
ПРОТОКОЛ № 3

Днес 24.10.2016г. в 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново Комисията 
по чл.51, ал.1 ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 
22 -  1891/04.10.2016г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез 
провеждане на публично състезание с предмет: „Предоставяне на услуги за ранно 
детско развитие по Проект BG05M90P001-2.004-0046-C01 „Общностен център за 
деца и родители „ЦАРЕВГРАД””, финансиран от Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд по обособени позиции“,

Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт в училище 
Позиция 1 педагог 
Позиция 2 медиатор

Услуга №2: Здравна консултация за деца 
Позиция 1 педиатър
Позиция 2 медицинска сестра
Позиция 3 стоматолог
Позиция 4 медиатор

Услуга №3: Формиране и развитие на родителски умения и семейно 
консултиране и подкрепа

Позиция 1 педиатър
Позиция 2 Акушер-гинеколог
Позиция 3 медицинска сестра 
Позиция 4 акушерка 
Позиция 5 юрист

Услуга №4: Райна интервенция на уврежданията и индивидуална
педагогическа подкрепа за деца с увреждания 

Позиция 1 педиатър 
Позиция 2 логопед

с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2016-0033 и публикувано 
обявление №748353 от 10.09.2016 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и 
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/439/.

https://www.veliko-


комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Димитрова -  директор на дирекция СДЗ в Община Велико 
Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Николина Ангелова -  старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;
2. д-р Диляна Вачкова - главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново;
3. Жоро Ковачев -  главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново;
4. Теодора Минкова -  началник отдел ОП в Община Велико Търново;

С писма от дата 12.10.2016г. на участниците е изпратен протокол от 11Л0.2016г. на 
комисията. Получаването на протокола е удостоверено от участниците чрез 
разписки с дата 13.10.2016г.

В изпълнение на срока по чл. 54, ал.9 ППЗОП участниците, по отношение на които е 
констатирано липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор представиха на 
комисията следното:

I. Документи с вх.№ 94-КК-3489-2/14.10.2016г. на д-р Катя Георгиева,
ЕГН адрес за кореспонденция :гр.Велико Търново, п.к 5000,
ул.“Александър Пенчев“ №9, тел. +359888794969, електронна поща: 
katvegeorgieva@gmail.com , лице за контакт: д-р Катя Георгиева за
позиция Стоматолог, към услуга №2 съдържат:

Образец № 7 на ЕЕДОП, подписан от участника -  комисията констатира, че в Част II, 
Раздел Г, се съдържа отговор на въпроса: „Икономическият оператор възнамерява ли да 
възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?“ -  участникът е посочил 
„не“.
Комисията разгледа допълнително представените документи и единодушно реши, че е 
налице наличие на съответствие на участника с изискванията за личното състояние 
и критериите за подбор, посочени от Възложителя.

II. Документи с вх.№ 94АА-2044-1/20.10.2016г. на Албена Паньова, 
адрес за кореспонденция :гр.Велико Търново, п.к 5000, ул.“Проф.Илия 
Янулов“ № 5,ет.1, тел. 0887 445435, лице за контакт: Албена 
Паньова за позиция Акушер -  гинеколог, към услуга № 3 съдържат:

Образец № 7 на ЕЕДОП, подписан от участника -  комисията констатира, че в Част II, 
Раздел Г, се съдържа отговор на въпроса: „Икономическият оператор възнамерява ли да 
възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?“ -  участникът е посочил
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Комисията разгледа допълнително представените документи и единодушно реши, че е 
налице наличие на съответствие на участника с изискванията за личното състояние 
и критериите за подбор, посочени от Възложителя.

III. Документи с вх.№ 94ММ-7280-2/19.10.2016г. на Маргаритка
- Кирчева, ЕГН 5711181590, адрес за кореспонденция 

:гр.Велико Търново, п.к 5000, ул.“Охрид“ вх.Б,ет.З, тел. 0886 535710, 
електронна поща: margarita kircheva@abv.bg, лице за контакт:
Маргаритка Кирчева за позиция Педиатър, към услуга №3 съдържат:

1. Образец № 7 на ЕЕДОП, подписан от участника -  комисията констатира, че в 
Част II, Раздел Г, се съдържа отговор на въпроса: „Икономическият оператор 
възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?“ 
-участникът е посочил „не“.

