
ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 06.11.2017 г., в 11:00 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 -  1918/06.11.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна 
разглеждането на постъпилите оферти, представени в отговор на покана с № 53-1530- 
1/31.10.2017 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.З, т.2 от ЗОП, във 
връзка с чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП чрез изпращане на покана до определени лица с 
предмет: „Доставка на 200 броя книги „Търново и Търновският край по време на 
Руско-турската война 1877-1878 г.“, с адрес на профила на купувача на Община 
Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/536.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Маринова -  Юрисконсулт в Дирекция „Култура, туризъм и 
международни дейности“ в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Антония Папазова -  Главен счетоводител в Счетоводство към Дирекция 

„Култура, туризъм и международни дейности“ в Община Велико Търново;
2. Невена Върбанова -  Младши експерт по Програма „Старт на кариерата“ в 

Община Велико Търново.

В определения в покана до определени лица с № 53-1530-1/31.10.2017 г. е 
постъпила оферта в указания в поканата срок, а именно: Оферта с вх. № 53-1530- 
2/02.11.2017 г. от 14:46 ч. на ЕТ „Стоян Чаушев -  Антика 1“;

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

На заседанието на комисията не присъстваше представител на участника. 
Комисията отвори постъпилата оферта и обяви ценовото предложение.

I. Оферта с вх. № 53-1530-2/02.11.2017 г. от 14:46 ч. на ЕТ „Стоян Чаушев -  
Антика 1“; адрес: град Велико Търново, п.к. 5000, ул. „Г.Мамарчев“ № 16; тел.: 
0887 467534; e-mail: chayshevjps@yahoo.com; лице за контакт: Стоян Чаушев, е
със следното съдържание:

- Документация за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от 
ЗОП „чрез изпращане на покана до определени лица, с предмет: „Доставка на 200 броя 
книги „Търново и Търновският край по време на Руско-турската война 1877-1878 г“, 3 
стр.;

- Представяне на участника -  по Образец № 1, подписано и подпечатано от 
Стоян Чаушев, 2 стр.;

- Техническо предложение -  по Образец № 2, подписано и подпечатано от Стоян 
Чаушев, 1 стр.;
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- Ценово предложение -  по Образец № 3, подписано и подпечатано от Стоян 
Чаушев, 2 стр.;

- Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 
и 7 от ЗОП) -  по Образец № 4, подписана и подпечатана, 1 стр.;

- Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 
от ППЗОП) - по Образец № 5, подписана и подпечатана, 1 стр.;

- Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици -  по Образец № 7, 
подписана и подпечатана, 1 стр.;

- Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП 
-  по Образец № 8, подписана от Стоян Чаушев, 1 стр.

Комисията констатира следните непълноти в оферта с вх. № 53-1530- 
2/02.11.2017 г. от 14:46 ч. на ЕТ „Стоян Чаушев -  Антика 1“:

1. В Образец № 1 -  Представяне на участника, липсва попълнена информация 
относно лицето, представляващо участника, поради което следва да бъде представен 
нов документ по Образец № 1 -  Представяне на участника, в който да бъдат коректно 
вписани необходимите данни.

2. В представената от участника ЕТ „Стоян Чаушев -  Антика 1“ Декларация по 
чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП) -  по 
Образец № 4 комисията констатира, че не са декларирани обстоятелствата в 
съответствие с поставените изисквания на приложените в документацията образци, а 
именно не са зачертани неверните обстоятелства. Комисията приема, че по този начин 
участникът не е декларирал липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 
т. 1 и 2 от ЗОП. Поради това следва да бъде представена нова декларация от участника, 
в която да бъде отразена коректно необходимата информация.

3. В представената Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по 
чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) -  по Образец № 5, в точка 1 от същата, комисията 
констатира, че не е декларирана необходимата информация, съобразно поставените 
изисквания на приложените в документацията образци, а именно не са зачертани 
неверните обстоятелства. По този начин участникът не е декларирал липсата или 
наличието на обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т.З от ЗОП, поради което същият следва 
да представи нова декларация, която да бъде коректно попълнена.

4. По отношение на Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици -  по Образец № 7, комисията констатира, че участникът не е попълнил 
същата в съответствие с поставените изисквания на приложените в документацията 
образци, а именно не е зачертал ненужното. По този начин изискваната информация не 
е предоставена и поради което следва да бъде представена нова декларация от 
участника, която да бъде коректно попълнена.

Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията уведомява участниците, като им 
изпраща протокола с констатациите относно наличието на липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, 
или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

В съответствие с чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от
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получаването на настоящия протокол 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.

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 новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, 
които могат самостоятелно да представляват участника.

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП, комисията уведомява участниците, като им 
изпраща протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на 
купувача.

Съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП, участниците представят на комисията 
съответните документи или информация в срок от 5 /пет/ работни дни от 
получаването на настоящия протокол.

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.

Отговорите на участниците се представят в Общински център за услуги и 
информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико 
Търново, пл. „Майка България” № 2, Пощенски код 5000 в запечатана непрозрачна 
опаковка върху който, освен идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, 
телефон, факс и e-mail, се изписва:

О Т Г О В О Р

На писмо с изх. № ............................ / 2017 г.
До Таня Маринова -  Юрисконсулт в Дирекция „Култура, туризъм и 
международни дейности“ в Община Велико Търново, Председател на 
комисията, определена със Заповед № РД 22 -  1918/06.11.2017 г. на Кмета на 
Община Велико Търново по покана с № 53-1530-1/31.10.2017 г. за обществена 
поръчка на стойност по чл. 20, ал.З, т.2 от ЗОП, във връзка с чл. 191, ал. 1, т. 2 от 
ЗОП чрез изпращане на покана до определени лица с предмет: „Доставка на 200 
броя книги „Търново и Търновският край по време на Руско-турската война 
1877-1878 г. “ с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https ://www. veliko-tamovo .bg/bg/profil-na-kupuvacha/5 3 6.

От участник:.................................................................................................................;
ЕИ К :.............................................................................. ; Адрес за кореспонденция: град:
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.................................... , улица:..................................
 ; Пощенски код: ............... ; Телефон:
.............................................. ; Електронна поща:
Лице за контакти:.................................................

, вх   № ............. , ет.:
...................................; Факс:

ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА

определена от Кмета на Община Велико Търново по покана с № 53-1530- 
1/31Л0.2017 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.З, т.2 от ЗОП, във 
връзка с чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП чрез изпращане на покана до определени лица с 
предмет: „Доставка на 200 броя книги „Търново и Търновският край по време на 
Руско-турската война 1877-1878 г. “__________________________________________

Информацията се адресира до председателя на комисията с посочване „отговор 
на писмо с изходящ номер”, като се посочва изходящия номер на приложното писмо 
за изпращане на настоящия протокол”.

Комисията приключи работа в 11:25 часа и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговора на участника по констатациите в настоящия протокол.

Настоящия протокол се състави в един екземпляр и в съответствие с чл.54, ал.8 
от ППЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново.

КОМИСИЯ в състав^
ПРЕДСЕДАТЕЛ: .........................................
/Таня Маринова -  Юрисконсулт в Дирекция „Култура, туризъм и международни 
дейности“ в Община Велико Търново/

И ЧЛЕНОВЕ: р

/Антония Папазова4̂ —Главен счетоводител в Счетоводство към Дирекция „Култура, 
туризъм и международни дейности“ в Община Велико Търново/

............................. v ...............................................................................................................................

/Невена Върбанова -  Младши експерт по Програма „Старт в 
Велико Търново/

кариерата“ в Община
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




