Обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютри и офис техника за нуждите на
Община Чирпан"

УТВЪРДИЛ:
СТАЙКО ГЕНОВ:
Зам.-Кмет на Общин,
Упълномощен със Заповед РД-09595/15.С0О14г.
Дата:

ПРОТОКОЛ

Днес 14.08.2014 г. комисия назначена със Заповед № РД-09-590/14.08.2014 г. на Кмета на
Община Чирпан в състав:
Председател: Инж. Димитър Димитров Божилов- Секретар на Община Чирпан;
и членове:
1. Иванка Георгиева Петрова - Юрисконсулт на Община Чирпан;
2. Анастасия Валентинова Дончева - Главен юрисконсулт на Община Чирпан;
3. Минчо Кънчев Кънев - Финансов контрольор на Община Чирпан;
4. Найден Найденов - Системен администратор на Община Чирпан.
се събра в 10.00 часа в стая №26 на втория етаж на Община Чирпан, със задача да
разгледа,оцени и класира постъпилите оферти на участниците, в избор за изпълнител на
обществена поръчка по реда на Глава осма „а" от ЗОП, за определяне на изпълнител на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютри и офис техника за нуждите на
Община Чирпан,,.
Членовете на комисията попълниха декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.
Председателят на комисията получи с Приемно-предавателен протокол от Славка
Господинова Вълчанова - старши специалист «Деловодство и информация» в Община Чирпан,
определена със Заповед РД-09-577/05.08.2014г. на кмета на община Чирпан да получава,
входира в деловодната система и съхранява подадените оферти, постъпилите пет оферти.
На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците.
Комисията пристъпи към
постъпване:

