
ПРОТОКОЛ № 1

Днес на дата 08.02.2018 г. в 11:00 часа в сградата на Община Велико Търново в 
стая 505, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с 
чл.51. ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със 
Заповед №  РД 22-262/08.02.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез 
с предмет: "Охрана със сигнално - охранителна техника за нуждите на Община 
Велико Търново" с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2018-0005 и 
публикувано решение от дата на дата 31.01.2018 г. с ID 827717 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/558/

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев -  Заместник-кмет ..Строителство и
устройство на територията";

И ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Веселин Станчев -  Главен експерт в Звено ..Сигурност и отбранително-
мобилизационна подготовка";

2. Явор Иванов -  Ю рисконсулт в Дирекция ..Обществени поръчки".

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103. ал. 2 
ЗОП и чл. 51. ал. 8 и ал. 13 ППЗОП. неразделна част от настоящият протокол.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участника 
..ВЕЛТТЕД СЕКЮ РИТИ" ЕООД -  Стефан Стефанов и Димитър Широков.

проф. Георги Камарашев -  Заместник-кмет ..Строителство и устройство на 
територията", изчете Заповед № РД 22-262/08.02.2018 г., представи комисията и 
оповести нейните задачи.

В определеният от Възложителя срок за постъпили три оферти от:

I. Оферта от „ВЕЛТТЕД СЕКЮ РИТИ“ ЕООД с вх. № 5300-5549-2/07.02.18 г. от 
10:14 часа с ЕИК 104618582, адрес: град Велико Търново, ПК 5000, ул. 
„М армарлийска“ № 41, зел. 0887388750, e-mail:velttted@ abv.bg.

II. Оферта от „ДЕЛТА -  КОМ “ ООД с вх. № 5300-295-2/07.02.18 г. от 13:38 часа с 
ЕИК 817042638, адрес: град Велико Търново, ПК 5000, ул. „Христо Ботев“ № 3, тел. 
0888205888, e-mail:office@ delta-kom.com.

III. Оферта от „СОД -  ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ООД с вх. № 5300-1565-2/07.02.18 г. от 
13:53 часа с ЕИК 104507596, адрес: град Велико Търново, ПК 5000, бул. „България“ 
№ЗЗВ, тел. 0888396564, e-maiI:sodvt(n abv.bg.
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Комисията в съответствие с чл. 54. ал.З от ППЗОП отвори и оповести съдържането на 
опаковките на участниците, както следва:

I. Оферта от „ВЕЛТТЕД СЕКЮ РИТИ“ ЕООД с вх. № 5300-5549-2/07.02.18 г. от 
10:14 часа с ЕИК 104618582, адрес: град Велико Търново, ПК 5000, ул. 
„Мармарлийска“ № 41, тел. 0887388750, e-mail:velttted@ abv.bg, съдържа:

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плик с надпис ..Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на 
комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис ..Предлагани ценови 
параметри".

Съдържание на документите:

1. Опис на представените документи -  1 стр.;

2. Заявление за участие -  1 стр.;

3. ЕЕДОП на ..ВЕЛТТЕД СЕКЮ РИТИ" ЕООД, оригинал подписан и подпечатан от 
Николай Ш ироков -  21 стр.;

4. Техническо предложение оригинал, подписано и подпечатано от Николай Ш ироков -  
2 стр.;

След като разгледа подробно заявлението за участие на участника комисията 
констатира, че то отговаря на предварително обявените условия и участникът следва да 
бъде допуснат до разглеждане на техническото предложение относно съответствието с 
предварително обявените условия.

И. Оферта от „ДЕЛТА -  КОМ “ ООД с вх. № 5300-295-2/07.02.18 г. от 13:38 часа с 
ЕИК 817042638, адрес: град Велико Търново, ПК 5000, ул. „Христо Ботев“ № 3, тел. 
0888205888, e-mail:office@ delta-kom.com, съдържа:

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плик с надпис ..Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на 
комисията и един от присъстващите представители на конкурентен участник подписаха 
техническото предложение и плика с надпис ..Предлагани ценови параметри".

Съдържание на документите:

1. Опис на представените документи -  1 стр.:

2. Заявление за участие -  1 стр.;

3. ЕЕДОП на ..ДЕЛТА -  КОМ " ООД, оригинал подписан и подпечатан от Борис Попов и 
Петя Туртева -  21 стр.;

4. Техническо предложение оригинал, подписано и подпечатано от Борис Попов -  3 стр.;

След като разгледа подробно заявлението за участие на участника комисията 
констатира, че то отговаря на предварително обявените условия и участникът следва да
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бъде допуснат до разглеждане на техническото предложение относно съответствието с 
предварително обявените условия.

