
ПРОТОКОЛ № 1 

Днес на дата 15.03.2017 г. в 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново в 
стая 309, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с 
чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена 
със Заповед № РД 22-396/14.03.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез 
провеждане на публично състезание с предмет: "Извършване на независим финансов 
одит на проект „Изграждане на кризисен център за лица" по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020" с уникален 
номер на процедурата 00073-2017-0010 в регистъра на АОП и публикувано 
обявление на дата 17.02.2017 с ID 772778 в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veHko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/459. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция СДЗ; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки'1; 
2. Мариана Иванова - Старши експерт в Дирекция "Проекти и програми"; 
3. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки"; 
4. Ваня Косинчева - Старши експерт Дирекция "Бюджет и финанси". 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 
ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол. 

На заседанието на комисията не присъстват представители на участниците или 
представители на средствата за масово осведомяване. 

Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново, 
изчете Заповед № РД 22-396/14.03.2017 г., представи комисията и оповести нейните 
задачи: 

Със задачи: да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и 
провери допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия. 
Комисията да класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. 

Комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване. При отваряне на 
офертите стриктно се приложи чл. 54, ал.З, ал.4, ал.5 от ППЗОП. 

Комисията отвори по реда на постъпване на офертите - запечатаните непрозрачни 
опаковки и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за наличието на 
отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри" във всяка опаковка. Трима от 
членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
..Предлагани ценови параметри" на всяка от постъпилите оферти. 
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Комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането на 
опаковките, както следва: 

I. Оферта от "Одит Консулт МД" ЕООД, с вх. № 5300-15337-3/09.03.2017 г. от 09:43 
часа, , с ЕИК: 130988017, с адрес за кореспонденция: град София, бул. „Шипченски 
проход" № 65, вх. Б, ет. 5, офис 6; телефон: 0888450392; факс: 02/401 04 38 ; 
електронна поща за кореспонденция: oditmd@mail.bg ; лице за контакти: Мария 
Даскалова; 

Видно от протокол на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и от подадените оферти, 
участникът "Одит Консулт МД" ЕООД е подал две оферти. Една с № 5300-15337-
3/09.03.2017 г. от 09:43 часа и една с № 5300-15337-4/13.03.2017 г. от 09:20 часа. 
Участникът не е декларирал нито е извършил други действия, от които да стане ясно, че 
изтегля една от офертите. В такъв случай комисията приема, че е налице подаване на две 
оферти от страна на участника. Това е в противоречие с императивната норма на чл. 101, 
ал. 8 от ЗОП и по тази причина участникът следва да бъде отстранен от процедурата, тъй 
като комисията няма обективен критерии, по който да прецени, коя от двете оферти 
следва да бъде разгледана и коя да бъде отстранена. Единствената останала възможност 
за законосъобразно развитие на процедурата е да не бъдат разгледани и двете оферти на 
участника. 

С оглед на гореизложеното комисията предлага участника за отстраняване от 
процедурата на основание 101, ал. 8 от ЗОП. 

II. Оферта от Одиторско дружество „Актив" ООД с вх. № 5300-3090-2/13.03.2017г. 
от 09:17 часа., с ЕИК: 813194075; адрес за кореспонденция: град Варна, ПК 9000, ул. 
„Дунав" 5, ет. 2, телефон: 052/660700; факс: 052/660730; електронна поща за 
кореспонденция: activebg@dir.bg; лице за контакти: Симеон Симов 

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри4'. Трима от членовете на 
комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри". 

Съдържание на документите: 
1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан - 1 стр. 
2. ЕЕДОП оригинал, подписан и подпечатан от Симеон Симов, Надя Костова, Надка 
Стоянова, Пламена Маринова от стр.2 до стр.28. 
3. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Симеон Симов от 
стр. 29 до стр.52. 

III. Оферта с вх. № 5300-19089-3/13.03.2017 г. от 09:19 часа от "Финанс одит консулт 
2002" ООД, с ЕИК: 103710896, с адрес за кореспонденция: град Варна, ПК 9000, 
бул. „Осми приморски полк", № 122, вх. Б, ап. 80; телефон: 052/ 991 214; 052/ 991 
122; факс: 052/ 721540; електронна поща: fok2002@abv.bg ; лице за контакт: Фанка 
Нонева 
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Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плика с надпис „Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на 
комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри". 

