
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРОТОКОЛ № 1

на Комисия, назначена със Заповед № РД 22 - 1427/20.08.2018 г. на Кмета на
Община Велико Търново

Днес, 20.08.2018 г., от 11:00 часа, в заседателната зала на Община Велико 
Търново, находяща се в гр. Велико Търново, пл. „Майка България № 2“, на открито 
заседание се събра комисия от длъжностни лица по чл. 103, ал.1 от ЗОП, във връзка 
с чл.51, ал.1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22 - 1427/20.08.2018 г. на Кмета 
на Община Велико Търново, за да разгледа документите, представени с офертите на 
участниците по обществена поръчка, възлагана по реда на гл. 26 от ЗОП чрез 
събиране на оферти с обява № ОБ-22 от 06.08.2018 г. по реда на чл. 187, ал. 1 и ал. 2 
от ЗОП с предмет „Доставка и монтаж на павилиони“ по проект „FairDeal - мрежа 
- платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на 
трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично 
сътрудничество INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 
16.4.2.106, e-MS код: ROBG204, публикувана в профила на купувача на Община 
Велико Търново на адрес: https://www.veUko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/607, 
с ID 9079314 и информация за удължаване на срока за подаване на оферти ID 
9079601 от 14.08.2018 г., в състав:

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Христов - Началник отдел „Информационно-техническо 
обслужване“ в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Илиана Христова-Пушкарова - Старши експерт в дирекция „Проекти и 

програми“ в Община Велико Търново
2. инж. Даниел Дончев- Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, 

Дирекция „Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново

Заседанието започна в определения с обявата час, а именно: 11:00 часа в 
присъствието на председателя и членовете на комисията.

На заседанието не присъстваха представители на участниците.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Констатирано бе, че в определения срок (след удължаване му по реда на чл. 
188, ал. 2 от ЗОП) до 17:00 часа на 17.08.2018 г., са постъпили 3 (три) оферти, както 
следва:

1. Оферта с вх. № 53-1802-3/16.08.2018 г., подадена в 10:34 часа от „САЛЕКС 
КОНСУЛТ ИМПЕКС“ ЕООД, с адрес: гр. Барна, ул. „Доброволци“ № 21, ет. 7, ап. 
117, тел. 0899 822 766, e-mail: salex-consult-impex@mail.bg, лице за контакт: 
Сергей Пасков;

2. Оферта с вх. № 5300 - 20871 - 4/17.08.2018 г., подадена в 09:07 часа от „Рив 
Комерс“ ЕООД, с адрес: гр. Барна, п.к. 9008, ул. „Веслец“ № 37, тел.: 0888 
939 788, e-mail: office@rivkomers.com, лице за контакти: Росица Чалъкова;

3. Оферта с вх. № 53 - 1800 - 2/17.08.2018 г., подадена в 11:11 часа от ЕТ „Рая 
Коева -Вълкова“, с адрес: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Неофит Рилски“ № 52, 
тел: 0885 331 565, e-mail: raya.k.valkova@gmail.com, лице за контакти: Рая 
Коева-Вълкова.

След запознаване със списъка на постъпилите оферти, председателят и 
членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във вр. с чл. 
51, ал. 8 от ППЗОП.

Подадените в срок оферти са представени в запечатани, непрозрачни опаковки 
с ненарушена цялост и надписани в съответствие с чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.

Публичните действия на комисията продължиха с отваряне на постъпилите 
оферти по реда на тяхното постъпване, съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП и обявяване 
на ценовите предложения на участниците, както следва:

1. Участник „САЛЕКС КОНСУЛТ ИМПЕКС“ ЕООД е предложил обща цена за 
изпълнение на поръчката от 33 820 (тридесет и три хиляди осемстотин и 
двадесет) лв. без ДДС;

2. Участник „Рив Комерс“ ЕООД е предложил обща цена за изпълнение на 
поръчката от 35 720 (тридесет и пет хиляди седемстотин и двадесет) лв. без

3. Участник ЕТ „Рая Коева - Вълкова“ е предложил обща цена за изпълнение на 
поръчката от 37 449 (тридесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и 
девет) лв. без ДДС.
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

След извършване на описаните действия Комисията продължи разглеждането 
на офертите на закрито заседание.

1. По отношение на документите и информацията от офертата на 
„САЛЕКС КОНСУЛТ ИМПЕКС“ ЕООД

Офертата съдържа следните изискуеми документи:

1. Заявление за участие, в т. ч. опис на документите и информация, съдържащи 
се в офертата - по Примерен образец № 1;

2. Документът по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП - еЕЕДОП на електронен носител;
3. Референция от Фондация „Национален център за развитие“ гр. Варна;
4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец №

3;
5. Ценово предложение, съгласно Образец № 4.

