенец" №2 Б,
представлявано от Капка Цветкова Георгиева с предложена, цена за изпълнение на
поръчката 416,35 (четиристотин и шестнадесет лева и тридесет и пет стотинки) лева
без включен ДДС.

Комисия:

Председател: Румяна Иванова -

ЗЗЛД

Членове: 1. Кристина Костова-Хюсеин
2. Васил Кралев - ЗЗЛД

ЗЗЛД

