
ПРОТОКОЛ

Днес. 22.12.2017 г. в 14:00 ч.. в зала 302 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 103. ал. 1 от ЗОП. назначена със Заповед №РД 22 -  
2148/04.12.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени 
офертите, представени в отговор на обява с №ОБ - 29/14.12.2017 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: „Текущо поддържане, ремонт и отстраняване на аварии на 
Радиотранслационна мрежа /РТМ/ в населените места: Водолей; Вонеща вода; 
Дебелец; Дичин; Килифарево; Къпиново; Малки чифлик; Миндя; Никюп; Плаково; 
Присово; Емен; Ялово; Буковец; Велчево; Въглевци; Големани; Пчелище; Ресен; 
Русаля; Самоводене; Хотница; Церова кория -  в Община Велико Търново” с Ш 
9071575.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Севдалина Вълковска -  Управител на ОП ..Общинско кабелно радио -  
Велико Търново";

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Тодор Кънчев -  Отговорник техническа служба в ОП „Общинско кабелно радио -  
Велико Търново";
2. Александър Колев -  Старши експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново.

В определения в обява с № ОБ - 29/14.12.2017 г., са постъпили четири оферти, както 
следва:
1. Оферта с вх.№5300-14913-1/21.12.2017г. в 14:53ч. от ..Стоянов и Калчев'" ООД;
2. Оферта с вх.№ 5300-12036-2/21.12.2017г. в 14:58ч. от „Ево"ООД;
3. Оферта с вх.№5300-18965-2/21.12.2017г. в 16:45ч. от Консорциум „Проектоконсулт -  
СОД Царевец"
4. Оферта с вх.№53-1638-1/21.12.2017г. в 16:51 ч. от ..Айхемп фармс" ЕООД;

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.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

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

I. Оферта с вход. №5300 -  14913 - 1/21.12.2017 г. от 14:53 часа на „Стоянов и Калчев” 
ООД, гр. Велико Търново, съдържа:
1. Оферта свободен текст, подписана и подпечатана -  1стр.
2. Визитка -1бр.

Комисията установи, че участника не се е придържал към изискуемите документи и 
образци към обявата. Участника не е представил документи които удостоверяват 
наличието на съответствие с изискванията към личностното състояние на участника и 
критериите за подбор. Не е представено техническо предложение за изпълнение на 
поръчката със задължително съдържание за описание на работата, както и не е 
представено ценово предложение по утвърдените от възложителя образци.



Налице е основание за отстраняване на участника от последващо участие съгласно чл. 
107. т.1 от ЗОП. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 
изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за 
потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията.

Комисията се обедини единодушно и предлага участника за отстраняване от 
по-нататъшно участие.

II. Оферта с вход. №5300 -  12036 - 2/21.12.2017 г. от 14:58 часа на „ЕВО” ООД, гр. 
Велико Търново, бул. „България” №25,ет.8 тел.: 0889942424, e-mail:
rosen.veIikoy@evo.bg , лице за контакти: Росен С.Великов, съдържа:

1. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатан -  2стр.
2. Представяне на участника, оригинал подписано и подпечатано -Зстр.
3.Техническо предложение оригинал подписано и подпечатано -  2стр.
4. Приложение към Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано -  1стр.
5. Ценово предложение, оригинал подписано и подпечатано -  2стр.
6. Декларация по образец №5, оригинал подписана и подпечатана -  1стр.
7.Декларация по образец №6, оригинал подписано и подпечатано -  1стр.
8. Декларация по образец №8, оригинал подписано и подпечатано -  2стр.
9. Декларация по образец №9, оригинал подписана и подпечатана -  2стр.
10. Декларация по образец №10, оригинал подписана и подпечатана -  1стр.
11. Заверени копия от договори за абонаментно обслужване и фактури, подписани и 
подпечатани -  28стр.

Констатации:
1. Комисията установи, че участника е представил информация за списък на изпълнените 
услуги в съответствие с изискванията на обявата. От представената информация 
комисията не може да установи дали участника е изпълнил услуга по .. Поддържане и/или 
ремонт и/или отстраняване на аварии на Радиотранслационна мрежа /РТМ / с дължина 
не по-малко от 2км. подземна мрежа и Откритата радиотранслационна мрежа (РТМ) е 
дължина минимум 180 км. "

Необходимо е участника да представи нов образец на ..Представяне на 
у ч а с т н и к а Ц о б р а з е ц  № 2 )  с попълване на необходимата информация за изпълнени услуги 
идентични или сходни с предмета на поръчката.
2. Комисията установи, че участника е представил декларация по образец №5, която е 
подписана и подпечатана, от Росен Великов. При справка в търговски регистър, и видно от 
представянето на участника, дружеството се представлява от Росен Великов и Грета 
Стоянова. Предвид това. че декларацията на обстоятелствата е в личностно качество, а не 
от името на дружеството, е необходимо да се представи декларация по образец №5 за 
обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП за лицето Грета Стоянова.

