
iS-JIrM 

ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ПРОТОКОЛ № 4 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Днес на дата 13.11.2017 г. в 11:00 часа в сградата на Община Велико Търново в стая 
306, 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, продължи с 
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 00073-20X7-0010 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.veIiko-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"; 
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". 

Комисията продължи своята работа като пристъпи към отваряне на офертите на 
допуснатите участници, които са както следва: 

1. „Баланс - М " ЕООД; 

2. Одиторско дружество „Актив" ООД; 

3. "Финанс одит консулт 2002" ООД. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участници или на 
средствата за масово осведомяване. 

„ Този документ е създаден в рамките на проект „Из: раждане на кризисен център за лица" който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.". 

https://www.veIiko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/459
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Председателят на комисията започна с отварянето на пликовете с надпис 
„Предлагани ценови параметри": 

I. 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: 

Ценово предложение - оригинал подписано и подпечатано - 2 стр.; 

Предложена цена - 3800 лв. без ДДС; 
- Аванс - 35 % - 1330 лв. без ДДС. 

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: 

Ценово предложение - оригинал подписано и подпечатано - 2 стр.; 

- Предложена цена - 8940 лв. без ДДС; 
- Аванс - 30 % - 2682 лв. без ДДС. 

III. Относно 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: 

Ценово предложение - оригинал подписано и подпечатано - 2 стр.; 

- Предложена цена - 3480 лв. без ДДС; 
- Аванс - 35 % - 1218 лв. без ДДС. 

След като разгледа Ценовите предложения на участниците комисията установи, че 
отговарят на предварително обявените условия. Комисията извърши проверка за 
наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 1 от ЗОП. 

При проверката се установи, че двама от участниците са направили 
предложения, които са с повече от 20 % по-благоприятни от средната стойност на 
предложенията на останалите: 
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ЕВРОПЕИСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

„ Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 20 J 4-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ". 
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- Участникът "Финанс одит консулт 2002" ООД е предложил 3480,00 лв., като 
средната стойност на останалите предложения е 6370,00 лв. - 20% (1274,00 лв.) = 
5096,00 лв. 

- Участникът „Баланс - М" ЕООД е предложил 3800,00 лв., като средната стойност 
на останалите предложения е 6210,00 лв. - 20% (1242,00 лв.) = 4968,00 лв. 

Видно от представеното, предложените от участниците суми са по-благоприятни 
от 20% от средната стойност на сумите на останалите участници. Така за комисията 
възниква задължение да изиска обосновка на направените предложения. 

С оглед на гореизложеното комисията взе решение да изпрати писма с искане за 
обосновка на ценовото предложение преди да продължи с класирането на участниците 
съгласно методиката за оценка, до следните участници: 

- „Баланс - М" ЕООД; 
"Финанс одит консулт 2002" ООД. 

Комисията завърши своята работа в 12:00 часа и насрочи следващо заседание за 
след изтичане на срока за обосновка от участниците. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция СДЗ~= 

И ЧЛЕНОВЕ: 

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

2. Мариана Иванова - Старши експерт в Дирекция "Проекти й програми"; 

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

4. Ваня Косинчева - Старши експерт Дирекция "Бюджет и финанси". 

„ Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства tie може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ". 
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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.



