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Днес, 12.12.2014 г. в 11:00 ч. в стая № 318 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 101г, ал.1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22 -
1965/02.12.2014 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да събере, разгледа и 
оцени офертите, изготвени в отговор на публична покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започна 
разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: 
„Текущо поддържане, ремонт и отстраняване на аварии на Радиотранслационна мрежа 
(РТМ) в населените места: Водолей; Вонеща вода; Дебелец; Дичин; Килифарево; 
Къпиново; Малки чифлик; Миндя; Никюп; Плаково; Присово; Емен; Ялово; Буковец; 
Велчево; Въглевци; Големани; Пчелище; Ресен; Русаля; Самоводене; Хотница; Церова 
кория - в Община Велико Търново" 

КОМИСИЯ В СЪСТАВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Севдалина Вълковска - Управител на ОП „Общинско кабелно радио -
Велико Търново" 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Десислава Йонкова - Директор на дирекция „Правна" в Община Велико Търново 
2. Теодора Минкова - Началник на отдел „Обществени поръчки" в Община Велико Търново 
3. инж. Христо Грозев - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура" в Община 
Велико Търново 
4. Дияна Симеонова - Главен счетоводител на ОП „Общинско кабелно радио - Велико 
Търново" 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дияна Симеонова - Главен счетоводител на ОП „Общинско 
кабелно радио - Велико Търново" 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 
1. Олга Петърчева - Началник отдел „Правно осигуряване" в Община В. Търново 
2. Даниела Владимирова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново 
3. Мариана Варнева - Старши юрисконсулт в отдел ПО в Община В. Търново 
4. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община В.Търново 
5. инж. Иван Иванов - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура" в Община Велико 
Търново 
6. Грета Маринова - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново 

преди започване на работа, подписа декларации по чл. 35, ал. 1,т.1, т.2, т.З и чл. 35, ал.2 от ЗОП. 

На заседанието на комисията не присъства представител на участника. 

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на офертата, постъпила 
в отговор на публична покана на възложителя. Постъпила е една оферта, събрана чрез 
изпращане на публична покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл. 1016, ал. 2 от ЗОП, 
както следва: 



I. Оферта c вход. № 5300 - 7758/11.12.2014 г. от 14:16 часа на Консорциум „Проектконсулт 
- СОД Царевец", гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак" № 6, тел: 070015112, 0877 134 410, 
съдържа: 

1. Административни сведения за Консорциум „Проектконсулт - СОД Царевец", гр. Велико 
Търново 

2. Административни сведения за „Проектконсулт - ТН" ЕООД 
3. Административни сведения за „СОД Царевец" ЕООД 
4. Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 1016, ал.1, т.З от ЗОП от 

Консорциум „Проектконсулт - СОД Царевец" - стр. 6 - стр.8 
- срок на валидност на офертата - 3 месеца, считано от крайния срок за получаване на 

офертата 
- срок за отстраняване на възникнали аварии/повреди: 1 работен ден, след получаване на 

заявка 
- предложение за изпълнение на изискванията на чл. 1016, ал.1, т.З от ЗОП и на 

показателите от методиката за икономически най-изгодна оферта с изключение на показател 
„Ц" 

5. Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 1016, ал.1, т.З от ЗОП от 
„Проектконсулт - ТН" ЕООД - стр. 9 - стр. 11 

- срок на валидност на офертата - 3 месеца, считано от крайния срок за получаване на 
офертата 

- срок за отстраняване на възникнали аварии/повреди: 1 работен ден, след получаване на 
заявка 

- предложение за изпълнение на изискванията на чл. 1016, ал.1, т.З от ЗОП и на 
показателите от методиката за икономически най-изгодна оферта с изключение на показател 
„Ц" 

6. Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 1016, ал.1, т.З от ЗОП от „СОД 
Царевец" - стр. 12-стр.14 

срок на валидност на офертата - 3 месеца, считано от крайния срок за получаване на 
офертата 

срок за отстраняване на възникнали аварии/повреди: 1 работен ден, след получаване на 
заявка 

- предложение за изпълнение на изискванията на чл. 1016, ал.1, т.З от ЗОП и на 
показателите от методиката за икономически най-изгодна оферта с изключение на показател 
, д г 

7. Декларация за наличното техническо оборудване, подписана и подпечатана от Татяна 
Иванова Нешкова - управител на Консорциум „Проектконсулт - СОД Царевец", гр. Велико 
Търново 

8. Декларация по чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП, включваща посочване на образованието, 
професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или ръководните му 
служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата (сервизни 
специалисти) - стр. 16 - стр. 17 

9. Справка за изпълнени договори с подобен предмет, подписана и подпечатана - стр. 18 -
стр. 20 

10. Декларация относно липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, подписана и 
подпечатана от Таня Иванова Нешкова - управител 

11. Проект на договор - неподпечатан и неподписан. 
12. Заверено копие на референция от Кмета на град Дебелец 
13. Заверено копие на договор от 21.11.2013 г. между Консорциум „Проектконсулт - СОД 

Царевец" и Община Велико Търново със сходен предмет - стр. 28 - стр.32 



14. Заверено копие на Удостоверение от Регистър Булстат за вписване на Дружество по ЗЗД 
„Проектконсулт - Сод Царевец" 

Плик „Ценово предложение": 
1. Ценово предложение от Консорциум „Проектконсулт - СОД Царевец": 

- месечна такса за обслужване - 3 650.00 лева без ДДС, 4 380.00 лева с ДДС 
- посоченото възнаграждение включва: 60 % разходи за заплати и осигуровки; 15 % разходи за 
гориво; 10 % разходи за текуща поддръжка и ремонт на автомобилите; други извънредни 
разходи - 5 % . 