III. Оферта с вход. №5300 -  18965-2/21.12.2017 г. от 16:45 часа на Консорциум 
„Проектоконсулт-СОД Царевец“, гр. Велико Търново, ул. „Ален Мак” №6 ,тел.: 
0889735158, лице за контакти: Татяна Нешкова. съдържа:

1. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатан -  2стр.
2. Представяне на участника -  Збр., оригинал подписано и подпечатано -бстр.
3. Заверено копие от справка в регистър Булстат и копие от договор за консорциум, 
подписано и подпечатано -  4стр.
4.Техническо предложение и приложение, оригинал подписано и подпечатано -  4стр.
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5. Ценово предложение, оригинал подписано и подпечатано -  2стр.
6. Декларация по образец №5. оригинал подписана и подпечатана -  1стр.
7.Декларация по образец №6, оригинал подписано и подпечатано -  1стр.
8. Декларация по образец №8. оригинал подписано и подпечатано -  1стр.
9. Декларация по образец №9. оригинал подписана и подпечатана -  2стр.
10. Декларация по образец №10, оригинал подписана и подпечатана -  1стр.

Констатации:

1.Участника е представил „представяне на участника'* за двамата участници в 
консорциума и едно „представяне на участника" за Консорциума. В трите представени 
образеца, не е спазен образеца представен от Възложителя в обявената обява.
Необходимо е да се представят нови образци „Представяне на участника" за изброените 
по-горе дружества.

2. Комисията установи, че участника не е представил информация за списък на 
изпълнените услуги в съответствие с изискванията на обявата. Предвид горното комисията 
не може да установи дали участника е изпълнил услуга по Поддържане и/или ремонт 
н/или отстраняване на аварии на Радиотранслационна мрежа /РТМ / е дължина не по- 
малко от 2км. подземна мрежа и Откритата радиотранслационна мрежа (РТМ) е 
дължина минимум 180 км. “

Необходимо е участника да представи нов образец на „Представяне на 
участника"(образец №2) с попълване на необходимата информация за изпълнени услуги 
идентични или сходни с предмета на поръчката.

IV. Оферта с вход. №53 -  1638-1/21.12.2017 г. от 16:51 часа на „Айхемпфармс“ ЕООД, 
с.Милевци, община Трявна ,тел.: 0896705803, лице за контакти: Теодор Мечкаров,
съдържа:

1. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатан -  2стр.
2. Представяне на участника -Зстр.
3. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано -  2стр.
4. Ценово предложение, оригинал подписано и подпечатано -  2стр.
5. Декларация по образец №5, оригинал подписана и подпечатана -  1стр.
6.Декларация по образец №6, оригинал подписано и подпечатано -  1стр.
7. Декларация по образец №7, оригинал подписана и подпечатана -  1стр.
8. Декларация по образец №8, оригинал подписано и подпечатано -  1стр.
9. Декларация по образец №9. оригинал подписана и подпечатана -  2стр.
10. Декларация по образец №10. оригинал подписана и подпечатана -  1стр.

Констатации:
1. Комисията установи, че участника не е представил информация за списък на 

изпълнените услуги в съответствие с изискванията на обявата. Предвид горното комисията 
не може да установи дали участника е изпълнил услуга по .. Поддържане и/или ремонт 
и/или отстраняване на аварии на Радиотранслационна мрежа /РТМ/ с дължина не по- 
малко от 2км. подземна мрежа и Откритата радиотранслационна мрежа (РТМ) с 
дължина минимум 180 км. “

Необходимо е участника да представи нов образец на „Представяне на 
участника"(образец №2) с попълване на необходимата информация за изпълнени услуги 
идентични или сходни с предмета на поръчката.
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2. Комисията установи, че участника е представил декларация по образец №5. 
която е подписана и подпечатана, но участника не е зачертал невярното твърдение което 
се отнася за него. Комисията не може да установи кое от изброените обстоятелства се 
отнася до участника. Необходимо е участника да представи нова декларация по образец 
№5, като в нея отбележи приложимите обстоятелства.

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 и/или други документи 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.

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 22.12.2017г. ".

Протоколът се изготви в един екземпляр, като съгласно чл. 54. ал.8 от ППЗОП 
комисията уведомява участниците като им изпраща протокол е констатациите 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.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:............. .... .............. .................................................
/ Севдалина Вълковска -  Управител на ОП ..Общинско кабелно радио -  Велико Търново" :/

И ЧЛЕНОВЕ:

/ Тодор Кънчев -  Отговорник техническа службЗ^вТ)!( ..Общйнско кабе^гю радио -  Велико 
Търново":/

/ Александър Колев -  Старши експерт в дирекция ОГПв Община Велико Търново/ 

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от В Л Д .

4


