
ПРОТОКОЛ № 4

Днес 27.10.2016 г. в 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията по 
чл. 51, ал.1 от 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, изм.със Заповед № РД 
22-2024/26.10.2016г.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-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“,

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: Ранна 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-
tamovo.bg/bg/i3rofil-na-kupuvacha/439/.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Диляна Вачкова - главен експерт в дирекция СДЗ в 
Община Велико Търново;

https://www.veliko-


И ЧЛЕНОВЕ:
1. Николина Ангелова -  старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;
2. Пламена М арчева -  гл.експерт дирекция СДЗ в Община Велико Търново;
3. Жоро Ковачев -  главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново;
4. Теодора М инкова -  началник отдел ОП в Община Велико Търново ;

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, 
съгласно протокол за присъствие.
Преди започване на работа члена на комисията Пламена Марчева подписа 

декларация относно обстоятелствата по чл.103, ал.2 ЗОП и чл.51, ал.8 и ал.13 ППЗОП.

На основание чл. 57, ал.З, изр. Ш-то от ППЗОП комисията пристъпи към отваряне и 
оповестяване на ценовите предложения от допуснатите оферти на участниците:

I. Плик „Предлагани ценови параметри” от Оферта с вх.№ 94-КК-3489- 
1/30.09.2016г. 14:25ч. на д-р Катя Георгиева, ЕГН адрес за
кореспонденция :гр.Велико Търново, п.к 5000, ул.“ Александър Пенчев“ №9, тел. 
+359888794969, електронна поща: katyegeorgieva@gmail.com , лице за контакт: д-р 
Катя ] Георгиева за позиция Стоматолог, към услуга №2 съдържа:
Ценово предложение -  оригинал, подписано -  образец №5 с посочено:

Почасово възнаграждение в размер на 20, 00 лв.(двадесет лева) без ДДС;

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на 
дейностите по настоящата обществена поръчка, с изкл.на ДДС и осигуровки 
работодател.
Ценовото предложение на участника е изготвено по образец на възложителя -  образец 
№5. В него е посочена цялата изискуема информация и същото съответства на 
поставените от Възложителя изисквания.

II. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта е вх.№ 94АА-8383- 
1/03.10.2016г. 13:37ч. 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 съдържа:
Ценово предложение -  оригинал, подписано -  образец №5 с посочено:

- Почасово възнаграждение в размер на 12, 00 лв.(дванадесет лева) без ДДС;

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на 
дейностите по настоящата обществена поръчка, с изкл.на ДДС и осигуровки 
работодател.
Ценовото предложение на участника е изготвено по образец на възложителя -  образец 
№5. В него е посочена цялата изискуема информация и същото съответства на 
поставените от Възложителя изисквания.

III. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх.№ 94ММ-7280- 
1/03.10.2016г. 13:40ч. на Маргаритка I - Кирчева, ЕГН
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, 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 съдържа:
Ценово предложение -  оригинал, подписано -  образец №5 с посочено:

-  Почасово възнаграждение в размер на 12, 00 лв.(дванадесет лева) без ДДС;

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на 
дейностите по настоящата обществена поръчка, с изкл.на ДДС и осигуровки 
работодател.
Ценовото предложение на участника е изготвено по образец на възложителя -  образец 
№5. В него е посочена цялата изискуема информация и същото съответства на 
поставените от Възложителя изисквания.

IV. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх.№ 94ДД-1294- 
1/03.10.2016г. 13:42ч. на Диана Димитрова, адрес за кореспонденция
:гр.Велико Търново, п.к 5000, ул.“3еленка“ №х53,ет.3, тел. 0885 438672, лице за 
контакт: Диана Димитрова за позиция Акушерка, към услуга №3
съдържа:
Ценово предложение -  оригинал, подписано -  образец №5 с посочено:

-  Почасово възнаграждение в размер на 6, 50 лв. (шест лева и петдесет ст.)без 
ДДС;

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на 
дейностите по настоящата обществена поръчка, с изкл.на ДДС и осигуровки 
работодател.
Ценовото предложение на участника е изготвено по образец на възложителя -  образец 
№5. В него е посочена цялата изискуема информация и същото съответства на 
поставените от Възложителя изисквания.

V. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх.№ 94-ЙЙ-2487- 
2/03.10.2016г. 14:15ч. 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 съдържа:
Ценово предложение -  оригинал, подписано -  образец №5 с посочено:

-  Почасово възнаграждение в размер на 4, 50 лв. (четири лева и петдесет ст.)без 
ДДС;

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на 
дейностите по настоящата обществена поръчка, с изкл.на ДДС и осигуровки 
работодател.
Ценовото предложение на участника е изготвено по образец на възложителя -  образец 
№5. В него е посочена цялата изискуема информация и същото съответства на 
поставените от Възложителя изисквания.

VI. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх.№ 94-ДД-1642- 
5/03.10.2016г. 14:16ч. на Десислава Войкова, адрес за кореспонденция
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: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 съдържа:
Ценово предложение -  оригинал, подписано -  образец №5 с посочено:

-  Почасово възнаграждение в размер на 4, 00 лв. (четири лева) без ДДС;

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на 
дейностите по настоящата обществена поръчка, с изкл.на ДДС и осигуровки 
работодател.
Ценовото предложение на участника е изготвено по образец на възложителя -  образец 
№5. В него е посочена цялата изискуема информация и същото съответства на 
поставените от Възложителя изисквания.

