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ПРОТОКОЛ 

Днес, 13.03.2015 г. в 14:00 ч. в стая № 309 в сградата на Община Велико 
Търново, комисията от длъжностни лица по чл. lOlr, ал.1 от ЗОП, назначена със заповед 
№ РД 22-386/27.02.2015 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: "Услуга по извършване на празнични илюминации 
за нуждите на Община Велико Търново" 

КОМИСИЯ В СЪСТАВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нелина Църова - Директор на дирекция „Култура и туризъм" в 
Община велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Десислава Йонкова - Директор на дирекция „Правна" в Община Велико Търново 
2. Александър Колев - Младши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново 
3. Веселин Станчев - Главен експерт звено „Сигурност и отбранително-мобилизационна 
подготовка"; 
4. Веселин Нинчев - Главен експерт в звено „Връзки с обществеността и протокол" в 
Община Велико Търново. 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселин Нинчев - Главен експерт в звено „Връзки с 
обществеността и протокол" в Община Велико Търново 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 
1. Олга Петърчева - Главен юрисконсулт и Началник отдел ПО 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 Велико Търново; 
4. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново; 
5. Александър Колев - Младши експерт в отдел ОП е Община Велико Търново; 
6. Милка Начева - Главен специалист звено „Сигурност и отбранително-
мобилизационна подготовка"; 
7. Иван Кръстев - Главен специалист в звено „Връзки с обществеността и протокол" в 
Община Велико Търново; 
8. Ана Тодорова - Главен експерт в отдел „Бюджет" в Община Велико Търново 
9. Светозара Стефанова - Главен експерт в отдел „Бюджет" в Община Велико Търново 
10. Даниела Данчева - Началник на отдел „Бюджет" в Община Велико Търново 
11. Иван Михнев Димитров - Главен експерт в дирекция „Култура и туризъм" в Община 
Велико Търново 

На заседанието на комисията присъстваха - Трендафил Ангелов Трайков, Димитър 
Николаев Марков, Мирослав Светославов Казаков и Митко Димитров Куртев 
представители на фирма „Асико" ООД. На заседанието на комисията присъства и Мая 
Тодорова Георгиева - Гражданин на град Велико Търново 
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Преди започване на работа, членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 
1,т.1,т.2, т.З и т . 4 о т ЗОП. 

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на офертите, 
постъпили в отговор на публична покана на възложителя. Постъпилите оферти са 
три, събрани чрез изпращане на публична покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно 
чл. 1016, ал. 2 от ЗОП, както следва: 

I. Оферта с вход. № 5300 - 1589/11.03.2015 г. от 09:12 часа на „Фойерверки 
Торнадо" ЕООД, гр. София 1000, жк. Студентски град, бл.55, тел: 0887/639398, е-
mail: fireworkstornado@gmail.com , съдържа: 

1. Подписано и подпечатано Приложение 1 от документацията за участие. 
2. Административни сведения, попълнени подписани и подпечатани. 
3. Техническо предложение по Образец №2, оригинал подписано и подпечатано. 
4. Ценово предложение, оригинал подписано и подпечатано и приложена ценова 

листа на предлаганите артикули. 
5. Декларация по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП, включваща списък на служителите, които 

участникът ще използва за изпълнението на обществената поръчка. 
6. Заверено копие от документ от регистър на действащи и прекъснали студенти и 

докторанти. 
7. Заверено копие от документ от регистър за завършено образование, 
8. Декларация -списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните три години по образец №5. 
9. Заверени копия от благодарствени писма, подписани и подпечатани. 
10. Декларация за приемане на условията в проекта на договора, оригинал подписана 

и подпечатана. 
11. Заверено копие на валидно разрешение за употреба на пиротехнически изделия, 

подписано и подпечатано. 
12. Декларация относно липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП подписана и 

подпечатана непопълнена. 
13. Подписан и подпечатан проект на договора. 
14. Подписани и подпечатани указания за подготовка на офертата по Приложение 4 

от документацията. 

П. Оферта с вход. №5300 - 1641/12.03.2015 г. от 13:59 часа на „Асико" ООД, 
С.Драговищица, складова база „Асико", тел: 0884888233, e-mail: office@assiko.com , 
съдържа: 

1. Съдържание на приложените документи в офертата. 
2. Удостоверение от Агенцията по вписванията подписано и подпечатано . 
3. Административни сведения, оригинал, подписани и подпечатани. 
4. Техническо предложение по Образец №2, оригинал подписано и подпечатано. 
5. Декларация свободен текст, че дружеството приема да се счита обвързано с 

направеното предложение, подписана и подпечатана. 
6. Ценово предложение по Образец №3, оригинал и приложена към него пълна 

ценова листа. 
7. Декларация по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП, включваща списък на служителите, които 

участникът ще използва за изпълнението на обществената поръчка. 
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8. Декларация -списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните три години по образец №5. 

