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Днес, 26.04.2017 г. в 11:00 ч., в стая № 309 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22 -
648/26.04.2017 г. па Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени 
офертите, представени в отговор на обява с № ОБ - 5/11.04.2017 г. за обществена поръчка 
по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, 
започна разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в обществена поръчка с 
предмет: „Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално 
оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от Община 
Велико Търново" с ID 9063294 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Чукуров - Организатор в „Култура, туризъм и международни 
дейности" в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Явор Иванов - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново 
2. Благовеста Факирова - Мл. експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново 

В определения в обява № ОБ - 5/11.04.2017 г. за обществената поръчка срок е 
постъпила една оферта. В изпълнение на чл.188, ал.2 от ЗОП на 20.04.2017 г. срока за 
събиране на оферти се удължи с още 4 дни до 11.04.2017 г. След изтичане и на 
допълнителния срок в резултат не са получени нови оферти. 

След запознаване със списъка с участниците, членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП. 

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите 
оферти по реда на тяхното постъпване. 

I. Оферта с вх. № 5300-3067-4/19.04.2017 г. от 09:15 часа на „БИ САУНД" ЕООД, 
гр. Велико Търново, ул. „Елин Пелин" № 8, тел. 0878/ 483 111, e-mail: 
b.sound.bg@2mail.eom, лице за контакт: Пламен Йорданов - Управител, съдържа: 

1. Заявление за участие по опис на документите и информацията, съдържаща се в 
офертата /Примерен образец № 1/, подписано и подпечатано от Пл. Йорданов - Управител -
1 стр. 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /Образец №2/, 
подписан и подпечатан от Пл. Йорданов - Управител - стр. 1-20 

3. Техническо предложение /Образец № 3/, подписано и подпечатано от Пл. 
Йорданов - Управител - стр. 1-23 
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- участникът е представил пълна и много подробна организация и методология на 
дейностите, които следва да изпълни за реализиране на поръчката, от което става видно, че 
е добре запознат със същността и обхвата на предмета. Обхванал е различни компоненти на 
стратегически подход, изисквания към изпълнението, определяне на въпросите и рисковете, 
които оказват влияние върху дейността. Ясно са дефинирани рисковете и са изложени 
планове и отделни стъпки за предотвратяването, отстраняването и овладяването им по 
време на изпълнение на конкретните дейности. Работните процеси са разгледани в отделни 
фази и процесии групи, като е схематично изобразено взаимодействието между тях. 
Дейностите и задачите са ясни, последователни и разпределени между членовете на екипа. 
Участникът е предвидил и непрекъсната комуникация с представител на Възложителя, за 
качественото и навременно изпълнение на услугата. Описани са техническите средства на 
разположение на участника и системата за управление на качеството на предоставяните 
услуги. 

4. Ценово предложение /Образец № 4/, подписано и подпечатано от Пл. Йорданов -
Управител - стр. 1 -3 

- възнаграждение за изпълнение на услугата, съгласно техническата спецификация 
(сума от единичните цени на всички активи включени в нея) - 10 635.00 лв. /десет хиляди 
шестстотин тридесет и пет лв. и 00 ст./ без ДДС, а с 20% ДДС 12 762.00 лв. /дванадесет 
хиляди седемстотин шестдесет и два лв. и 00 ст./ 

Комисията констатира, че участникът е представил всичката изискуема информация 
и документи, съгласно изискванията на възложителя и отговаря на поставените критериите 
за подбор. Комисията не констатира непълноти, нередности и липсващи документи в 
представената от участника оферта. 
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Комисията пристъпи към извършването на оценка съобразно посочената в 
документацията методика: 

Критерий за възлагане; „Най-ниска цена' 

НАЙ - НИСКА ЦЕНА 

Класирането на участниците се извършва въз основа на предложени единични цени 
на активи, съгласно техническата спецификация, като на първо място се класира участникът 
предложил най - ниска обща сума от единичните цени на всички активи включени в 
Техническата спецификация. 

Забележка: При извършване на оценяването по съответния показател ще се използва 
закръгляване до втория знак след десетичната запетая (в приложимите случаи). 

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 
При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема 
записът с думи. (отнася се само за общата цена без ДДС) 



* Указания на Възложителя: 

• Предложените цени трябва да бъдат в лева (BGN). Оферти с цени, предложени в друга валута 
се отстраняват. 

• Цените в офертите ще бъдат сравнявани в лева, с точност до втория знак след десетичната 
запетая. 

В случай че предложените цени на две или повече оферти са равни, комисията 
провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо 
място оферти, по реда за определяне съгласно чл. 58, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП. 

- Представената от участника „БИ САУНД" ЕООД, гр. Велико Търново оферта е 
единствена и отговаря на всички предварително обявени изисквания и критерий за подбор 
на документацията и Възложителя. 

- Предвид тези обстоятелства, комисията приема предложената от него цена за най-
ниска (обща сума от единичните цени на всички активи включени в Техническата 
спецификация), класира участникът на първо място и го избира за изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: „Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на 
професионално оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от 
Община Велико Търново" 

I-BO МЯСТО: „БИ САУНД" ЕООД, гр. Велико Търново 

Комисията взе горните решения с единодушие. 

Настояп];ият протокол се състави в два еднообразни екземпляра. 

Настоящият протокол и съпровождащата го документация се предава на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП. 

Комисията приключи работа в 11:36 час^_ 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Георги Чукуров - Организато^|^][^у^ура, ту/изъм и международни дейности" в Община 
Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/Явор Иванов - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново/ у 

/Благовеста Факирова - Мл. експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново/ 
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