
ПРОТОКОЛ № 1 

Днес, 12.03.2019 г., в 14:30 часа, в Нова зала в сградата на Община Велико Търново, 
Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 51, ал. 
1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОГ1), назначена със 
Заповед № РД 22-409 от 12.03.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да 
разгледа и оцени офертите, представени в отговор на обява с № ОБ- 8/ 27.02.2019г. 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: „Услуги по залавяне, транспортиране до кастрационен център или 
приют и връщане по местата на залавяне (при необходимост) и други услуги, свързани с 
намаляване популацията на безстопанствените кучета", с публикувана Информация за 
обява с ID: 9086197 в Портала за обществени поръчки (ПОП) и Информация за удължаване на 
първоначалния срок за получаване на оферти с изх. № 12-161- 11/07.03.2019 г., публикувана в 
ПОП с ID: 9086511 на 07.03.2019 г., с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/649. 

Настоящата обществена поръчка се провежда по правилата на Закона за обществените 
поръчки (в сила до 01.03.2019 г., съгл. §131, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОП, ДВ бр. 86 от 18.10.2018 
г.) и Правилника за прилагане на ЗОП (обн., ДВ, бр. 28 от 08.04.2016 г., съгл. §131, ал. 1 от ПЗР 
към ЗИДЗОП, ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г.). В настоящия протокол използваните абревиатури -
ЗОП и ППЗОП да се считат, че препращат към конкретните разпоредби на посочените 
нормативни актове в сила до 01.03.2019 г., съгл. §131, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОП (ДВ, бр. 86 от 
18.10.2018 г.). 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Глория Христова- Директор на „Общински приют за безстопанствени 
кучета", гр. Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Стойна Младенова- главен специалист в Отдел „Околна среда" в Община Велико Търново; 
2. Нели Любенова- старши експерт в Отдел „Околна среда" в Община Велико Търново; 
3. Милена Курдова- главен експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 

Търново; 
4. Василена Георгиева- младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 

Търново 

В определения в обява № ОБ-8/ 27.02.2019 г. за обществената поръчка срок не е 
постъпила нито една оферта, поради което е приложен чл. 188, ал. 2 от ЗОП и срокът е удължен 
до 11.03.2019 г. В допълнително указания срок е постъпила една оферта. 

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. 

1.Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на постъпилата оферта. 

I. Оферта с вх. № 5300-4509-4/ 11.03.2019 г. от 15:49 часа на ЕТ „Пролет- Йордан 
Йорданов", гр. Велико Търново, ул. „Димитър Мантов" №22, тел: 062 63 79 71, факс: 062 
63 59 75, e-mail: pr0letvv@abv.b2, лице за контакти: Йордан Йорданов, съдържа: 

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/649
mailto:pr0letvv@abv.b2


1. Заявление за участие, в. т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата 
-примерен образец № 1, подписано и подпечатано от Йордано Йорданов- собственик- 2 стр. 

2. Представяне на участника- образец № 2, подписано и подпечатано от Йордан Йорданов-
собственик- 2 стр. 

3. Техническо предложение - образец № 3, подписано и подпечатано от Йордан Йорданов-
собственик - 2 стр. 

4. Техническо предложение с обяснителна записка- работен план, включително 
методологията за изпълнение, подписана и подпечатана от Йордано Йорданов- собственик-
26 стр. 

5. Ценово предложение- образец № 4, подписано и подпечатано от Йордан Йорданов-
собственик- 3 стр. 

> Начин на плащане- по банков път; 
> Предлагано възнаграждение: 

• единична цена за залавяне на 1 брой куче на територията на гр. Велико Търново-
97,04 лв. (деветдесет и седем лв. и 4 ст.) без ДДС, а с 20 % ДДС- 116,45 лв. (сто и 
шестнадесет лв. и 45 ст.); 

• единична цена за 1 км пробег с включена цена за залавяне на 1 брой куче- на 
територията на другите населени места в Община Велико Търново извън гр. 
Велико Търново- 6,00 лв. (шест лв. и 00 ст.) без ДДС, а с 20 % ДДС- 7,20 лв. 
(седем лв. и 20 ст.) 