2. Образец № 10, в който участникът е попълнил изисканата информация в колони 
№2 и №3. Информацията е относима към доказване съответствието на участника 
с поставените критерии за подбор за позицията -  раздел III. 1.3 от обявление за 
поръчка.

Комисията разгледа допълнително представените документи и единодушно реши, че е 
налице наличие на съответствие на участника с изискванията за личното състояние 
и критериите за подбор, посочени от Възложителя.

IV. Документи с вх.№ 94ДД-1294-2/14.10.2016г. на Диана 
Димитрова, адрес за кореспонденция :гр.Велико Търново, п.к 5000, 
ул.“3еленка“ №х53,ет.3, тел. 0885 438672, лице за контакт: Диана

Цимитрова за позиция Акушерка, към услуга №3 съдържат:

1. Образец № 7 на ЕЕДОП, подписан от участника -  комисията констатира, 
че в Част II, Раздел Г, се съдържа отговор на въпроса: „Икономическият оператор 
възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката- 
участникът е посочил „не“.

2. Образец № 10 от участника с попълнена информация в колона №2 -  
посочен УИН.

Комисията разгледа допълнително представените документи и единодушно реши, че е 
налице наличие на съответствие на участника с изискванията за личното състояние 
и критериите за подбор, посочени от Възложителя.

V. Относно оферта с вх.№ 94-ЙЙ-2487-3/14.10.2016г. на Йорданка 
Статева, адрес за кореспонденция :гр.Велико Търново, п.к 5000, 
ул.“Христо Донев“ №2,ет.4, тел. 0899130215, електронна поща: 
ykrumova@abv.bg, лице за контакт: Йорданка Статева за
позиция Логопед, към услуга №4 съдържат:
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1. Образец № 7 на ЕЕДОП, подписан от участника -  комисията констатира, 
че в Част II, Раздел Г, се съдържа отговор на въпроса: „Икономическият оператор 
възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката- 
участникът е посочил „не“.

2. Образец № 10 на участника с попълнена информацията в колона №4.

Комисията разгледа допълнително представените документи и единодушно реши, че е 
налице наличие на съответствие на участника с изискванията за личното състояние 
и критериите за подбор, посочени от Възложителя.

VI. Документи е вх.№ 94-ДД-1642-7/14.10.2016г. на Десислава 
Войкова, адрес за кореспонденция :гр.Велико Търново, п.к 5000, 
ул.“Стефан Караджа“ №17, тел. 0887536280, електронна поща: 
dedivo@abv.bg, лице за контакт: Десислава Войкова за
позиция :Медиатор, към услуга №2 съдържат:

Образец № 7 на ЕЕДОП, подписан от участника -  комисията констатира, че в Част II, 
Раздел Г, се съдържа отговор на въпроса: „Икономическият оператор възнамерява ли да 
възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?“ -  участникът е посочил 
„не“.
Комисията разгледа допълнително представените документи и единодушно реши, че е 
налице наличие на съответствие на участника с изискванията за личното състояние 
и критериите за подбор, посочени от Възложителя.

VII. Документи е вх.№ 94-КК-7586-2/14.10.2016г. на Красимира 
Кънчева, ЕГН 6401240450, адрес за кореспонденция :гр.Велико Търново, 
п.к 5000, ул.“Панайот Типографов“ №39, ет.2, тел. 0888753793, 
електронна поща: k.t.o@abv.bg, лице за контакт: Красимира 
Кънчева за позиция: педиатър, към услуга №4 съдържат

Образец № 7 на ЕЕДОП, подписан от участника -  комисията констатира, че в Част II, 
Раздел Г, се съдържа отговор на въпроса: „Икономическият оператор възнамерява ли да 
възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?“ -  участникът е посочил 
„не“.
Комисията разгледа допълнително представените документи и единодушно реши, че е 
налице наличие на съответствие на участника с изискванията за личното състояние 
и критериите за подбор, посочени от Възложителя.

VIII. Документи е вх.№ 94-КК-8660-2/14.10.2016г. на Кирил 
Кирилов, ЕГН адрес за кореспонденция :гр.Велико Търново,
п.к 5000, ул.“Мармарлийска“ №35, ет.4, тел. 0888788168, електронна 
поща: kiril kiril@mail.bg , лице за контакт: Кирил Кирилов за
позиция :юрист, към услуга №3 съдържат:
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Образец № 7 на ЕЕДОП, подписан от участника -  комисията констатира, че в Част II, 
Раздел Г, се съдържа отговор на въпроса: „Икономическият оператор възнамерява ли да 
възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?“ -  участникът е посочил 
„не“.
Комисията разгледа допълнително представените документи и единодушно реши, че е 
налице наличие на съответствие на участника с изискванията за личното състояние 
и критериите за подбор, посочени от Възложителя.

