РЕШЕНИЕ
№ А-195/29.10.2014 г.
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от
ЗОП, в изпълнение на Решениe № А-1153 от 26.08.2014 г. за откриване на процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на оборудване на обект
Кибер – център „Америка за България” – ІІ СОУ „Професор Никола Маринов” гр. Търговище”
и Обявление за обществена поръчка, публикувано на 26.08.2014 г. в Регистъра на обществените
поръчки на АОП и предвид следните
М О Т И В И:
1. Извършената оценка и класиране на предложенията в откритата процедура по ЗОП при
спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и
монтаж на оборудване на обект Кибер – център „Америка за България” – ІІ СОУ „Професор
Никола Маринов” гр. Търговище”, които са ми предоставени с протокол по реда на чл. 72 от
ЗОП от назначената със Заповед № А-89/25.09.2014 г. комисия за провеждане на процедурата са
направени по съответните показатели и съгласно методиката за оценка на офертите.
2. Условията в предложенията на допуснатите участници отговарят на тези, определени в
документацията за участие.
Р Е Ш И Х:
1. Обявявам класирането на допуснатите участници в откритата процедура по ЗОП при
спазване на опростените правила за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и
монтаж на оборудване на обект Кибер – център „Америка за България” – ІІ СОУ „Професор
Никола Маринов” гр. Търговище”:
І-во място – „КОНТРАКС” АД – с комплексна оценка – 96.28 точки;
ІІ-ро място – „СТЕМО” ООД – с комплексна оценка – 93.75 точки.
2. Отстранявам следните участници:
2.1. „САРА-55” ЕООД на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП - участникът е представил
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя:
- за ред 4.7 Функционалност от Таблица към Образец №9 „Техническо предложение за
изпълнение на обществената поръчка”, техническите характеристики описани от участника в
колони „Технически изисквания” и „Технически параметри и характеристики - описание” не
отговарят на колона „Технически изисквания” поставени от възложителя в документацията за
участие.
2.2. „ТЕМПУС 2000” ООД на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП - участникът е
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
Наличие на несъответствия относно:


предлаганата обща стойност в лева без ДДС като произведение от предлаганото
количество и предлаганата единична цена в лева без ДДС за артикула „Количка за
пренос, съхранение и зареждане на таблети”;



предлаганата обща стойност в лева без ДДС като сбор от общите стойности в лева без
ДДС на всички артикули.

Ценовото предложение не обективира вярно предложената единична цена и обща
стойност, и допуска двусмислие. Участникът е посочил цени, които не си кореспондират,

поради което представената оферта не отразява ясно и недвусмислено действителната воля на
участника за гореупоменатия артикул.
3. Определям за изпълнител на обществената поръчка с предмет „Доставка и монтаж
на оборудване на обект Кибер – център „Америка за България” – ІІ СОУ „Професор Никола
Маринов” гр. Търговище” участника, класиран на първо място, а именно „КОНТРАКС” АД – с
комплексна оценка – 96.28 точки.
Препис от настоящото Решение да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен
срок от издаването му и се предостави на длъжностните лица за съхранение в досието на
обществената поръчка.
Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10дневен срок от датата на получаването му от участниците по реда на чл.120 от Закона за
обществените поръчки.
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