
ПРОТОКОЛ №1 

Днес, 20.09.2017 г. в 11:00 ч., в зала 306 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 22 -
1600/19.09.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени 
офертите, представени в отговор на обява с №ОБ - 20/07.09.2017 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: „Разработване на предпроектно проучване за реализиране на 
мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Велико 
Търново" с публикувана Информация за обява с ID 9068066 в Портала за обществени 
поръчки (ПОП) и Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на 
оферти с изх. №12 - 161 - 32/15.09.2017 г., публикувана в ПОП с ID №9068334 на 
15.09.2017 г., с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/523. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Цонева - началник на отдел „Околна среда" в Община 
Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Нели Любенова - старши експерт в отдел „Околна среда" в Община Велико Търново; 
2. Мая Тодорова - младши експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново. 

В определения в обява №ОБ - 20/07.09.2017 г. за обществената поръчка срок са 
постъпили две оферти, поради което е приложен чл. 188, ал. 2 от ЗОП и е удължен до 
18.09.2017 г. В допълнително указния срок не е постъпила нова оферта. 

Преди започване на работа комисията подписа декларации за обстоятелствата по 
чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на офертите, 
постъпили в отговор на поканите на възложителя по реда на чл. 191, ал. 1, т. 2 от 
ЗОП. 

В определения срок са постъпили две оферти, както следва: 

I. Оферта с вход. №53 - 1427 - 1/14.09.2017 г. от 09:18 часа на „ЕКОЕМ" ЕООД, ЕИК 
121079308, гр. София 1799, ж.к. „Младост 2", бл. 235, вх. 1, ет. 3, ап. 10, тел: 
02/8850033; 02/8850033, e-mail: offlce@ekoem.bg, лице за контакт: Антония Петрова, 
съдържа Папка ..Оферта" и плик „Ценово предложение": 

Папка „Оферта": 

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/523
mailto:offlce@ekoem.bg


1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се 
в офертата - образец №1. подписан и подпечатан от Емилия Костакева - управител - 2 
стр. 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - образец №2, 
подписан и подпечатан от Емилия Костакева - управител - 18 стр. 

3. Заверени копия от Препоръки - 4 бр. 
4. Заверени копия Сертификати - 3 бр. и Удостоверение за валидност №2. 
5. Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка, подписана и 

подпечатана от Емилия Костакева - управител. 43 стр. 
6. Заверени копия от дипломи, сертификати, заповед, удостоверения за доказване 

квалификацията и опита на експертите, предложени за изпълнение на поръчката - 58 стр. 
7. Заверени копия от Препоръки/Удостоверения за добро изпълнение/Референции 

за добро изпълнение - 12 стр. 
8. Заверено копие от Приемо-предавателен протокол за предаване на окончателен 

доклад. 
Плик „Ценово предложение'": 
1. Ценово предложение, подписано и подпечатано от Емилия Костакева -

управител, Образец №4 - 2 стр.: 
- Обща цена: 51 763,00 (петдесет и една хиляди седемстотин шестдесет и три лв. 

и 00 ст.) лева без ДДС, а с ДДС 20% - 62 116,00 (шестдесет и две хиляди сто и 
шестнадесет лв. и 00 ст.) лева. 

II. Оферта с вход. №5300 - 3097 - 1/14.09.2017 г. от 09:22 часа на „ЕКО ЛОГИСТИК 
А" ЕООД, ЕИК 201014089, гр. София, бул. „България" №110, блок В, ет. 1, офис №4, 
тел: 0887516812, e-mail: ekologistica.eu(fi)gmail.com, лице за контакт: Евгения 
Андреевска, съдържа 2 бр. Папки: 

Папка I: 
1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се 

в офертата - образец №1, подписан и подпечатан от Евгения Андреевска - Джамбазова -
управител - 2 стр. 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - образец №2, 
подписан и подпечатан от Гергана Коджебашева - Катранджиева и Евгения Андреевска -
Джамбазова - управители - 25 стр. 

3. Заверени копия от Договори и Приемо-предавателни протоколи за приемане на 
работа - 41 стр. 

4. Заверени копия Сертификати - 2 бр. 
5. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - образец №2, 

подписан от Виктор Кьосев - в качеството си на експерт ..Технически въпроси" - 19 стр. 
6. Декларация за съгласие за участие в изпълнението на поръчката, подписана от 

Виктор Кьосев. 
Папка II: 
1. Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка, подписана и 

подпечатана от Евгения Андреевска - Джамбазова - управител, 81 стр. 
2. Заверени копия от дипломи, сертификати, служебни книжки, референции, 

удостоверения за доказване квалификацията и опита на експертите, трудови книжки, 
трудов договор, предложени за изпълнение на поръчката - 65 стр. 

3. Ценово предложение, подписано и подпечатано от Евгения Андреевска -
Джамбазова - управител. Образец №4 - 2 стр.: 

- Обща цена: 62 500,00 (шестдесет и две хиляди и петстотин лв. и 00 ст.) лева без 
ДДС, а с ДДС 20% - 75 000,00 (седемдесет и пет хиляди лв. и 00 ст.) лева. 
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На следващото си заседание комисията ще обсъди наличието и съответствието на 
представените документи с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на 
останалите участници. 

Комисията приключи работа в 12:00 часа. 

Настоящия протокол се състави в един екземпляр. 

/Мирослава Цонева - началник на отдел „Околна среда" в Община Велико Търново/ 

/Нели Любенова - старши експерт в отдел „Околна среда" в Община Велико Търново/ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/Мая Тодорова - младши експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново/ х 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