След запознаване със съдържанието на представените документи, комисията 
констатира следното:

Комисията не констатира липси, непълноти или несъответствия на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствия с изискванията към личното състояние или поставения от 
възложителя критерий за подбор. Представените данни и информация в еЕЕДОП 
удостоверява, че спрямо участника не са налице основания за отстраняване от 
поръчката и същият доказва съответствие с критерия за подбор, поставен от 
Възложителя и свързан с техническите и професионални способности.

С оглед на изложеното и по аргумент на противното, изведен от разпоредбата на 
чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще разгледа техническото предложение на 
участника.

2. По отношение на документите и информацията от офертата на „Рив 
Комерс“ ЕООД

Офертата съдържа следните изискуеми документи:

1. Заявление за участие, в т. ч. опис на документите и информация, съдържащи 
се в офертата - по Примерен образец № 1;

2. Документът по чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП - еЕЕДОП на електронен носител;
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец №

3;
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

4. Ценово предложение, съгласно Образец № 4;
5. Референция от „БГ Телеком“ ЕООД.

След запознаване със съдържанието на представените документи, комисията 
констатира следното:

Комисията не констатира липси, непълноти или несъответствия на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 
несъответствия с изискванията към личното състояние или поставения от 
възложителя критерий за подбор. Представените данни и информация в еЕЕДОП 
удостоверява, че спрямо участника не са налице основания за отстраняване от 
поръчката и същият доказва съответствие с критерия за подбор, поставени от 
Възложителя и свързан с техническите и професионални способности.

С оглед на изложеното и по аргумент на противното, изведен от разпоредбата на 
чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще разгледа техническото предложение на 
участника.

3. По отношение на документите и информацията от офертата на ЕТ 
„Рая Коева -Вълкова“

Офертата съдържа следните изискуеми документи:

1. Заявление за участие, в т.ч опис на документите и информация, съдържащи 
се в офертата - по Примерен образец № 1;

2. ЕЕДОП на хартиен носител - 1 бр.;
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец №

3;
4. Ценово предложение, съгласно Образец № 4.

След запознаване със съдържанието на представените документи, комисията 
констатира следното:

1.) Участникът е представил само ЕЕДОП на хартиен носител, но не е 
представил електронно подписан ЕЕДОП.

Разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, в сила от 01.04.2018 г., задължава 
Единният европейски документ за обществени поръчки да се предоставя в 
електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Указания за 
начина за подготовка и подаване на ЕЕДОП в електронен вид се съдържат в 
„Методическо указание с Изх. номер: МУ-4 от Дата: 02.03.2018 г.“ на Изпълнителния 
директор на Агенцията по обществени поръчки, публикувано на интернет страницата 
на Агенцията по обществени поръчки
(http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf) и в рубрика 
„Въпроси и отговори“ на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(http://rop3app1 .aop.bg:7778/portal/page? pageid=93,16603636t dad=portal& schema 
=PQRTAL) и в този смисъл са възпроизведени и в Документацията за настоящата 
обществена поръчка (раздел V. Съдържание и представяне на оферта, т. 2.1).

В публикуваната обява, раздел „Друга информация“, както и в самата 
документация, в раздел V. СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА, 
Възложителят също изрично и подробно е указал начина на представяне на 
електронния ЕЕДОП, а именно:
„2. 1. Указание за предоставяне на Електронен единен европейски документ за 
обществени поръчки (еЕЕДОП):
Участниците трябва да представят Електронен единен европейски документ за 
обществени поръчки (еЕЕДОП) за: участника, за всеки от участниците в 
обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител, за всяко 
трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнение на обществената 
поръчка. ЕЕДОП се представя от участниците само в електронен вид. 
Участниците предоставят еЕЕДОП по един от следните начини:
2.1.1. еЕЕДОП, създаден чрез информационната система за еЕЕДОП, задължително 
в цифрово подписан pdf файл. Участникът може да представи и съответния му 
XML файл. Образец на еЕЕДОП е създаден чрез информационната система за 
еЕЕДОП и публикуван на електронната страница на Община Велико Търново, 
секция „Профил на купувача”, наред с останалата документация за обществена 
поръчка.
Връзка към системата за еЕЕДОП - https://ec.europa.eu/tools/espd. Участникът 
следва да зареди в системата https://ec.europa.eu/tools/espd получения XML 
формат на еЕЕДОП (достъпен на Профила на купувача на Община Велико Търново) 
и да попълни необходимите данни, съгласно поставените изисквания на 
Възложителя в документацията за обществена поръчка. Зареждането на еЕЕДОП 
се извършва от името на икономически оператор, след което се попълват 
изискуемите от Възложителя данни.
Попълненият еЕЕДОП се изтегля и се подписва с електронен подпис от 
съответните лица във версията в PDF формат. Същият се прилага към пакета 
документи за участие в процедурата (офертата) на подходящ електронен 
носител. Указания за попълването на еЕЕДОП се съдържат на 
http://www.aop.bs/fckedit2/user/File/bs/images/ESPD_NEW3.htm.
2.1.2. Освен чрез системата на ЕК за еЕЕДОП, участниците могат да използват 
Стандартния образец на Единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП) - образец № 2, приложен към настоящата документация и подготвен с 
подходяща програма за текстообработка, при спазване на условието за 
общодостъпност на използваните средства. Документът (ЕЕДОП - образец № 2) 
след попълване от страна на участника, следва да бъде цифрово подписан и 
приложен на подходящ електронен носител към пакета документи за участие в
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да 
позволява редактиране на неговото съдържание. Във всички случаи 
инструментите и устройствата, които се използват, както и техническите им 
характеристики трябва да са достъпни и оперативно съвместими с най- 
разпространените пазарни продукти на информационните и комуникационните 
технологии за широка употреба.

