
ПРОТОКОЛ №1 

Днес 08.09.2017 г. в 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново Комисията 
по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22-1524/08.09.2017 г. на Кмета 
на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили във връзка 
с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет: 
„Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги за 
нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1: 
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна 
подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално покритие", Обособена 
позиция 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна 
мрежа" с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0043 и публикувано 
обявление от дата 16.08.2017г. с ID 800989 в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/517/ 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и 
отбранително-мобилизационна подготовка" в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Павел Христов - Началник отдел ИТО в Община Велико Търново; 

2. Явор Иванов - Юрисконсулт в дирекция ОП в Община Велико Търново; 

На публичната част на заседанието присъства представител на участника 
„Българска телекомуникационна компания" ЕАД - Мирослав Стоянов - Старши акаунт 
мениджър, който представи пълномощно и подписа протокол за присъствие. 

Преди започване на работата всички членове на комисията подписаха 
декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП, неразделна част 
от настоящият протокол. 

Председателят на комисията изчете Заповед № РД 22-1524/08.09.2017 г. на 
Кмета на Община В. Търново, след което комисията пристъпи към отваряне на 
офертите по реда на тяхното постъпване, като преди това се увери, че те са представени 
в запечатани и непрозрачни опаковки. 

При отварянето на офертите комисията подписа Техническите предложения и 
пликовете „Предлагани ценови параметри" на Участниците съгласно чл. 54, ал. 4 от 
ППЗОП. 

I. Оферта с вх. №5300-789-11/07.09.2017 г. в 10:26 часа на „Българска 
телекомуникационна компания" ЕАД (БТК), адрес по регистрация и 
кореспонденция: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе" №115 и, Хермес парк, 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/517/


сграда A, VIVACOM Централен офис, лице за контакти: Светла Куклева, факс: 02 
9433444, GSM: 0879 11 22 33, e-mail: bids@vivacom.bg. Позиция №2, съдържа: 

1. Заглавна страница на офертата. 
2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан 

и подпечатан от Веселин Цанов - мениджър търгове и пълномощник - стр. 2-4. 
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 

подпечатан от Атанас Добрев - главен изпълнителен директор, член на Управителния 
съвет на БТК ЕАД - стр. 5-23. 

4. Декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗОП и чл. 44, ал. 2 от ППЗОП, подписана и 
подпечатана от Атанас Добрев - изпълнителен директор. 

5. Техническо предложение - Образец №3, подписано и подпечатано от Веселин 
Цанов - мениджър търгове - стр. 25-30. 

6. Нотариално заверено копие от Пълномощно на Атанас Добрев - изпълнителен 
директор, с което упълномощава Веселин Цанов - стр. 31. 

7. Описание на предложението за изпълнение на поръчката - стр. 32-52. 
8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора, подписана и 

подпечатана от Веселин Цанов - мениджър търгове БТК ЕАД - стр. 53. 
9. Декларация за срок на валидност на офертата - 6 месеца, считано от крайния 

срок за подаване на офертата, подписана и подпечатана от Веселин Цанов - мениджър 
търгове БТК ЕАД - стр. 54. 

10. Декларация за спазени условия, подписана и подпечатана от Веселин Цанов 
- мениджър търгове БТК ЕАД - стр. 55. 

11. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП, подписана и 
подпечатана от Веселин Цанов - мениджър търгове БТК ЕАД - стр. 56. 

12. Запечатан и непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри". 

II. Оферта с вх. №5300-4066-7/07.09.2017 г. в 15:55 часа на „МОБИЛТЕЛ" ЕАД, 
адрес за кореспонденция: гр. София 1309, ул. „Кукуш" №1, тел.: 0882204652, факс: 
024857907, e-mail: bids@mobiltel.bg, Позиция №1, съдържа: 

1. Заглавна страница на офертата. 
2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан 

и подпечатан от Мирослава Тенева - Кондова - старши акаунт мениджър 
„Корпоративни клиенти" - стр. 2-6. 

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Александър Димитров, Младен Маркоски, Симеон Донев, Алехандро 
Платер, Зигрфид Майерхофер и Бернд Шмутерер - стр. 7-31. 

4. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Маг. Волфганг Хакъл - стр. 32-54. 

5. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Д-р Мартин Маир - стр. 55-77. 

6. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Д-р Клаус Щадълбауер - стр. 78-100. 

7. Списък на всички задължение лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 
от ЗОП - стр. 101 - 102. 

8. Заверено копие от Удостоверение с изх. №20170809161636/09.08.2017 г. на 
Агенция по вписванията - стр. 103-106. 
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7. Заверено копие от Разрешение №01392/08.04.2009 г. с приложения на 
Комисия за регулиране на съобщенията - стр. 107-113. 

8. Заверено копие от Изменение №01392-05/03.04.2014 г. на Разрешение 
№01392/08.04.2009 г. с приложения на Комисия за регулиране на съобщенията - стр. 
114-117. 

9. Заверено копие от Разрешение №01393/08.04.2009 г. с приложения на 
Комисия за регулиране на съобщенията - стр. 118-126. 

10. Заверено копие от Разрешение №01395/08.04.2009 г. с приложения на 
Комисия за регулиране на съобщенията - стр. 127-137. 

11. Заверено копие от Изменение №01395-11/03.04.2014 г. на Разрешение 
№01395/08.04.2009 г. с приложения на Комисия за регулиране на съобщенията - стр. 
138-140. 

