ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
гр.Белене 5930, ул. „България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62
e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net

ПРОТОКОЛ №3
От дейността на комисия, назначена със Заповед №893/27.09.2013 г. на Зам-кмета на
община Белене, с правомощия съгласно заповед №766/28.08.2013 за разглеждане, оценка и
класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда
на чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП, публикувана в Регистъра по обществени поръчки с идент № 006612013-0011, с предмет: „Доставка, чрез покупка, монтаж, инсталация и успешно пускане в
работен режим на фабрично ново и неупотребявано хардуерно, софтуерно и друго оборудване и
обзавеждане за Община Белене”, във връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на
качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене”,
референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично
сътрудничество Румъния-България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на
интервенция 2, със следните обособени позиции:
Обособена позиция 1:”Доставка чрез покупка и монтаж (където е приложимо) на фабрично
ново и неупотребявано офис обзавеждане”
Обособена позиция 2:”Доставка чрез покупка на фабрично нови и неупотребяани настолни и
преносими компютри (лаптопи) с инсталирана операционна система ведно с
инсталационния пакет +ключ и успешното им пускане в работен режим”
Обособена позиция 3:”Доставка чрез покупка и инсталиране на фабрично нови и
неупотребявани: цифров фотоапарат със сменяема оптика, телевизори, цифрови видео
плеъри и мултифункционално печатащо/сканиращо устройство”
Обособена позиция 4:”Доставка чрез покупка на фабрично нови и неупотребявани
електрически микроскопи”
Обособена позиция 5:”Доставка чрез покупка на фабрично нови и неупотребявани
комплекти за вземане на проби”
На 12/11/2013 г., от 09:30 ч. в зала № 26 на административната сграда на Община Белене,
находяща се на ул. "България" № 35, на основание Заповед № 893/27.09.2013 г. на Зам.-кмета на
община Белене, заседава комисия в състав:
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Състав на комисията:
Председател:
Цветомир Николаев Цветанов - главен експерт „ИРиОП” в Община Белене
Членове:
1.Ирина Димитрова Чоранова- ст. Юристконсулт на Община Белене
2.Елица Костова Карлева – старши експерт „РУП” при Община Белене
3.Преслава Петрова Петрова – технически сътрудник в Община Белене
4.Георги Николаев Ангелов – мл.експерт „Системен администратор” в Община Белене;
Поради домашен отпуск отсъства Виолета Динова;
Поради служебен ангажимент осъства Христо Стоев;
със задача: да отвори разгледа ценовите предложения по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП на допуснатите
до този етап участници по смисъла на чл. 69а, ал. 1 от ЗОП.
Отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници се извърши по реда на тяхното
постъпване. Отварянето се извърши публично. На отварянето не присъстваха представители на
средствата за масово осведомяване, лица с нестопанска цел и представители на участниците.
Комисията оповести резултатите от работата си, отразена в Протокол 2 от 28.10.2013г. и в
съответствие с чл.69а, ал.1 и ал.3 от ЗОП, пристъпи към отваряне на пликовете с предлагана цена
на допуснатите участници, чиито оферти отговарят на предварително обявените условия на
Възложителя.
I. Комисията не допуска до отваряне ценовите предложения следните участници:
1.ЕТ“Мариана Колева - ХЕЛИКОН”, със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, п.к.
6100, , ул. Кайнарджа 7, ЕИК 833062686, с управители Мариана Ненова Колева, с подадена оферта
вх. № 26-00/703/26.09.2013 г. по Обособена позиция № 3.
Комисията предлага ЕТ “Мариана Колева - ХЕЛИКОН” за отстраняване от участие за
Обособена позиция 3, със следните мотиви:
В съответствие с утвърдената от Възложителя Техническата спецификация за Обособена
позиция №3 и минималните параметри на цветен лазерен принтер, скенер и фотокопир в едно
устройство, форматите за сканиране са „поне А3 и А4 цветно сканиране”. В Обявлението на
поръчката раздел III.1.4)/други особени условия/ е посочено недопускането на подаване на оферти
за отделни артикули.
В приложеният в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за Обособена
позиция №3 -Образец № А от офертата на ЕТ “Мариана Колева - ХЕЛИКОН”, по т.IV.2.2 в колона
№2 „Предложение на участника”, е посочено „формати за сканиране – А4”, което не отговарят на
изискванията на Възложителя.
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Правно основание за предложението за отстраняване на участника за Обособена
позиция №2: чл.69, ал.1, т.3 ЗОП – Участникът е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на възложителя, по смисъла на чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
2.
„Стемо” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, п.к. 5300,
ул.”Николаевска” № 48, ЕИК 817080126, с управители Стефан Райчев Моров, Георги Тихомиров
Тихов и Христо Тотев Ковачев, с подадена оферта вх. № 26-00/706/26.09.2013 г. за Обособени
позиции 2.
Комисията предлага „Стемо” ООД за отстраняване от по – нататъшно участие в
процедурата, със следните мотиви:
В съответствие с утвърдената от Възложителя Техническата спецификация за Обособена
позиция №2 и минималните параметри на преносим компютър /лаптоп/, хард диска следва да е не
по-малко от 500 GB, 7200 rpm.
В приложеният в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” за Обособена
позиция №2 -Образец № А от офертата на “Стемо” ООД, по т.II.5. в колона №2 „Предложение на
участника”, е посочено „хард диск: 750 GB, 5400 rpm”, което не отговарят на изискванията на
Възложителя.