2.1.3. еЕЕДОП може да се предостави чрез осигурен достъп по електронен път 
до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва 
да е снабден с т. нар. времеви печат, който да удостоверява, че еЕЕДОП е 
подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок 
за получаване на офертите. Участникът посочва интернет адреса, на който се 
намира подписания еЕЕДОП в описа на предоставените документи (Образец № 1)“.

Предвид обстоятелството, че предоставеният от участника документ (ЕЕДОП) не 
е представен в електронен вид, електронно подписан, то участникът не е 
изпълнил разписаното в ЗОП и в документацията изискване за представяне на 
ЕЕДОП в електронен вид.

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП - 5 (пет) работни дни от получаване на 
настоящия протокол, участникът следва да представи електронно подписан ЕЕДОП, 
като следва да съобрази и следното:

- В част IV, раздел В: Технически и професионални способности, т. 16) 
участникът е декларирал изпълнението на 4 бр. доставки, но не е посочил периода 
на изпълнението им, доколкото от посочената дата в колона „дата“ не става ясно 
какво обстоятелство е настъпило на тази дата - дали това е началната или крайната 
дата на изпълнение, от което не става ясно дали и кога е приключило изпълнението 
на доставките. Липсата на информация за периода на изпълнение (датата на 
приключване на изпълнението) е пречка за комисията да установи съответствие с 
поставения критерий за подбор, съгласно който следва да са изпълнени дейности с 
предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка през 
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Във връзка с описаните констатации Комисията единодушно РЕШИ:
1. На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП копие от настоящия протокол, 

съдържащ констатираните от Комисията липси, непълноти или несъответствия на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка или 
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, да 
се изпрати на участниците.

2. В срок до 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол 
участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на
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информация могат да отстранят същото/ата, като могат да представят и други 
документи, които да съдържат променена или допълнена информация.

3. Комисията ще се събере на следващо заседание след изтичане на срока 
по чл. 54, ал. 9 от ЗОП.

Допълнително изисканите документи 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 която, 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. № ................../2018 г.

До Павел Христов - Началник отдел „Информационно-техническо обслужване“ в 
Община Велико Търново, Председател на комисията, определена от Кмета на Община 
Велико Търново по обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на 
павилиони“ по проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на 
уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, 
финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A 
Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, e-MS код: ROBG204, 
публикувана в профила на купувача на Община Велико Търново на адрес: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/607. с ID 9079314 и 
информация за удължаване на срока за подаване на оферти ID 9079601 от 
14.08.2018 г.

От участник:.................................................... ЕИК.....................................
Адрес за кореспонденция: град:............................Пощенски код.....................
Улица , вх......№ ...... , ет..........
Телефон:........................................... факс:...............................................
Електронна поща.........................................................................................
Лице за контакти: .........................................................................................

определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: 
„Доставка и монтаж на павилиони“ по проект „FairDeal - мрежа - платформа за 
бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното
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сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество 
INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, e-MS код: 
ROBG204“

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр.

Павел Христов - Началник отдел „Информационно-техническо обслужване“ в Община 
Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

Илиана Христова-П\ , ова - Стаоши експерт в дирекция „Проекти и програми“ в 

Община Велико Търново

инж. Даниел Дончев- Глаьсм експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, 

Дирекция „Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново
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Комисия
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




