
П Р О Т О К О Л  № 2

Днес, 15.05.2018 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- 
714/30.04.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени 
офертите, представени в отговор на обмва с № ОБ - 13/17.04.2018 г. за обществена поръчка по 
чл. 20, ал.З, т.2 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, продължи 
разглеждането на постъпилата оферта във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: 
„Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за 
озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от Община Велико Търново“, 
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново на адрес 
https://wvv4V.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/583, с ID 9075033 и информация за 
удължаване срока за подаване на оферти ID 9075290 от 24.04.2018 г.

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пелина Църова -  Директор дирекция „Култура, туризъм и международни 
дейности“ в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Инж. Веселин Нинчев -  Главен експерт в звено „Връзки с обществеността и протокол“ 

в Община Велико Търново
2. Трета Маринова -  Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 

Търново

В протокола от дата 30.04.2018 г. е констатирано несъответствие на постъпилата 
оферта с предварително обявените от възложителя условия. В съответствие с изискванията на 
чл. 54, ал. 8 от ППЗОП протоколът е публикуван в профила на купувача и изпратен на 
участника в същия ден, като е даден срок за допълнително представяне на документи и 
отстраняване на несъответствията.

Комисията направи проверка за спазване на срока, посочен в протокола от дата
30.04.2018 г. и установи следното: в отговор на писмо с изх. № 5300 -  4952 - 7/03.05.2018 г. в 
срок е постъпил отговор, както следва:

- отговор с вход. № 5300 -  3067 -  7/10.05.2018 г. на „БИ САУНД“ ЕООД, гр. Велико
Търново.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на допълнително представените 
документи и информация, изискани от участника, и към проверка на съответствието им с 
поставените от Възложителя изисквания.

I. Отговор с вход. № 5300 -  3067 -  7/10.05.2018 г. на „БИ САУНД“ ЕООД, гр. Велико 
Търново, ул. „Елин Пелин“ № 8, тел: 0878 483 111, e-mail: b.sound@ gmaiI.com, лице за 
контакт: Пламен Йорданов -  Управител, съдържа:

https://wvv4V.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/583
mailto:b.sound@gmaiI.com


1. Образец № 2 Стандартен образец за единния европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП), подписан и подпечатан от Пламен Йорданов -  управител -  стр. 
1 -  стр. 26

2. CD

1. В протокола от дата 30.04.2018 г. в 14:00 часа е посочено, че участникът не е 
изпълнил даденото от Възложителя указание относно формата и начина на представяне на 
ЕЕДОП в електронен вид -  еЕЕДОП. Посочени са поставените от Възложителя изисквания 
относно начина на представяне на еЕЕДОП, подписан с електронен подпис, както и относно 
носителя и формата, в който да се представи (формат XML, който е предназначен за 
използване в електронната система за еЕЕДОП и файл във формат PDF - подходящ за 
преглед), както и последователността и стъпките на попълване и представяне на еЕЕДОП.

С отговора си участникът е представил CD, който съдържа електронен ЕЕДОП 
(еЕЕДОП) с попълнена информация, както и данни за електронния подпис на участника.

С така представения еЕЕДОП участникът е изпълнил поставеното от Възложителя 
изискване (съобразно условията в ЗОП) относно начина на представянето на ЕЕДОП.

2. В протокола от дата 30.04.2018 г. е указано, че участникът не е изпълнил 
поставеното изискване относно посочването на подизпълнителите, които участниците 
възнамеряват да използват (или съответно -  че няма да използват такива), тъй като не е 
посочил нищо.

С представения отговор в еЕЕДОП в част II „Информация за икономическия оператор“, 
раздел Г : Информация за подизпълнителите, чийто капацитет икономическия оператор ням да 
използва“, на въпроса „Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни 
изпълнението на част от поръчката“, участникът изрично е маркирал отговор „НЕ“, като така е 
изпълнил поставените условия относно попълването на еЕЕДОП.