Съдържание на документите: 
1. Опис на документите съдържащи се в офертата, оригинал подписан и подпечатан 
от стр. 1 до стр.2. 
2. ЕЕДОП оригинал, подписан и подпечатан от Фанка Нонева и Владимир Вълчев от 
стр.З до стр.31. 
3. ЕЕДОП, оригинал подписан от Блага Маринова от стр.32 до стр.53 
4. ЕЕДОП оригинал подписан от Севдалина Вричева от стр.54 до стр.72. 
5. Декларация за ангажираност на експерт, оригинал подписана и подпечатана от 
Блага Маринова на стр.73. 
6. Декларация за ангажираност на експерт, оригинал подписана и подпечатана от 
Севдалина Вричева на стр.74. 
7. Декларация по чл.З, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, оригинал подписана и 
подпечатана от Фанка Нонева на стр.75. 
8. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Фанка Нонева от 
стр.76 до стр. 124. 

IV. Оферта от „Брейн сторм консулт - ОД" ООД, с вх. № 53-894-3/13.03.2017г. от 
09:19 часа., с ЕИК: 175259627; адрес за кореспонденция: град София, ж.к. Младост -
1А, бл. 505А, вх. 2, телефон: 02/8099740; факс: 02/8099759; електронна поща за 
кореспонденция: office@brainstorm.bg; лице за контакти: Камелия Терзийска 

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плика с надпис „Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на 
комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри". 

Съдържание на документите: 
1. Опис на документите съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан на стр.1 
2. ЕЕДОП оригинал подписан и подпечатан от Камелия Терзийска и Лиляна 
Деспотова от стр.2 до стр.27. 
3. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Камелия 
Терзийска на стр. 28. до стр. 47. 

V. Оферта от "Одит Консулт МД" ЕООД, с вх. № 5300-15337-4/13.03.2017 г. от 09:20 
часа, с ЕИК: 130988017, с адрес за кореспонденция: град София, бул. „Шипченски 
проход" № 65, вх. Б, ет. 5, офис 6; телефон: 0888450392; факс: 02/401 04 38 ; 
електронна поща за кореспонденция: oditmd@mail.bg ; лице за контакти: Мария 
Даскалова 
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Комисията е предложила участника за отстраняване от процедурата по мотиви 
посочени по-горе. 

VI. Оферта от „Баланс - М" ЕООД с вх. № 5300-13117-3/13.03.2017 г. от 09:30 
часа., с ЕИК: 121435206; адрес за кореспонденция: град София, ПК 1000, пл. „Райко 
Даскалов" 1, вх. Б, ет. 2, ап. 18, телефон: 02/ 987 55 22; 02/ 987 55 33; факс: 02/ 987 64 
46; електронна поща за кореспонденция: mmihaylova@baIance-m.bg ; лице за 
контакти: Мариана Михайлова 

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плика с надпис ,.Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на 
комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис ..Предлагани ценови 
параметри". 

Съдържание на документите: 
1. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан - 2 стр. 
2. ЕЕДОП оригинал, подписан и подпечатан от д-р Мариана Михайлова - 3-29 стр. 
3. ЕЕДОП оригинал, подписан и подпечатан от инж. Надежда Николова - 30-52 стр. 
4. Удостоверения за добро изпълнение, документи удостоверяващи стаж, квалификация 
и образование, заверени копия и декларации за ангажираност на експерт - оригинал - 53-
108 стр. 
5. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от д-р Мариана 
Михайлова - 110-161 стр. 

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията в 14:45ч., която се оттегли за разглеждане на подадените документи за 
съответствие с изискванията и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

С оглед на административната натовареност следващото заседание се отлага за 
по-късен етап. Председателят на комисията определи, комисията да се събере и да 
продължи своята работа най-късно до 20.07.17 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция СДЗ; 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки"; 

2. Мариана Иванова - Старши експерт в Дирекция "Проекти и профами"; 

3. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция ..Обществени поръчки"; 

4. Ваня Косинчева - Старши експерт Дирекция "Бюджет и финанси". 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, 
във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни.