12. Заверено копие от Изменение и допълнение №01395-013/16.07.2015 г. на 
Разрешение №01395/08.04.2009 г. с приложения на Комисия за регулиране на 
съобщенията - стр. 141-179. 

13. Заверено копие от Удостоверение №00300/05.05.2016 г. и приложение към 
него на Комисия за регулиране на съобщенията - 180-181. 

14. Заверени копия от Удостоверения за предоставена услуга - стр. 182-184. 
15. Заверени копия от Сертификати за одобрение - стр. 185. 
16. Оферта/Техническо предложение - Образец №2, подписано и подпечатано от 

Мирослава Тенева - Кондова - старши акаунт мениджмънт „Корпоративни клиенти" -
стр. 186-189. 

17. Нотариално заверено Пълномощно на Александър Димитров - главен 
изпълнителен директор и Младен Маркоски - изпълнителен директор, с което 
упълномощават Мирослава Тенева - Кондова - стр. 190-191. 

18. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, 
подписана и подпечатана от Александър Димитров и Младен Маркоски - стр. 192. 

20. Декларация за срок на валидност на офертата, подписана и подпечатана от 
Александър Димитров и Младен Маркоски - стр. 193. 

21. Декларация за спазени задължения при изготвяне на офертата, подписана и 
подпечатана от Александър Димитров и Младен Маркоски - стр. 194. 

22. Предложение за изпълнение на на поръчката по чл. 39, ал. 2, б. „б" от 
ППЗОП-стр. 195-198. 

22. Запечатан и непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри". 

Комисията завърши публичната част на заседанието в 15:00 часа и ще продължи 
работата си на следващо заседание на дата 12.09.2017 г. 

Днес на дата 12.09.2017 г. комисията продължи работа си като пристъпи към 
разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

След като провери представените документи комисията достигна до следните 
заключения: 

I. Относно оферта с вх. №5300-789-11/07.09.2017 г. в 10:26 часа на „Българска 
телекомуникационна компания" ЕАД (БТК), адрес по регистрация и 
кореспонденция: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе" №115 и, Хермес парк, 
сграда A, VIVACOM Централен офис, лице за контакти: Светла Куклева, факс: 02 
9433444, GSM: 0879 11 22 33, e-mail: bids@vivacom.bg. Позиция №2: 
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1. В Обявлението възложителят е поставил условието участникът да е изпълнил 
най-малко една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на 
поръчката през последните три години до датата на подаване на офертата. 
Минималният обем по позиция №2 е 50 обслужени обикновени телефонни поста. 

Участникът е декларирал изпълнени услуги, които отговарят на изискванията на 
възложителя, но не е налице информация относно това дали е изпълнен минималният 
обем изискван от възложителят. 

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП, в който да декларира обема на 
извършените услуги, на които се позовава за съответствие с критериите за подбор. 

II. Относно оферта с вх. №5300-4066-7/07.09.2017 г. в 15:55 часа на „МОБИЛТЕЛ" 
ЕАД, адрес за кореспонденция: гр. София 1309, ул. „Кукуш" №1, тел.: 0882204652, 
факс: 024857907, e-mail: bids@mobiltel.bg, Позиция №1: 

Участникът е представил необходимата информация във връзка с личното 
състояние и критериите за подбор и комисията го допуска до следващият етап от 
процедурата - разглеждане и оценка на техническото предложение във връзка с 
предварително поставените условия. 

И двамата участници са изброили изрично лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. 
Всяко едно от тези лица е декларирало липсата на основания за отстраняване от 
процедурата и комисията приема, че участниците са представили необходимата 
информация относно личното състояние. 

В изпълнение на чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок от 5 работни дни от 
получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано 
несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов 
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти 
и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти 
или заявления за участие. 

Възможността по чл. 54, ал.9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и 
третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или 
трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на 
условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото 
предложение. 

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 
54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП новия ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, 
които могат самостоятелно да представляват участника. 

Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след 
изтичане на срока няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по 
пощата с препоръчано писмо или по куриер, участникът следва да се съобрази с 
последната дата за постъпване на отговора. Ако последният ден от срока е 
неприсъствен, срокът свършва в следващият присъствен ден. 
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Участниците депозират отговорите по настоящия протокол по реда 
на приемане на офертите в „Общински център за услуги и информация на 
граждани", в сградата на Община Велико Търново на адрес: град Велико 
Търново, пл. „Майка България" №2. 

Информацията се представя в запечатана, непрозрачна опаковка. Върху 
същата се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, 
телефон, факс, e-mail: (ако има такъв), предметът на обществената поръчка. 
Информацията се адресира до председателя на комисията с посочване „в отговор 
на протокол от дата 12.09.2017г. ". 

Отговори, които не са представени в запечатана опаковка, гарантираща че 
участникът е представил изисканото в срок и в неговата цялост няма да бъдат 
приемани. Опаковки, на които не е посочена процедурата, за която се отнасят 
няма да бъдат приемани. Неприемането на отговорите води до отстраняване от 
участие! 

Протоколът се изготви в три екземпляра, като съгласно чл. 54, ал.8 от ППЗОП 
комисията уведомява участниците като им го изпраща в деня на публикуването му в 
профила на купувача. 

Комисията завърши своята работа в 16:30 часа и насрочи следващо заседание 
след изтичане на установения срок за получаване на отговорите по този протокол, но не 
по-късно от 29.09.17 г. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и 
отбранително-мобилизационна подготовка" в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Павел Христов - Началник отдел ИТО в Община Велико Търново; 

2. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция ОП в Община Велико Търново; 

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