IX. Документи е вх.№ 94-33-1710-2/14.10.2016г. на Зафирка 
Ковенкова, адрес за кореспонденция :гр.Лясковец, п.к 5140, ул.“Трети 
март“ №10, тел. 0885073306, електронна поща&: zafi3@abv.bg , лице за 
контакт: Зафирка Ковенкова за позиция :медицинска сестра,
към услуга №2 съдържат:

1. Писмо изх.№ 94-33-1710-1#1/12.10.2016г.на община Велико Търново
2. Образец № 7 на ЕЕДОП, подписан от участника -  комисията констатира, 

че в Част II, Раздел Е, се съдържа отговор на въпроса: „Икономическият оператор 
възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?“ — 
участникът е посочил „не“.

3. Образец № 10 от участника с попълнена информация в колона №2 -  
посочен УИН.

Комисията разгледа допълнително представените документи и единодушно реши, че е 
налице наличие на съответствие на участника с изискванията за личното състояние 
и критериите за подбор, посочени от Възложителя.

X. Документи е вх.№ 94-ЕЕ-5539-2/17.10.2016г. на д-р Елена
Чалъкова, адрес за кореспонденция :гр.Велико Търново, п.к 

5000, у. I.“Васил Петлешков“ №15, тел. 0887641629, електронна поща: 
elevta@gmail.com , лице за контакт: д-р Елена 
Чалъкова за позиция :педиатър, към услуга №2

Образец № 7 на ЕЕДОП, подписан от участника -  комисията констатира, че в Част II, 
Раздел Е, се съдържа отговор на въпроса: „Икономическият оператор възнамерява ли да 
възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?“ -  участникът е посочил 
„не“.
Комисията разгледа допълнително представените документи и единодушно реши, че е 
налице наличие на съответствие на участника с изискванията за личното състояние 
и критериите за подбор, посочени от Възложителя.

След провеждане на предварителни подбор и в изпълнение на чл.104, ал.1 ЗОП, 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертите за установяване на 
тяхното съответствие с предварително обявените условия, съгласно чл.56, 
ал.2 ппзоп на следните участници:
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1. д-р Катя
2. Албена <
3. М аргаритка
4. Диана
5. Йорданка
6. Д есислава,
7. Красимира
8. Кирил
9. Зафирка
10. д-р Елена

Георгиева
Паньова

Войкова
Кънчева

Кирилов
Ковенкова

Димитрова
Статева

-  Кирчева

•Чалъкова

Съгласно т. 12.3.2. офертата трябва да включва:
1. техническо предложение, съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя за съответната позиция.
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
г) декларация за срока на валидност на офертата;
д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд, когато е приложимо;

е) друга информация, по преценка на участника.
ж) друга информация, имаща отношение към поръчката, по преценка на участника;

Изискуемото съдържание на офертите е налице за всички участници, което е 
видно от изчерпателното изброяване, направено в Протокол №1 от дата 
04.10.2016г. в 14:00 ч.

Комисията установи, че Техническото предложение на участниците съдържа 
всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените 
изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

Предвид това, че критерият за възлагане на поръчката е „най-ниска цена“ и на 
основание чл. 57, ал.З от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BGQ5M90P001- 
2.004-0046-С01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД””, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по 
обособени позиции“ с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2016-0033 и 
публикувано обявление №748353 от 10.09.2016 г. в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико
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Търново https://www.veIiko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/439/ , комисията 
реши :

Отваряне и оповестяване на ценовите предложения да се извърши на дата 27.10.2016г. 
от 11:00 часа в сградата на Община Велико Търново. При отварянето на плика с 
предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни 
упълномощени представители, както и представители средствата за масово 
осведомяване.

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

КОМИСИЯ в състав:

П РЕДСЕДА ТЕЛ:.................... ......................
Росица Димитрова -  директор на дирекция СДЗ в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1

1. Николина Ангелова -  старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;

 i  ........
2. д-р Диляна^Вачковщ^гдавен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново; 

 ..........

3 ЛКбро Ковачев /"главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново;

4. Теодора К1инкова -  началник отдел ОП в Община Велико Търново;

https://www.veIiko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/439/
kristinad
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