3. При разглеждането на представената оферта на заседанието на комисията на
30.04.2018 г. и по-конкретно -  на представения ЕЕДОП на хартиен носител, комисията е 
установила, че в раздел Г на Част III от ЕЕДОП участникът не е декларирал наличието или 
липсата на специфичните национални основания за изключване спрямо него.

С представения еЕЕДОП, както и с допълнително представения ЕЕДОП на хартиен 
носител, участникът е изпълнил поставените от Възложителя изисквания относно 
декларирането на наличието или липсата на всички специфични национални основания за 
изключване, а именно: обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 относно присъди за престъпления 
по чл. 194 -  208, чл. 213 а - 2 1 7 ,  чл. 219 -  252 и чл. 254а -  260 от НК; обстоятелствата по чл. 
69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито 
имущество; обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици; както и обстоятелствата по 
чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП.

С така представения ЕЕДОП и информация в него участникът е изпълнил поставеното 
от Възложителя изискване (съобразно условията в ЗОП) относно декларираните 
обстоятелства, свързани със специфичните национални основания за изключване.



4. При разглеждането на представената оферта на заседанието на комисията на
30.04.2018 г. и по-конкретно -  на представения ЕЕДОП на хартиен носител, комисията е 
установила, че в него не се съдържа изискваната информация относно персонала/лицата за 
изпълнение на дейностите.

Относно предложеното лице за ръководител екип -  Пламен Йорданов - от 
представената информация не е видно наличието на изискуемия опит от минимум 5 години в 
изпълнението на дейности като ръководител на екип (да е организирал и/или управлявал и/или 
контролирал цялостната дейност по организиране и провеждане на мероприятия с идентичен 
или сходен предмет). Не е коректно посочена и ролята на лицето „управител“, от която да е 
видно дали притежава изискуемия опит в изпълнението на „дейности като ръководител екип“.

В допълнително представената информация за лицето Пламен Йорданов участникът е 
посочил: „общ професионален опит в областта па професионалното озвучаване и осветление 
на мероприятия -  12 години; Специфичен професионален опит -  10 + години като 
ръководител на екип при изпълнението на дейности по организация и/или управление 
и/или изпълнение на услуги за професионално озвучаване и осветление на обществени 
мероприятия“. Посочено е също, че от 02.2008 г. до момента основните функции на лицето 
като управител, са: пръководи екип от експерти в областта на професионалното 
озвучаване и осветление на обществени мероприятия', организира, управлява и 
контролира изпълнението на работните задачи на екипа при реализацията на 
възложените услуги за озвучаване и осветление на обществени мероприятия; пряко 
участва в изпълнението на услугите, предоставяни от фирмата!".

С така допълнената информация участникът е удостоверил съответствието на 
лицето, предложено за „ръководител на екип“ с поставените от Възложителя, а именно: 
придобит минимум 5 години професионален опит в изпълнението на дейности като 
ръководител на екип (да е организирал и/или управлявал и/или контролирал цялостната 
дейност по организиране и провеждане на мероприятия с идентичен или сходен предмет).

Освен това, в допълнително представения ЕЕДОП, е представена информация относно 
изискваните данни за документа за придобито образование - учебно заведение, № и дата на 
дипломата,... . В допълнително представените документи се съдържа изискваната от 
Възложителя информация в нейната пълнота, а именно: „диплома №  от 30.06.1993 г. “.

Относно лицето „Технически експерт“ -  Цветомир Серафимов, също допълнително е 
посочен „специфичен професионален опит“ -  5 години като технически експерт при 
изпълнението на дейности по професионално озвучаване и осветление на обществени 
м ер о п р и я т и я Освен това са описани заеманите позиции, свързани с предмета на поръчката, 
а именно: „От 2013 г. до момента -  технически експерт в „БИ САУНД“ ЕООД. Основните 
функции и задължения в качеството му на технически експерт са: пряко да участва в 
изпълнението на услугите, предоставяни от фирмата; отговаря за техническата 
инсталация и настройка на озвучителното оборудване и осветителната техника; 
изпълнява дейностите по изграждане на сцени и монтиране на озвучителните тела на 
сценичното осветление“.