I. Съгласно публичната покана, раздел „Допълнителна информация", т. 6, участниците 
трябва да представят „Декларация по чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП, включваща посочване на 
образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или 
ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на 
услугата". Минималното изискване към т. 6 е да имат на разположение минимум 2 лица -
техници, във връзка с извършването на поддръжката и отстраняването на повредите. 
Възложителят е предоставил като приложение към публичната покана образец № 5 
„Декларация по чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП, включваща посочване на образованието, 
професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или ръководните му 
служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата (сервизни 
специалисти, технически лица)", който да бъде използван от участниците при подготовката на 
офертите си и който съдържа графите: 1. М, 2. Три имена на лицата на разположение на 
участника за извършване на услугата, 3. Роля в изпълнението, 4. 
Образование/професионална квалификация,5. Професионален опит. 

Участникът е представил декларация по чл. 51, ал.1, т.7 от ЗОП, включваща посочване 
на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на участника и/или 
ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на 
услугата (сервизни специалисти, технически лица), която съдържа графите: 1. №, 2. Три имена 
на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите, 3. Длъжност, 4. 
Образователно-квалификационна степен, 5. Професионален опит. Участникът не е спазил 
предоставения от възложителя образец, който е съобразен с изискванията на ЗОП и в 
представяния документ не се съдържа изискваната информация в съответствие с действащото 
законодателство. 

II. Съгласно публичната покана, раздел „Допълнителна информация", т. 7, 
участниците следва да представят „Списък на услугите, които са еднакви или сходни на 
предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата 
на подаване на офертата". Минималното изискване е да се представи доказателство за 
извършена услуга със сходен предмет (текущо поддържане, ремонт и/или отстраняване на 
аварии на радиотранслационни мрежи), съгласно изискванията на чл.51, ал. 4 от ЗОП -
удостоверение, издадено от получател или компетентен орган, за извършена услуга, еднаква 
или сходна на предмета на поръчката, или посочване на публичен регистър, в който е 
публикувана информация за услугата. Предоставен е образец № 6, в който участниците да 
попълнят изискваната информация: Период на извършване на услугата, Предмет на 
услугата, Получатели на услугата и телефони за връзка с тях, Обща стойност на 
услугата без ДДС, Заплатена на участника стойност за извършени услуги без ДДС. 

Участникът е представил документ „Справка за изпълнени договори с подобен 
предмет „Текущо поддържане, ремонт и отстраняване на аварии на Радиотранслационна мрежа 
(РТМ) в населените места: Водолей; Вонеща вода; Дебелец; Дичин; Килифарево; Къпиново; 
Малки чифлик; Миндя; Никюп; Плаково; Присово; Емен; Ялово; Буковец; Велчево; Въглевци; 
Големани; Пчелище; Ресен; Русаля; Самоводене; Хотница; Церова кория - в Община Велико 



Търново", в която се съдържат графите: „Дата на подписване на договора", „Предмет на 
договора", „Получатели и телефони за връзка с тях", „Обща стойност на договора без ДДС", 
„Заплатена на участника стойност без ДДС". 

Участникът не е спазил предоставения от възложителя образец, който е съобразен с 
изискванията на ЗОП и в представяния документ не се съдържа изискваната информация в 
съответствие с действащото законодателство. 

III. Съгласно публичната покана, раздел „Допълнителна информация", т. 8, участниците 
следва да представят „Декларация за приемане на условията на проекта на договор 
(съгласно образец)". Възложителят е приложил към публичната покана образец на тази 
декларация - образец № 7, който участникът е трябвало да попълни и приложи, но не го е 
направил. Представен е образец на проекта на договор, който обаче не е подписан от 
представляващия участника и не е подпечатан от него. Освен това в представяния образец на 
договор на мястото за попълване на датата е посочено „ 2013 г.". В представения към 
публичната покана проект на договор - Приложение 4 - ясно е посочена дата 2014 г.". 

Участникът не е представил изисквания образец № 7 на Декларация за приемане на 
условията на проекта на договор, нито е приложил подписан и подпечатан от него 
проект на договор, от което да е видна волята му, че ще подпише предложения от възложителя 
договор със съответните клаузи, съгласно приложение 4. Участникът отново не е спазил 
предоставен от възложителя образец, съобразен с изискванията на ЗОП 

Комисията определя срок от 5 (пет) работни дни от получаването на писмото за 
представяне на липсващи документи и/или отстраняване на констатираните несъответстия. 
Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване 
на несъответствията, посочени в протокола на комисията. Неотстраняване на несъответствията 
или непредставявянето на изискуемите документи ще има за своя последица отстраняване на 
участника. 

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра. 

Комисията приключи работа в 11:40 часа. 

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ... 
/Севдалина Вълков^ка^Управител на ОП „Общинско кабелно радио - Велико Търново"/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/ Десислава Йонкова - Директор на дирекция „Правна" в Община Велико Търново / 

— •/ •/ • -а 
/ТеодораДОинкоф -j- Началник на отдел „Обществени поръчки" в Община Велико Търново / 

/инж. дристо 1 розев - 1 л^вен ексрерт в отдел „Техническа инфраструктура" в Община Велико Търново/ 

t • УЛУЯ T 

/ Дияна Симеонова - Глав!ен счетоводител на ОП „Общинско кабелно радио - Велико Търново"/ 