отваряне и разглеждане на офертите по реда на тяхното
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1. Оферта № 1 - вх. № 91-00148/11.08.2014 г. в 11,13 часа на „ВАЛИ КОМПЮТЪРС"
ООД, гр.Пловдив, ул. „Янко Сакъзов" №9; тел. 032 649802
2. Оферта № 2 - вх. № 91-00-150/13.08.2014 г. в 10,16 часа на „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД, гр. София, ул. „Бесарабия" №24; тел. тел. 02 91945;
3. Оферта № 3 - вх. № 91-00-151/13.08.2014 г. в 10,27 часа на „ЕЙ ДЖЕЙ ТРЕЙДИНГ
КОНСУЛТ" ЕООД, гр.София, ул. „Съборна" №3, ет.2, офис 6; тел. 0898768847;
4. Оферта № 4 - вх. № 91-00-152/13.08.2014 г. в 10,34 часа на „СМАРТ СОФТ" ЕООД,
гр.София, ул. „Козлодуй" №98; тел. 02 4912027;
5. Оферта № 5 - вх. № 63-00-676/13.08.2014 г. в 14,27 часа на „ОФИС
КОНСУМАТИВИ" ООД , гр. Пловдив, ул. „нроф. Иван Шишманов " №4; тел. 032
640177
Комисията пристъпи към преглед на документите съдържащи се в плика с офертата и
констатира наличие на следните документи:
1. „ВАЛИ КОМПЮТЪРС" ООД
1. Ценово предложение, с предложена цена 13 819,00 лева без ДДС;
2. Удостоверение за актуално състояние изх.№20140612092338 от 12.06.2014г.;
3. Решение от 02.05.2000г. на Великотърновския окръжен съд за вписване в Търговския
регистър на „ВАЛИ КОМПЮТЪРС" ООД.
4. Копие талон БУЛСАТ;
5. Декларация по с чл. 47, ал. 9 от ЗОП -Зброя;
6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП.
7. Техническо предложение с гаранционни срокове:
Гаранционен срок на компютърна конфигурация - 36 месеца
Гаранционен срок на скенер - 12 месеца
Гаранционен срок на преносими компютри - 24 месеца
Валидност на офертата 90 календарни дни.
Комисията констатира, че участникът не покрива
изискванията поставени от
възложителя в публичната покана- Констатирани са нередности на офертата като не е
изпълнено изискването по Техническата спецификация „комплекта от компютър, монитор,
мишка и клавиатура /конфигурация/ да бъде от един производител".
2. „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД
1.Списък на документите;
2. Декларация за регистрация в Търговския регистър;
3. Копие талон БУЛСАТ;
4. Копие талон за регистрация по ЗДДС;
5. Годишен баланс, приключващ на 31 декември 2013г.;
6. Годишен отчет за периода, приключващ на 31 декември 201 Зг.;
7. Сертификат ISO 9001:2008;
8. Декларация по с чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;
10. Техническо предложение с гаранционни срокове:
Гаранционен срок на компютърна конфигурация - 36 месеца
Гаранционен срок на скенер - 12 месеца
Гаранционен срок на преносими компютри - 24 месеца
Валидност на офертата 90 календарни дни
11. Ценово предложение, с предложена цена 15 957,50 лева без ДДС;
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7. СБС- фирмен профил.
Комисията констатира, че участникът покрива минималните изисквания поставени от
възложителя в публичната покана. Не са констатирани нередности и всички документи са
надлежно представени.
3.„ЕЙ ДЖЕЙ ТРЕЙДИНГ КОНСУЛТ" ЕООД
1. Ценово предложение, с предложена цена 18 075,80 лева без ДДС;
2. Извадка от електронната страница на Търговския регистър;
3. Декларация по с чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;
5. Техническо предложение с гаранционни срокове:
Гаранционен срок на компютърна конфигурация - 36 месеца
Гаранционен срок на скенер - 12 месеца
Гаранционен срок на преносими компютри - 24 месеца
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Комисията констатира, че участникът не покрива изисквания .а
възложителя в публичната покана. В Ценовото предложение е предложена цена от 18 075,80
лева без ДДС , която надхвърля прогнозната стойност( 16 080лв. без ДДС) обявена в
Публичната покана за възлагане на обществената поръчка „Доставка на компютри и офис
техника за нуждите на Община Чирпан". Съгласно Раздел II от Публичната покана
участниците предложили цена за изпълнение на поръчката, която надвишава прогнозната
стойност се отстраняват от участие в процедурата.
4. „СМАРТ СОФТ" ЕООД
1. Удостоверение за актуално състояние изх.№ 20090610120224 от 10.06.2014г.
2. Декларация по с чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - 3 броя;
4. Ценово предложение, с предложена цена 16 070,00 лева без ДДС;
Гаранционен срок на компютърна конфигурация - 36 месеца
Гаранционен срок на скенер - 12 месеца
Гаранционен срок на преносими компютри - Збмесеца;
5. Техническа оферта:
6. Сертификат ISO 9001:2008;
Валидност на офертата 90 календарни дни
Комисията констатира, че участникът покрива изискванията поставени от възложителя в
публичната покана. Не са констатирани нередности и всички документи са надлежно
представени.
5.„ОФИС КОНСУМАТИВИ" ООД
1. Ценово предложение, с предложена цена 16 080,00 лева без ДДС;
2. Подписан Проект на договор за доставка;
3. Декларация по с чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП;
Комисията констатира, че участникът не покрива изискванията поставени
възложителя в публичната покана. Участникът не е представил техническо предложение.
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Комисията продължи своята работа с оценка и класиране на предложенията на
участниците, съгласно критерий за оценка „най-ниска цена".
1.„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД - с предложена цена 15 957,50
лева без ДДС.
2. СМАРТ СОФТ" ЕООД -с предложена цена 16 070,00 лева без ДДС.
Комисията класира на първо място и предлага за изпълнител на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на компютри и офис техника за нуждите на Община Чирпан,,,
участника „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС СИСТЕМИ" АД - с предложена цена 15 957,50
лева без ДДС.
Комисията приключи своята работа в 10,30 часа на 15.08.2014 г.

КОМИСИЯ:

/

Инж. Димитър Димитров Божилов
Секретар на Община Чирпан
Иванка Георгиева Петрова:
Юрисконсулт на Община Чирпан
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