С така представената информация участникът удостоверява съответствието си с 
минимално поставеното изискване да има на разположение „Технически експерт“, който 
да има придобит минимум 3 години професионален опит в изпълнението на дейности 
като технически експерт в провеждане на озвучаване и/или осветление с техника при 
реализиране на публични мероприятия.

Относно поставеното изискване към предложеното лице за „Експерт техническа 
поддръжка“ и изискването същото да има минимум 2 години опит в изпълнение на



дейности като експерт техническа поддръжка -  участникът в офертата си е посочил 
Радослав Златев, като е допълнил първоначалната информация за него. Описано е, че лицето 
притежава „специфичен професионален опит 10 години като експерт техническа 
поддръжка на техника и оборудване за професионално озвучаване и осветление на 
обществени м е р о п р и я т и я като изрично е описано, че от 2008 г. до момента основните 
функции и задължения на това лице, в качеството му на експерт техническа поддръжка, са: 
пряко участва в изпълнението на услугите, предоставяни от фирмата; отговоря и изпълнява 
всички дейности по поддръжката и ремонта на професионална а озвучителна и 
осветителна техника, собственост на дружеството“. Така участникът удостоверява 
съответствието си с минимално поставените изисквания относно лицата, и по-конкретно - 
лицето предложено за „Експерт техническа поддръжка“ при изпълнението на дейностите.

Видно от изложеното, участникът е изпълнил поставените от Възложителя изисквания 
относно представянето на офертата и нейното съдържание, като е посочил изискваната от 
Възложителя информация в нейната пълнота, така че да удостовери съответствието си с 
минимално поставените изисквания относно лицата и тяхната професионална квалификация.

* * * * * * * *

След анализ на представените документи и информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от 
опаковката на „БИ САУНД“ ЕООД, гр. Велико Търново, заедно с допълнително 
представените документи с отговор с вход. № 5300 -  3067 -  7/10.05.2018 г. (описани в 
настоящия протокол), комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички 
изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията на Възложителя към личното 
състояние и критерии за подбор, поставени от същия, при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:

Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, 
липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и липсата на свързаност 
с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, както и на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, чрез 
представяне на ЕЕДОП (съгласно указанията на възложителя), подписан от управителя 
Пламен Йорданов.

По отношение на подизпълнители и трети лица:

Участникът е посочил в ЕЕДОП, че няма да използва капацитета на други субекти, за 
да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има 
такива), посочени в част V, както и че не възнамерява да възложи на трети страни 
изпълнението на част от поръчката.

По отношение иа изискванията за технически и професионални способности:

Участникът „БИ САУНД“ ЕООД, гр. Велико Търново разполага с изисквания от 
Възложител минимален персонал за изпълнението на дейностите, предмет на поръчката. В 
представения ЕЕДОП е предложил 3 лица, за които е представил съответната информация, 
съобразно минималните изисквания: 1. Ръководител екип -  Пламен Йорданов -  посочена 
образователна степен, учебно заведение, специалност, номер и дата на диплома,