III. Оферта от „СОД -  ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ООД с вх. № 5300-1565-2/07.02.18 г. от 
13:53 часа с ЕИК 104507596, адрес: град Велико Търново, ПК 5000, бул. „България“ 
№ЗЗВ, тел. 0888396564, e-mail:sodvt@ abv.bg, съдържа:

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плик с надпис ..Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на 
комисията и един от присъстващите представители на конкурентен участник подписаха 
техническото предложение и плика с надпис ..Предлагани ценови параметри".

Съдържание на документите:

1. Опис на представените документи -  1 стр.;

2. Заявление за участие -  1 стр.;

3. ЕЕДОП на ..СОД -  ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ООД, оригинал подписан и подпечатан от 
Марин Стефанов. Емил Златев и Михаил Тросков -  21 стр.;

4. Техническо предложение оригинал, подписано и подпечатано от Марин Стефанов -  3 
стр.;

След като разгледа подробно заявлението за участие на участника комисията 
констатира, че то отговаря на предварително обявените условия и участникът следва да 
бъде допуснат до разглеждане на техническото предложение относно съответствието с 
предварително обявените условия.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 
участниците и прилагане на следната методика за оценка:

Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически наи-изгодната 
оферта.

1. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по 
критерия ,,Оптимално съотношение качество/цена" съгласио чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 
Оценяването и класирането на постъпилите оферти ще се извърши в съответствие с 
изискванията на ЗОП.

2. Пликовете с надпис ,,Предлагани ценови параметри" - Ценовите предложения 
се отварят от комисията в тяхната последователност на постъпване. Пликовете с 
ценови предлож ения на участници , чиито оферти не отговарят на предварително 
обявените от Възлож ителя условия, не се отварят.

3. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка 
на предлаганите от участника условия да изпълни обществената поръчка. 
Комплексната оценка се формира като сбор от получените точки по отделните 
показатели за оценка.

4. Показателите и относителна им тежест в комплексната оценка са описани в 
настоящата документация:
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5. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти еа равни за
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която ее предлага най-ниска цена. 
При условие че и цените еа еднакви комисията провеж да публично ж ребий за 
определяне на изпълнител меж ду класираните на първо място оферти съгласио чл. 58, 
ал. 3 от IIГ13011, когато тази оферта не мож е да ее определи по описания по-горе ред, 
като участниците се уведомяват за датата, часа и мястото на провеж дане на 
публичния жребий и могат  да изпратят упълномощени представители.

6. Критерият се прилага за оценка на офертите, които отговарят на
предварително обявените от възложителя условия.

7. Оценяването на офертите се извършва по методика, в която еа
определени показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на 
оценката по всеки показател, включително допустимите за него стойности в цифрово 
изражение и оценката м у в предварително определени граници.

Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу, като най -  
изгодното предлож ение мож е да получи 100 т. Получените оценки за предлож ените 
цени се умнож ават с число (процент), представляващо относителна тежест на 
показателя. Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. 
Оценката се получава след умнож аване на резултата, получен от прилагане на 
съответните формули е процент, представляващ теж естта на показателя.

Сборът от точките по всички показатели е най-изгодно предлож ение -  
Комплексна оценка "К", на базата на която се получава класирането на отделните 
участници. Участникът събрал най -  много точки ее класира на първо място, като по 
низходящ ред ее класират всички останали участници.

Комплексната оценка се образува по формулата К  = Ц х  70% + Т х  30%, където:

Ц  -  е общата цена за охрана със сигнално-охранителна техника за един обект за 
месец в лева без ДДС.

Участникът предлож ил най-ниска сума получава 100 т., а останалите 
предложения се оценяват по формулата:

Ц  = Цийп х  100,
Цп

Т -  Срок за започване на дейността по охрана със сигнално-охранителна 
техника считано от деня на получаването на възлагателно писмо в часове, (срокът 
започва да тече от деня след получаване на възлагателното писмо и срокът за 
изпълнение следва да е съобразен е работното време на възложителя от 8:30 до 17:00 
часа).

Участникът предложни най-кратък срок получава 100 т., а останалите 
предложения се оценяват по формулата:

Т =  Тпйп х  100,
Тп
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Участник, който ис е предложчп информация по един и:ш повече от 
показателите, което прави невъзмож но оценяването па офертата м у се отстранява 
от участие в процедурата.

В случай, че две или повече оферти са на първо мяст о с равен орой точки се 
прилагат правилата на чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП.

