ПРОТОКОЛ №1
Днес 06.10.2016 г. в 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново Комисията
по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22-1924/06.10.2016 г. на Кмета
на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили във
връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с
предмет: „Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги
за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция
1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна
подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално покритие”, Обособена
позиция 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна
мрежа”
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и
отбранително-мобилизационна подготовка” в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Павел Христов - Главен експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново;
2. Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;
На публичната част на заседанието не
участниците и средствата за масово осведомяване.

присъстваха

представители

на

Преди започване на работата всички членове на комисията подписаха
декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП, неразделна част
от настоящият протокол.
Председателят на комисията изчете № РД 22-1924/06.10.2016 г. на Кмета на
Община В. Търново, след което комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда
на тяхното постъпване, като преди това се увери, че те са представени в запечатани и
непрозрачни опаковки.
При отварянето на офертите комисията подписа Техническите предложения и
пликовете „Предлагани ценови параметри” на Участниците съгласно чл. 54, ал. 4 от
ППЗОП.

I. Оферта с вх. №5300 - 790 - 12/05.10.2016 г. в 13:24 часа на „Българска
телекомуникационна компания” ЕАД (БТК), адрес по регистрация и
кореспонденция: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” №115и, Хермес парк,
сграда A, VIVACOM Централен офис, лице за контакти: Светла Куклева, факс: 02
9433444, GSM: 0879 11 22 33, e-mail: bids(o) vivacom.bg, Позиция №2, съдържа:
1. Заглавна страница на офертата.

2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан
и подпечатан от Веселин Цанов - мениджър търгове и пълномощник - стр. 2-3.
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и
подпечатан от Атанас Добрев - главен изпълнителен директор, член на Управителния
съвет на БТК ЕАД - стр. 4-23.
4. Заверено копие от Удостоверение с изх. №20160907112801/07.09.2016 г. от
Агенция по вписванията - стр. 24-27.
5. Декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗОП и чл. 44, ал. 2 от ППЗОП, подписана и
подпечатана от Атанас Добрев - изпълнителен директор.
6. Заверено копие от Удостоверение за добро изпълнение.
7. Заверено копие от Удостоверение №00038/08.10.2009 г. и приложение към
него на Комисия за регулиране на съобщенията - стр. 30-32.
8. Заверено копие от Разрешение №01391/08.04.2009 г. с приложения на
Комисия за регулиране на съобщенията - стр. 33-41.
9. Заверено копие от Изменение и допълнение №01391-011/16.07.2015 г. на
Разрешение №01391/08.04.2009 г. с приложения на Комисия за регулиране на
съобщенията - стр. 42-78.
10. Заверено копие от Изменение №01391-012/17.12.2015 г. на Разрешение
№01391/08.04.2009 г. с приложения на Комисия за регулиране на съобщенията - стр.
79-90.
11. Заверено копие от Изменение и допълнение №01391-013/14.07.2016 г. на
Разрешение №01391/08.04.2009 г. с приложения на Комисия за регулиране на
съобщенията - стр. 91-95.
12. Техническо предложение - Образец №2, подписано и подпечатано от
Веселин Цанов - мениджър търгове - стр. 96-102.
13. Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2,
подписано и подпечатано от Веселин Цанов - мениджър търгове - стр. 103-125.
14. Нотариално заверено копие от Пълномощно на Атанас Добрев изпълнителен директор, с което упълномощава Веселин Цанов - стр. 126-127.
15. Декларация за приемане на условията в проекта на договора, подписана и
подпечатана от Веселин Цанов - мениджър търгове БТК ЕАД.
16. Декларация за срок на валидност на офертата - 6 месеца, считано от крайния
срок за подаване на офертата, подписана и подпечатана от Веселин Цанов - мениджър
търгове БТК ЕАД.
17. Декларация за спазени условия, подписана и подпечатана от Веселин Цанов
- мениджър търгове БТК ЕАД.
18. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП, подписана и
подпечатана от Веселин Цанов - мениджър търгове БТК ЕАД.
19. Запечатан и непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри'’.