професионална квалификация; притежавания общ и специфичен професионален опит. 
Изрично е указано, че лицето притежава Ю г. опит като ръководител екип при изпълнението 
на дейности п организация и/или управление и/или изпълнение на услуги за професионално 
озвучаване и осветление на обществени мероприятия. Изброени са заеманите от това лице 
позиции, свързани с предмета на поръчката, от което също е виден опитът в изпълнението на 
дейности като ръководител на екип (да е организирал и/или управлявал и/или контролирал 
цялостната дейност по организиране и провеждане на мероприятия с идентичен или сходен 
предмет). Посочени са също и брой участия в мероприятия по организиране и провеждане на 
озвучаване и осветление, както и 5 услуги, при реализацията на които лицето е било 
ръководител на екип; 2. Технически експерт -  Цветомир Серафимов - посочена е 
образователната му степен, учебно заведение, специалност, номер и дата на диплома, 
професионална квалификация; притежавания общ и специфичен професионален опит. Видно , 
че това лице има опит 5 години като технически експерт при изпълнението на дейности по 
професионално осветление на обществени мероприятия. Изброени са заеманите позиции, 
свързани с предмета на поръчката, от където се вижда, че лицето притежава професионален 
опит в изпълнението на дейности като технически експерт в провеждане на озвучаване и/или 
осветление с техника при реализиране на публични мероприятия. Посочени са брой участия в 
мероприятия по организиране и провеждане на озвучаване и осветление, както и 5 услуги, при 
реализацията на които лицето е участвало като технически експерт; 3. Експерт техническа 
поддръжка - Радослав Златев - посочена е образователната му степен, учебно заведение, 
специалност, номер и дата на диплома, професионална квалификация; притежавания общ и 
специфичен професионален опит. Видно е, че лицето притежава опит 10 години опит като 
експерт техническа поддръжка на техника и оборудване за професионално озвучаване и 
осветление на обществени мероприятия. Изброени са заеманите позиции, свързани с 
предмета на поръчката, ог където се вижда, че лицето притежава професионален опит в 
изпълнението на дейности като експерт техническа поддръжка. Посочени са брой участия в 
мероприятия по организиране и провеждане на озвучаване и осветление, както и 5 услуги, при 
реализацията на които лицето е участвало като експерт техническа поддръжка.

Така представената информация е в пълно съответствие с поставените от Възложителя 
условия. Видно е, че участникът е удостоверил съответствието си с поставените 
изисквания относно персонала, с който разполага за изпълнението на поръчката, като са 
изброени и длъжностите на лицата. Посочена е информация за предложените лица в нейната 
пълнота, в съответствие с изброените изисквания в обявата, раздел 5.1., както и в т. 3.1. от 
Раздел „Критерии за подбор на участниците. Минимални изисквания и документи за 
доказване“ от документацията. За доказване съответствието с критериите за подбор 
участникът е попълнил изискуемата информация в част IV, раздел В: Технически и 
професионални способности, т. 6) от ЕЕД0Г1.

Участникът „БИ САУНД“ ЕООД, гр. Велико Търново е представил в ЕЕДОП 
информация, с която доказва съответствието си с изискването за изпълнение на минимум 2 
(две) услуги с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 3 
години, считано от датата на подаване на офертата. В представения ЕЕДОП са посочени 4 
(четири) услуги, свързани е предоставяне на професионално оборудване за озвучаване и 
осветление на мероприятия, осигуряване на сцена, озвучаване и осветление на различни 
мероприятия, като е представена и информация относно заплатените суми, датите и 
получателите на извършените услуги.

Посочената от участника информация съответства на поставените изисквания и 
удостоверява съответствието му с поставените критерии за подбор, като показва наличието на 
опит в изпълнението на услуги с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката през 
последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата (а именно - дейности по



озвучаване, осветление и изграждане на сцени). За доказване съответствието си с поставеното 
изискване участникът е попълнил изискуемата информация в част IV, раздел В: Технически и 
професионални способности, т. 16) от ЕЕДОП.

В раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 
управление“ от ЕЕДОП участникът е посочил, че притежава сертификат за въведена система 
за управление на качеството съгласно стандарта EN ISO 9001:2008, с обхват на 
сертификацията: изграждане на алуминиеви конструкции -  сцени озвучаване,
професионално и сценично осветление. Аудио и светлинно оборудване на дискотеки, 
барове и клубове.

Чрез така посочената информация участникът е удостоверил съответствието си с 
поставеното изискване да притежава валиден сертификат за въведена система за управление 
на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват в областта на озвучаването, 
осветлението и изграждането на сцени, като е посочил изискуемата информация в Част
IV, Раздел Г от ЕЕДОП.

На основание на гореизложените констатации Комисията единодушно реши ДА 
ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на техническото му предложение.