I. Оферта от „ВЕЛТТЕД СЕКЮ РИТИ“ ЕООД с вх. № 5300-5549-2/07.02.18 г. от 
10:14 часа с ЕИК 104618582, адрес: град Велико Търново, ПК 5000, ул. 
„Мармарлийска“ № 41, тел. 0887388750, е-таИ:уе1Ше(1@аЬу.1^. 

Техническото предложение на участника съдържа следните предложения:

Т -  Срок за започване на дейността по охрана със сигнално-охранителна техника считано 
от деня на получаването на възлагателно писмо в часове, (срокът започва да тече от деня 
след получаване на възлагателното писмо и срокът за изпълнение следва да е съобразен с 
работното време на възложителя от 8:30 до 17:00 часа) 2 (два) часа.

Предлагаме срок отстраняване на технически повреди по системата до 1 (един) час, 
считано от уведомяването по някой от способите в проекта на договор.

Тъй като участникът е приложил най-кратък срок получава максималната оценка 
от 100 т.

Техническото предложение на участника отговаря на изискванията поставени от 
Възложителя. Налице е цялата необходима информация и са спазени мерните единици, в 
които следва да се представят предложенията. Предложението е подписано от лице 
притежаващо представителна власт.

Комисията единодушно реши да допусне офертата на участника до етап на 
разглеждане и оценка на ценовите предложения.

II. Оферта от „ДЕЛТА -  КО М “ ООД с вх. № 5300-295-2/07.02.18 г. от 13:38 часа с 
ЕИК 817042638, адрес: град Велико Търново, ПК 5000, ул. „Христо Ботев“ №3, тел. 
0888205888, е-тай:оШ се@ йеКа-кош.сош. 

Техническото предложение на участника съдържа следните предложения:

Т -  Срок за започване на дейността по охрана със сигнално-охранителна техника считано 
от деня на получаването на възлагателно писмо в часове, (срокът започва да тече от деня 
след получаване на възлагателното писмо и срокът за изпълнение следва да е съобразен с 
работното време на възложителя от 8:30 до 17:00 часа) 4 (четири) часа.

Предлагаме срок отстраняване на технически повреди по системата до 2 (два) час, 
считано от уведомяването по някой о г способите в проекта на договор.

Въз основа на предложеното от него и методиката за оценка участникът получава 
следната оценка: 2/4 х 100 = 50 т.

Техническото предложение на участника отговаря на изискванията поставени от 
Възложителя. Налице е цялата необходима информация и са спазени мерните единици, в
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които следва да се представят предложенията. Предложението е подписано от лице 
притежаващо представителна власт.

Комисията единодушно реши да допусне офертата на участника до етап на 
разглеждане и оценка на ценовите предложения.

III. Оферга от „СО Д -  ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ООД с вх. № 5300-1565-2/07.02.18 г. от 
13:53 часа с ЕИК 104507596, адрес: град Велико Търново, ПК 5000, бул. „България“ 
№ЗЗВ, тел. 0888396564, е -т а П ^ о й у ^ а Ь у .!^ .

Техническото предложение на участника съдържа следните предложения:

Т -  Срок за започване на дейността по охрана със сигнално-охранителна техника считано 
от деня на получаването на възлагателно писмо в часове, (срокът започва да тече от деня 
след получаване на възлагателното писмо и срокът за изпълнение следва да е съобразен с 
работното време на възложителя от 8:30 до 17:00 часа) 3 (три) часа.

Предлагаме срок отстраняване на технически повреди по системата до 2 (два) час, 
считано от уведомяването по някой от способите в проекта на договор.

Въз основа на предложеното от него и методиката за оценка участникът получава 
следната оценка: 2/3 х 100 = 66.66 т.

Техническото предложение на участника отговаря на изискванията поставени от 
Възложителя. Налице е цялата необходима информация и са спазени мерните единици, в 
които следва да се представят предложенията. Предложението е подписано от лице 
притежаващо представителна власт.

Комисията единодушно реши да допусне офертата на участника до етап на 
разглеждане и оценка на ценовите предложения.

Комисията взе решение да отвори пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ и да проведе преговори с участниците на 15.02.2018 г. от 11:00 ч. За целта ще 
бъдат предприети действия по публикуване на съобщение на профила на купувача 
съгласно чл. 57, ал.З от ППЗОП.

Комисията завърши своята работа в 12:20 часа.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев -  Заместник-кмет „Строителство и
устройство на територията” ;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Веселин Станчев -  Главен експерт в Звено „Сигурност и отбранително- 
мобилизационна подготовка”;

^  «— - у

2. Явор Иванов -  Ю рисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”.

/ I....................................................................................................у с
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