II. Оферта с вх. №5300 - 4066 - 6/05.10.2016 г. в 15:47 часа на „МОБИЛТЕЛ” ЕАД,
адрес за кореспонденция: гр. София 1309, ул. „Кукуш” №1, тел.: 0882204652, факс:
024857907, e-mail: bids@mobiltel.bg, Позиция №1, съдържа:
1. Заглавна страница на офертата.
2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан
и подпечатан от Мирослава '
- Кондова — старши акаунт мениджър
..Корпоративни клиенти” - стр. 2-5.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и
подпечатан от Александър Димитров - председател на Управителния съвет и Елавен
изпълнителен директор и Милан Залетел - член на Управителния съвет и изпълнителен
директор на „Мобилтел” ЕАД - стр. 6-28.
4. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и
подпечатан от Симеон Донев - член на Управителния съвет на „Мобилтел” ЕАД - стр.
29-50.
5. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и
подпечатан от Алехандро Платер - член на Надзорния съвет, Зигфрид Майерхофер член на Надзорния съвет и Бернд Шмутерер - член на Надзорния съвет на „Мобилтел”
ЕАД - стр. 51-71.
6. Заверено копие от Удостоверение с изх. №20161004113603/04.10.2016 г. на
Агенция по вписванията - стр. 72-75.
7. Заверено копие от Разрешение №01392/08.04.2009 г. е приложения на
Комисия за регулиране на съобщенията - стр. 76-82.
8. Заверено копие от Изменение №01392-05/03.04.2014 г. на Разрешение
№01392/08.04.2009 г. с приложения на Комисия за регулиране на съобщенията - стр.
83-86.
9. Заверено копие от Разрешение №01393/08.04.2009 г. с приложения на
Комисия за регулиране на съобщенията —стр. 87-95.
10. Заверено копие от Разрешение №01395/08.04.2009 г. с приложения на
Комисия за регулиране на съобщенията - стр. 96-106.
11. Заверено копие от Изменение №01395-11/03.04.2014 г. на Разрешение
№01395/08.04.2009 г. с приложения на Комисия за регулиране на съобщенията - стр.
107-109.
12. Заверено копие от Изменение и допълнение №01395-013/16.07.2015 г. на
Разрешение №01395/08.04.2009 г. с приложения на Комисия за регулиране на
съобщенията - стр. 110-148.
13. Заверено копие от Удостоверение №00300/05.05.2016 г. и приложение към
него на Комисия за регулиране на съобщенията - 149-150.
14. Заверени копия от Удостоверения за предоставена услуга - стр. 151-154.
15. Заверени копия от Сертификати за одобрение —стр. 155-157.
16. Техническо предложение - Образец №2, подписано и подпечатано от
Мирослава Тенева - Кондова - старши актаут мениджмънт „Корпоративни клиенти” стр. 158-162.
17. Нотариално заверено Пълномощно на Александър Димитров - главен
изпълнителен директор и Милан Залетел - изпълнителен директор, с което
упълномощават Мирослава
- Кондова - стр. 163-165.
18. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя, подписано и подпечатано от Мирослава
Тенева - Кондова - старши акаунт мениджър „Корпоративни клиенти” - стр. 166-168.
19. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,
подписана и подпечатана от Александър Димитров - председател на Управителния
съвет и Главен изпълнителен директор и Милан Залетел - член на Управителния съвет
и изпълнителен директор.
20. Декларация за срокна валидност на офертата, подписана и подпечатана от
Александър Димитров - председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен
директор и Милан Залетел - член на Управителния съвет и изпълнителен директор.
21. Декларация за спазени задължения при изготвяне на офертата, подписана и
подпечатана от Александър Димитров - председател на Управителния съвет и Главен

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

изпълнителен директор и Милан Залетел - член на Управителния съвет и изпълнителен
директор.
22. Запечатан и непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри’'.
Комисията завърши публичната част на заседанието в 15:00 часа и ще продължи
работата си на следващо заседание.
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и
отбранително-мобилизационна подготовка” в Същина Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Павел Христов - Главен експерт в отдел ИТО в Община Велико Търново;

2. Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