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

I. Оферта с вход. № 5300 -  3067 -  6/23.04.2018 г. от 11:34 часа на „БИ САУНД“ ЕООД, гр. 
Велико Търново, ул. „Елин пелин“ № 8, тел. 0878 483 111, e-mail: b.sound.bg@gmail.com:

1. Техническо предложение, съгласно Образец № 2, подписано и подпечатано от 
Пламен Йорданов -  Управител -  стр. 23 страници

Представеното от участника техническо предложение съдържа предлаганата от него 
организация и методология за изпълнението на поръчката. Описани са основните компоненти 
на стратегическия подход за изпълнението: компонент 1 -  правилно разбиране и изпълнение 
на изискванията на възложителя; дефиниране на очакванията за крайния резултат; изискване 
за качествено и точно изпълнение на отделните събития и мероприятия; изискване за 
обстановка, атмосфера и дизайн (предварителен анализ на зададените от възложителя 
параметри и спазване на индивидуалните технически изисквания за всяко събитие); изискване 
за ефективност и ефектност; компонент 2 -  определяне на основните въпроси, оказващи 
влияние върху изпълнението (имидж, практическо изпълнение на дейностите). При 
изпълнението следва да бъдат отчетени необходимата логистика и предварителна подготовка 
за всяко отделно събитие; преценка относно необходимостта от бърза или експресна 
реализация на някои събития; качество на извършваната работа , контрол при изпълнението на 
всяка една стъпка. Относно реализацията на събитията -  важно е точното определяне на 
начините и отговорностите по реализация на мероприятието; правилната комуникация, която 
следва да е двустранна, непрекъсната и целенасочена към постигането на желания краен 
резултат; предварително проучване с цел събиране на максимална информация за основните 
елементи и характеристики на събитието. Компонент 3 — ясно дефиниране на всички 
предпоставки и рискове за изпълнение на поръчката (предварително подготвяне на план за
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управление на риска). Във връзка с последното участникът е представил предлагания от него 
план за управление на риска, който включва най-общо: идентифициране на потенциалните 
рискове, основни стъпки за управление при рискови ситуации и зависимости при 
управлението им.

Участникът е представил и предлаганата от него методология на работа и принципите, 
на които се основава тя. Във връзка с организацията и управлението на дейностите е 
предвидено спазването на йерархичната последователност в процеса на вземане то и 
реализацията на отделните решения, прилагане на координираност и взаимодействие между 
отделните членове на екипа, водещи до успешна реализация. Предложена е схема за 
управлението на процесите, която включва всяка една заинтересована страна. Във връзка с 
контрола при изпълнението на поръчката -  той ще се осъществява пряко от ръководството, 
като е предвиден оперативен непрекъснат контрол върху изпълнението на поставените задачи. 
Предвидена е и възможност за контрол от страна на възложителя или негов/и представител/и.

Във връзка с предвижданата организация за изпълнението участника предлага т.нар. 
„проектен принцип“ -  разделяне на поръчката/събитието на отделни проекти фази (части, 
обособени като основа за контрол), което позволява сегментирането на събитието с цел по- 
лесно управление и контрол. Във връзка с организацията по изпълнението е предвидено 
предварително проучване и анализ на събитието, планиране, разпределяне на задачите, 
предварително тестване на техниката, реализиране на мероприятието, осъществяване на 
контрол върху изпълнението на поръчката/събитието, анализ на постигнатите резултати и 
отчитането им пред Възложителя. Представено е виждането на участника за управлението на 
качеството на предоставяните услуги; описани са основните технически средства, с които 
разполага.

Така предложената от участника организация и методология за изпълнение на 
поръчката съдържа виждането на участника относно начина, по който ще бъде изпълнена 
услугата: начина на организиране на дейностите, методологията на работа, техническите 
ресурси, които ще използва за реализиране предмета на настоящата поръчка.