9. Декларация свободен текст, оригинал подписана и подпечатана. 
10. Копия от разрешителни от „Инспекция по труда". 
11. Декларация относно липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП подписана и 

подпечатана. 
12. Заверено копие от Разрешения за употреба на пиротехнически изделия и за 

търговия с пиротехнически изделия. 
13. Заверени копия от благодарствени писма подписани и подпечатани. 
14. Проект на договора подписан и подпечатан в два екземпляра. 

Ш. Оферта с вход. №5300 - 1648/12.03.2015 г. от 14:46 часа на „Виктория" ЕООД, 
гр. София , бул. „Рожен" № 35, тел: 0886271093, e-mail: victorialtdbg@abv.bg , 
съдържа: 

1. Критерий за оценка по Приложение № 1. 
2. Административни сведения по Образец №1, подписани и подпечатани. 
3. Техническо предложение по Образец №2, подписано и подпечатано. 
4. Списък на допълнителни материали използвани при подготовката на 

пиротехника с посочени единични цени, оригинал подписан и подпечатан. 
5. Ценово предложение по Образец №3, оригинал подписано и подпечатано. 
6. Декларация по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП, включваща списък на служителите, които 

участникът ще използва за изпълнението на обществената поръчка. 
7. Декларация -списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните три години по образец №5. 
8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора, оригинал подписана 

и подпечатана. 
9. Декларация относно липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Оригинал 

подписана и подпечатана. 
10. Проект на договор, подписан и подпечатан. 

Съгласно публичната покана, раздел „Допълнителна информация" т.б „Участниците 
прилагат Декларация-списък на услугите, които са сходни с предмета на 
поръчката (услуги по извършване на илюминации), изпълнени през последните три 
години, считано от крайната дата за подаване на офертите, включително 
стойностите, датите и получателите, придружен от доказателство/а за 
извършена/и услуга/и със сходен предмет. Мин. Изисквания към т.6 да имат 
изпълнена минимум 1 услуга със сходен предмет. Участникът „Виктория" ЕООД, 
гр.София е приложила Декларация списък на услугите, които са сходни с предмета 
на поръчката (услуги по извършване на илюминации), изпълнени през последните 
три години, считано от крайната дата за подаване на офертите, включително 
стойностите, датите и получателите, но не е приложил доказателство/а за 
извършена/и услуга/и със сходен предмет. Комисията направи проверка относно 
посочените извършени услуги с посочен получател Община Велико Търново и 
установи, че участникът отговаря на поставеното минимално изискване към т.6 
„Да имат изпълнени минимум 1 услуга със сходен предмет". Фирма „Виктория" 
ЕООД, гр. София е изпълнявала обществена поръчка чрез публична покана с 
предмет „Услуга по извършване на празнични илюминации за нуждите на Община 
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Велико Търново" по сключен договор от дата: 20.12.2013г. с което покрива 
поставените изисквания. 

Съгласно публичната покана, раздел „Допълнителна информация"е изискано от 
участниците да представят по т. 7 „Заверено копие на разрешение за употреба по чл. 
65, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия на взривни веи^ества и пиротехнически изделия, с 
изключение на фойерверки от категория 1 по чл.8, ал.2, т.1, б. „а", издадено от 
директора на ГДНП на МВР, съответно от началника на РУ на МВР по мястото на 
употребата им. Мин. изискване към т. 7: да имат издадено разрешение за употреба по 
чл. 65, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и 
пиротехническите изделия на взривни вещества и пиротехнически изделия, с 
изключение на фойерверки от категория 1 по чл. 65, ал.1 от Закона за оръжията, 
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. 
Участникът не е представил такова Разрешение за употреба на пиротехнически 
изделия. Участникът следва да представи изисканото заверено копие от Решение за 
употреба на пиротехнически изделия по чл. 65, ал. 1 от ЗОПБВВПИ. 

Съгласно ЧЛ.47, ал.2 от Вътрешните правила за възлагане на обществени 
поръчки, комисията определя срок от 1 /един/ работен дни от полз^аването на писмото 
за представяне на допълнителния документ. 

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра. 
Комисията приключи работа в 15:30 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ Нелина Църова - Директор на дирекция? „Култура и туризъм" в Община велико 
Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/ Десислава Йонкова - Директор над;[];ирекция „Правна" в Община В. Търново/ 

I f ' -
/ Александър Колев - Младши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново / 

/ Веселин Станчев - ]Г^лавен експерт звено „Сигурност и отбранително-мобилизационна 
подготовка";/ 

/ Веселин Нинчев - Главен Ъ^сспер/ в звено „Връзки с обществеността и протокол" в 
Община Велико Търново./ 
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