ПРОТОКОЛ № 2
Днес, 09.10.2017 г., в 09:00 ч., в стая № 306 в сградата на Община Велико
Търново, комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед
№ РД 22 - 1453/28.08.2017 г., изменена със Заповед № РД 22 - 1669/28.09.2017 г. на
Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на постъпилите оферти,
представени в отговор на обява с № ОБ-18/11.08.2017 г. за обществена поръчка на
стойност по чл. 20, ал.З, т.2 от ЗОП с предмет: „Извършване на извънгаранционно
абонаментно обслуж ване на компютри и принтери, включително изградената
локална мреж а (където има такава) на кметства към Община Велико Търново, по
приложен списък “ с публикувана Информация за обява с ID 9067221 в Портала за
обществени поръчки (ПОП) и Информация за удължаване на първоначалния срок за
получаване на оферти с Изх. № 12-161-28/22.08.2017 г., публикувана в ПОП с ID
9067527 на 22.08.2017 г., с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново:
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/513.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Христов - Началник на отдел „Информационно-техническо
обслужване в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Тихомир Манов - Главен експерт в отдел „Информационно-техническо
обслужване“ в Община Велико Търново;
2. Невена Върбанова - Младши експерт по Програма „Старт на кариерата“ в
Община Велико Търново.
Съгласно Заповед № РД 22-1669/28.09.2017 г. на Кмета на Община Велико
Търново, поради паралелното провеждане на няколко процедури за възлагане на
обществени поръчки и служебната натовареност на членовете на комисията е удължен
срокът за работа на комисията до 27.11.2017 г.
I. Комисията направи проверка за спазване на срока, посочен в Протокол № 1 от
дата 28.08.2017 г. за представяне на липсваща и несъответстваща информация и
допълнителни документи и установи следното:
В отговор на приложно писмо до участника ЕТ „Братя Цаневи - Недко
Цанев“ с изх. № 5300-901-5/14.09.2017 г., в срок е постъпил отговор с вх. № 5300-9016/19.09.2017 г. на ЕТ „Братя Цаневи - Недко Цанев“.
Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на допълнително
представените документи и информация, изискани от участника и проверка на
съответствието им с изискванията, поставени от Възложителя.
1.
Отговор с вх. № 5300-901-6/19.09.2017 г. на ЕТ „Братя Цаневи - Недко
Цанев“, град Велико Търново, п.к. 5000, ул. „Сливница“ № 7, вх. А, ет. 1, an. 1,

тел.: 0888 685 042; e-mail: tzanew2001@abv.bg, лице за контакт: Недко Цанев,
съдържа папка със следните документи:
- Придружително писмо, подписано и подпечатано от Недко Цанев, 1 стр.;
- Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи
се в офертата, подписано и подпечатано от Недко Цанев, 2 стр.;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП) - по Образец № 2, подписан и подпечатан от Недко Цанев, 22 стр.
След като разгледа допълнително
участника, комисията констатира:

представената

информация

от

- Участникът е представил ново заявление за участие, в т.ч. опис на документите
и информацията, съдържащи се в офертата, което съобразно констатацията на
комисията, отразена в Протокол № 1 от 28.08.2017 г., е подписано и подпечатано от
Недко Цанев.
- Също така, участникът е предоставил нов ЕЕДОП, в който констатираното от
комисията в Протокол № 1 от 28.08.2017 г. несъответствие е поправено и вярно е
отразен номерът на обявата, а именно: „О бява№ ОБ - 18 от 11.08.2017 г.“.
II.
Съгласно писмо с Изх. № 5300-3289-1/28.09.17 г., изпратено на 29.09.2017 г.,
участникът ЕТ „Братя Цаневи - Недко Цанев“ е уведомен, че работата на комисията не
е приключила към дата 28.09.2017 г. и е необходимо да бъде декларирано, че
участникът потвърждава офертата и удължава срока на валидност на представената от
него оферта до дата 30.11.2017 г. чрез писмо /свободен текст/.
На участникът, съгласно горепосоченото писмо с Изх. № 5300-3289-1/28.09.17 г.,
е предоставен срок за писмен отговор от 3 /три/ работни дни от получаване на писмото,
който започва да тече от деня, следващ деня на получаване на писмото.
Съгласно горепосоченото писмо, както и съобразно изискване, предвидено в
документацията за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез събиране на
оферти с обява, при липса на отговор от страна на участника ЕТ „Братя Цаневи - Недко
Цанев“ се приема, че същият отказва да удължи валидността на офертата, което води
до отстраняване.
Комисията пристъпи към проверка на датата на получаване от участника на
писмо с Изх. № 5300-3289-1/28.09.17 г. , и установи, че съгласно обратна разписка,
участникът ЕТ „Братя Цаневи - Недко Цанев“ е получил цитираното писмо на дата
02.10.2017 г. Същият е следвало да депозира отговор в Общински център за услуги и
информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на Община Велико Търново, до дата
05.10.2017 г. включително. Участникът не е представил отговор в указания в
цитираното писмо срок, поради което комисията приема, че участникът отказва да
удължи валидността на офертата, а същото представлява основание за отстраняване на
участника.
С оглед изложените обстоятелства по-горе комисията единодушно предлага
за отстраняване участника ЕТ „Братя Цаневи - Недко Цанев” на основание чл.
107, т. 1, предложение II от ЗОП, а именно възложителят отстранява от
процедурата участник, който не е изпълнил друго условие, посочено в
документацията.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр.
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Настоящият протокол и съпровождащата го документация се предава на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.
Комисията приключи работа в 09:35 часа.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............v.^ ................. ............................
/Павел Христов - Началник отдел „Информационно - техническо обслужване“ в
Община Велико Търново'/
И ЧЛЕНОВЕ:
$

/инж. Тихомир Манов - Главен експерт
обслужване“ в Община Велико Търново/

в отдел „Информационно - техническо

/Невена Върбанова - Младши експерт по Програма „Стрру в кариерата“ в Община
Велико Търново/

Получих протокола на комисията на дата:
П одпис:./...././. У-гО.'•• • »•Т.. *•. .
ИНЖ. ДАНИЕЛ IIATIOB/ /
i-'m

УТВЪРЖДАВАМ протокола на комисията на дата:

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за
защита на личните данни!
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