След като разгледа представеното техническо предложение и другите изискуеми 
документи, комисията се обедини единодушно, че същите отговарят на предварително 
обявените условия на поръчката, посочени Техническата спецификация от документацията за 
обществената поръчка.

Комисията единодушно реши, че е налице пълнота на информацията, отговаряща на 
изискванията на Възложителя и ДОПУСКА до по-нататъшно участие в поръчката участника 
„БИ САУНД“ ЕООД, гр. Велико Търново, при следните мотиви:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно 
указанията и изискванията на възложителя.

Комисията допуска до разглеждане и оценка ценовото предложение на участника 
„БИ САУНД“ ЕООД, гр. Велико Търново с оферта с вход. № 5300 -  3067 -  6/23.04.2018 г.
о г 11:34 часа.

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА
ДОПУСНАТИЯ УЧАСТИНИК



I. Ценово предложение от оферта с вход. № 5300 -  3067 -  6/23.04.2018 г. от 11:34 часа на 
„БИ САУНД“ ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Елин пелин“ № 8, тел. 0878 483 111, е- 
mail: b.sound.bg@gmaiLcom, съдържа:

1. Образец № 3 „Ценово предложение“, подписан от управителя Пламен Йорданов, 
съдържа:
1.1 Предлагано възнаграждение за изпълнение на услугата, съгласно Техническата 

спецификация (сума от единичните цени на всички активи, включени в нея): 
10 635.00 (десет хиляди шестстотин тридесет и пет лева и 00 ст.) лева без ДДС, а с 
ДДС 20 % - 12 762.00 (дванадесет хиляди седемстотин шестдесет и два лева и 00 ст.) 
лева.

1.2 Предложени единични цени за ползване на активите
1.3 Аванс -  20 % от стойността на конкретното мероприятие без ДДС, платим в срок до 5 

(пет) работни дин от получаване на възлагателно писмо.
1.4 Окончателно плащане в срок до 30 (тридесет) дни, след одобряване на фактурата и 

двусгранно подписан протокол за извършените услуги, от представител на Възложителя 
и представител на Изпълнителя

Ценовото предложение е изготвено съгласно предоставения от Възложителя образец № 
3, условията, поставени от Възложителя и има необходимото съдържание.

* * * * * * * *

Резултат от разглеждането и оценка на офертата:

Комисията пристъпи към оценка на допуснатата до този етап оферта, съгласно 
определения от възложителя критерий за възлагане „Най-ниска цена“.

Съгласно условията на Възложителя „Класирането на участниците се извършва въз 
основа на предложени единични цени на активи, съгласно техническата спецификация, като 
на първо място се класира участникът предложил най -  ниска обща сума от единичните цени 
на всички активи включени в Техническата спецификация“. Предложените от участника 
единични цени са приемливи за възложителя и общата сума от техния сбор също е приемлива 
и отговаря на посочените изисквания, поради което комисията оценява участника с 
максимален брой точки и предлага да бъде класиран на първо място.

Съгласно изложеното в настоящия протокол, комисията предлага следното класиране и 
сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Услуга по 
предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване и 
осветление на мероприятия, провеждани от Община Велико Търново“, публикувана на 
профила на купувача на Община Велико Търново на адрес https://www.veliko- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/583, с ID 9075033 и информация за удължаване срока за 
подаване на оферти ID 9075290 от 24.04.2018 г.:

1-30  място: „БИ САУНД64 ЕООД, гр. Велико Търново

https://www.veliko-


Комисията взе горните решения е единодушие.

С настоящият протокол комисията приключва работата си.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

Съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП настоящият протокол и съпровождащата го 
документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

Комисията приключи работа в 12:05 часа.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.......... ............ ......................................................................................
Нелина Църова -  Директор дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ в Община 
Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

Инж. Веселин Нинчев - Главен експерт в звено „Връзки с обществеността и протокол41 
в Община Велик^Търно ю

Грета Маринова -  Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки44 в Община Велико 
Търново

Получих протокола иа

УТВЪРЖДАВАМ протокола на комисията на дата: л..
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