VII. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх.№ 94-КК-7586- 
1/03.10.2016г. 15:14ч. на Красимира Кънчева, ЕГН , 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 съдържа:
Ценово предложение -  оригинал, подписано -  образец №5 с посочено:

Почасово възнаграждение в размер на 12, 00 лв.(дванадесет лева) без ДДС;

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на 
дейностите по настоящата обществена поръчка, с изкл.на ДДС и осигуровки 
работодател.
Ценовото предложение на участника е изготвено по образец на възложителя -  образец 
№5. В него е посочена цялата изискуема информация и същото съответства на 
поставените от Възложителя изисквания.

VIII. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх.№ 94-КК-8660- 
1/03.10.2016г. 15:49ч. 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 съдържа:
Ценово предложение -  оригинал, подписано -  образец №5 с посочено:

-  Почасово възнаграждение в размер на 12, 00 лв.(дванадесет лева) без ДДС;

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на 
дейностите по настоящата обществена поръчка, с изкл.на ДДС и осигуровки 
работодател.
Ценовото предложение на участника е изготвено по образец на възложителя -  образец 
№5. В него е посочена цялата изискуема информация и същото съответства на 
поставените от Възложителя изисквания.

IX. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта е вх.№ 94-33-1710- 
1/03.10.2016г. 16:11ч. на Зафирка Ковенкова, адрес за кореспонденция
:гр.Лясковец, п.к 5140, ул.“Трети март“ №10, тел. 0885073306, електронна поща&:
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zafi3@abv.bg , лице за контакт: Зафирка Ковенкова за позиция
:медицинска сестра, към услуга №2 съдържа:
Ценово предложение -  оригинал, подписано -  образец №5 с посочено:

Почасово възнаграждение в размер на 6, 50 лв. (шест лева и петдесет ст.)без 
ДДС;

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на 
дейностите по настоящата обществена поръчка, с изкл.на ДДС и осигуровки 
работодател.
Ценовото предложение на участника е изготвено по образец на възложителя -  образец 
№5. В него е посочена цялата изискуема информация и същото съответства на 
поставените от Възложителя изисквания.

X. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх.№ 94-ЕЕ-5539- 
1/03.10.2016г. 16:35ч. на д-р Елена - Чалъкова, адрес за
кореспонденция :гр.Велико Търново, п.к 5000, ул.“Васил Петлешков“ №15, тел. 
0887641629, електронна поща: elevta@gmail.com , лице за контакт: д-р Елена

- Чалъкова за позиция :педиатър, към услуга №2 съдържа: 
Ценово предложение -  оригинал, подписано -  образец №5 с посочено:

- Почасово възнаграждение в размер на 12, 00 лв.(дванадесет лева) без ДДС;

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на 
дейностите по настоящата обществена поръчка, с изкл.на ДДС и осигуровки 
работодател.
Ценовото предложение на участника е изготвено по образец на възложителя -  образец 
№5. В него е посочена цялата изискуема информация и същото съответства на 
поставените от Възложителя изисквания.

Съгласно РАЗДЕЛ VII. Критерии за оценка на офертите:
Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена“.
Предвид направеното предложение от участниците относно цената комисията ги 
определя като изгодното за Възложителя и предлага следното класиране:

Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт в училище
Позиция 1 педагог -  няма подадена оферта
Позиция 2 медиатор - няма подадена оферта

Услуга №2: Здравна консултация за деца
Позиция 1 педиатър - I-во място: д-р Елена - Чалъкова,
Позиция 2 медицинска сестра - I-во място: Зафирка ] Ковенкова
Позиция 3 стоматолог - I-во място: д-р Катя Георгиева
Позиция 4 медиатор - I-во място: Десислава, Войкова

Услуга №3: Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране 
и подкрепа
Позиция 1 педиатър - I-во място: Маргаритка - Кирчева
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Позиция 2 Акушер-гинеколог - I-во място: Албена Па
Позиция 3 медицинска сестра - няма подадена оферта 
Позиция 4 акушерка - I-во място: Диана < Димитрова
Позиция 5 юрист - I-во място: Кирил Кирилов

Паньова

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

Мотиви: Класирането на участника е мотивирано от предложената цена за Почасово 
възнаграждение на изискуемите по поръчката дейности.

Комисията предлага, процедурата по:
Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт в училище
Позиция 1 педагог
Позиция 2 медиатор
и
Услуга №3: Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране 
и подкрепа - Позиция 3 медицинска сестра,
да бъде прекратена на основание чл. 110, ал.1, т.1 ЗОП, тъй като не е подадена нито 
една оферта.

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
Комисията приключи работа в 12:00 часа.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...................у.....................
д-р Диляна Вачкова - главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико 
Търново;

Позиция 1 педиатър - I-во място: Красимира
Позиция 2 логопед - I-во място: Йорданка

Кънчева
Статева

И ЧЛЕНОВЕ:

.................................

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

2. Пламена Марчева -  гл.^екснерТдирекция СДЗ в Община Велико Търново;

3Mj£©p?f Ковачев -  главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново;

4. Теодора Минкова — началник отдел ОП в Община Велико Търново;
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