II. Комисията допуска до отваряне на ценовите оферти и оповестяване на
предлаганите от участниците цени, които отговарят на предварително обявените условия
и са допуснати до този етап на процедурата както следва:
1. Комисията отвори публично плика с предлагана цена на „Дартек”ЕООД със седалище със
седалище и адрес на управление гр. Русе, бул.”Ана Вентура”, вх.Д, ет.2, ЕИК 827201940, с
управител Росен Павлов Велев, с подадена оферта вх. № 26-00/702/26.09.2013 г. за Обособена
позиция 2.
Членове на комисията подписаха всички документи в плик 3 в съответствие с чл.69а, ал.3
от ЗОП, председателят на комисията оповести предлаганата от участника „Дартек”ЕООД цена за
изпълнение на поръчката.
Кратко описание на предложението по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП и съдържанието в плик
3 на участника „Дартек”ЕООД:
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 1 брой CD със сканираните документи в Плик 3;
 Ценово предложение по образец – 5 /пет/ листа;
 Предлагана цена за изпълнение на доставката: 12 200 лв. (дванадесет хиляди и двеста
лева) без ДДС, съответно 14 640.00 лв. (четиринадесет хиляди шестотин и четиридесет
лева) с вкл. ДДС.
2. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на Кооперация „ПАНДА” – със
седалище и адрес на управление гр. София, пк.1784, р-н Младост, бул. „Цариградско шосе № 139 ,
ЕИК 000885099, с Председател Елка Николова Каменова- Цанкова, с подадена оферта вх.№ 6000/3/26.09.2013 год. за Обособени позиции 1, 2 и 3.
Членове на комисията подписаха всички документи в плик 3, и в съответствие с
чл.69а, ал.3 от ЗОП, председателят на комисията оповести предлаганата от участника Кооперация
„ПАНДА”, цена за изпълнение на поръчката по позиции, както следва:
2.1. Кратко описание на предложението по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП и съдържанието в
плик 3 на участника Кооперация „ПАНДА” по обособена позиция 1:
 1 брой CD със сканираните документи в Плик 3;
 Ценово предложение по образец – 3 /три/ листа;
 Предлагана цена за изпълнение на доставката: 2553.27 лв. (две хиляди петстотин
петдесет и три лева и 27 ст.) без ДДС, съответно 3063.92 лв. (три хиляди и шестдесет и
три лева и 92 ст.) с вкл. ДДС.
2.2. Кратко описание на предложението по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП и съдържанието в
плик 3 на участника Кооперация „ПАНДА” по обособена позиция 2:
 1 брой CD със сканираните документи в Плик 3;
 Ценово предложение по образец – 3 /три/ листа;
 Предлагана цена за изпълнение на доставката: 13 108.95 лв. (тринадесет хиляди сто и
осем лева и 95 ст.) без ДДС, съответно 15 730.74 лв. (петнадест хиляди седемстотин и
тридесет лева и 74 ст .) с вкл. ДДС.
2.3. Кратко описание на предложението по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП и съдържанието в
плик 3 на участника Кооперация „ПАНДА” по обособена позиция 3:
 1 брой CD със сканираните документи в Плик 3;
 Ценово предложение по образец – 3 /три/ листа;
 Предлагана цена за изпълнение на доставката: 3 112.90 лв. (три хиляди сто и
дванадесет лева и 90 ст.) без ДДС, съответно 3 735.48лв. (три хиляди седемстотин тридесет
и пет лева и 48 ст.) с вкл. ДДС.
3. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на ЕТ“Мариана Колева ХЕЛИКОН”, със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, п.к. 6100, , ул. Кайнарджа 7, ЕИК
833062686, с управители Мариана Ненова Колева, с подадена оферта вх. № 26-00/703/26.09.2013 г.
по Обособена позиция № 2.
Кратко описание на предложението по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП и съдържанието в плик
3 на участника ЕТ“Мариана Колева - ХЕЛИКОН” по обособена позиция 3:
 1 брой CD със сканираните документи в Плик 3;
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 Ценово предложение по образец – 4 /четири/ листа;
 Предлагана цена за изпълнение на доставката: 13 625.00 лв. (тринадесет хиляди
шестотин двадесет и пет лева) без ДДС, съответно 16 350.00 лв. (шестнадесет хиляди
триста и петдесет лева) с вкл. ДДС.
4. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на „Смарт Софт " ЕООД, със
седалище и адрес на управление:гр.Ботевград, п.к. 2140, бул.”България” №10, вх.Б, ап.39,ЕИК
832069304, с управител Румен Тодоров Трифонов, с подадена оферта вх. № 26-00/704/26.09.2013 г.
по Обособена позиция № 2.
Кратко описание на предложението по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП и съдържанието в плик
3 на участника „Смарт Софт " ЕООД по обособена позиция 2:
 1 брой CD със сканираните документи в Плик 3;
 Ценово предложение по образец – 4 /четири/ листа;
 Предлагана цена за изпълнение на доставката: 12 475.00 лв. (дванадесте хиляди
четиристотин седемдесет и пет лева) без ДДС, съответно 14 970.00 лв. (четиринадесет
хиляди деветстотин и седемдесет лева) с вкл. ДДС.
III. След като се запозна обстойно с ценовите предложения на допуснатите участници,
комисията пристъпи към проверка за наличието на основания по чл.70, ал.1 ЗОП за
Обособена позиция №2(за Обособена позиция №1 и №3 са допуснати до отваряне на плика с
предлагана цена само по една оферта).
Комисията извърши проверка за наличие на основанията по чл.70 ал.1 от ЗОП и не
констатира наличие на оферти, съдържащи ценово предложение, което да е с повече от 20 на
сто по-благоприятно от средната стойност на индивидуалните ценови предложения на
останалите участници, допуснати до оценяване по тази обособена позиция, както следва:

№

1.
2.
3.
4.

Наименование на участника

„Дартек”ЕООД
ОП№2
Кооперация „ПАНДА”
ОП№2
ЕТ“Мариана Колева ХЕЛИКОН” ОП№2
„Смарт Софт" ЕООД
ОП№2

Средна стойност на
предлагана цена без
ДДС на останалите
участници ( Ср.А)*

Ценово
предложение на
проверявания
участник без ДДС
(Y)

9802,24 лв.

12 200.00 лв.

9575,00 лв.

13 108.95 лв.

9445,99 лв.

13 625.00 лв.

9733,49 лв.

12 475.00 лв.

Процентно
съотношение
м/у Ср.А и Y
(P)
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Х1, Х2.... – ценовите предложения на останалите участници;
n – броя на ценовите предложения на останалите участници;
Метод на изчисление на процентното съотношение на средната стойност на
индивидуалните ценови предложения на останалите участници и предлаганата цена на
проверявания участник (P):
Ср. А – Y x 100 = P
Ср.А
На основание чл. 71, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП комисията
РЕШИ:
I. Допуска до етап класиране в процедурата по смисъла на чл. 71, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП
следните участници:
„Доставка, чрез покупка, монтаж, инсталация и успешно пускане в работен режим на
фабрично ново и неупотребявано хардуерно, софтуерно и друго оборудване и обзавеждане за
Община Белене”, във връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на качеството на
факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене”, референтен № 2(4i)2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество
Румъния-България 2007-2013”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1
място
Наименование на
Предложена цена без
Предложена цена с
участника
ДДС
ДДС
1
Кооперация „ПАНДА”
2 553.27 лв.
3 063.92 лв.
1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2
„Дартек”ЕООД
12 200.00 лв.

14 640.00 лв.

2

„Смарт Софт"
ЕООД

12 475.00 лв.

14 970.00 лв.

3

Кооперация „ПАНДА”

13 108.95 лв.

15 730.74 лв.

4

ЕТ“Мариана Колева
13 625.00 лв.
- ХЕЛИКОН”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3
Кооперация „ПАНДА”
3 112.90 лв.

16 350.00 лв.

1

3 735.48 лв.

II. Предлага на възложителя да прекрати частично поръчката за ОП 4 и 5 поради
непостъпили оферти за тези две позиции, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
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