> Показатели на ценообразуване: 
• Средна часова ставка- 3,80 лв./чч; 
• Допълнителни разходи върху ФРЗ- 115%; 
• Допълнителни разходи върху механизация- 20 %; 
• Печалба- 10%; 
• Доставно-складови разходи- 10 %; 

6. Анализ за залавяне на 1 брой куче на територията на гр. Велико Търново, подписан и 
подпечатан от Йордан Йорданов- собственик- 1 стр. 

7. Анализ за 1 км пробег с включена цена за залавяне на 1 брой куче- на територията на другите 
населени места в Община Велико Търново извън гр. Велико Търново, подписан и 
подпечатан от Йордан Йорданов- собственик- 1 стр. 

8. Списък на основните медикаменти, консумативи и материали, включени в калкулациите, 
подписан и подпечатан от Йордан Йорданов- собственик- 3 стр. 

9. Декларация по чл. 97, ал. 5 от Г1ПЗОП- за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 
2 и 7 от Закона за обществените поръчки- образец № 5, подписана и подпечатана от Йордан 
Йорданов- собственик- 1 стр. 

10. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП- за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 
- 5 от Закона за обществените поръчки- образец № 6, подписана и подпечатана от Йордан 
Йорданов- собственик- 1 стр. 

11. Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки- образец № 7, подписана и 
подпечатана от Йордан Йорданов- собственик- 2 стр. 

12. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от Закона за обществените поръчки-
образец № 9, подписана и подпечатана от Йордан Йорданов- собственик- 1 стр. 

13. Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици- образец № 10, подписана и подпечатана от Йордан 
Йорданов- собственик- 2 стр. 



14. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество- образец № 1 1 , подписана и подпечатана от Йордан 
Йорданов- собственик- 1 стр. 

15. Списък на екип- образец № 12, подписан и подпечатан от Йордан Йорданов- собственик- 2 
стр. 

16. Заверени копия от дипломи и удостоверения за допълнително обучение, подписани и 
подпечатани от Йордан Йорданов- собственик- 14 стр. 

17. Списък на техническото оборудване- образец № 13, подписан и подпечатан от Йордан 
Йорданов- собственик- 1 стр. 

18. Заверено копие от Удостоверение за вписване в регистъра на ветеринарните лечебни 
заведения при Регионална ветеринарномедицинска служба- гр. Велико Търново- №43/ 
23.02.2010 г., подписано и подпечатано от Йордан Йорданов- собственик- 1 стр. 

19. Заверено копие от Лиценз за превоз на животни за кратки пътувания- № 1083 от 15.02.2018 
г., подписано и подпечатано от Йордан Йорданов- собственик- 1 стр. 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 
от възложителя, на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

Съгласно Обява № ОБ-8/27.02.2019 г. раздел Условия, на които трябва да отговарят 
участниците и Раздел II от документацията за обществената поръчка- Критерии за подбор на 
участниците, т.З Технически и професионални способности, т.3.1. участникът следва да 
разполага с минимум 1 лице, водач на транспортно средство, притежаващо свидетелство за 
управление на транспортното средство. За доказване на изискването, посочено в т.3.1., 
участниците представят Списък на екип- Образец № 12, който съдържа най-малко следната 
информация- трите имена, роля в изпълнението на поръчката, образование и професионална 
квалификация, както и номер и дата на удостоверение за правоспособност по чл. 164, ал. 1 
от ЗВД- за посоченото лице водач на транспортното средство. 

Участникът е посочил в Списък на екип- Образец № 12 в колона „Образование и 
професионална квалификация" номера и датата на свидетелството за управление на МПС на 
посочения водач на транспортното средство. В колона „Допълнителни данни" участникът не е 
посочил номер и дата на изискваното удостоверение за правоспособност по чл. 164, ал. 1 
от ЗИД. 

В тази връзка участникът следва да представи нов Списък на екип- Образец № 12 с 
попълнена пълна информация, съгласно изискванията на Възложителя. 

Съгласно Раздел II от документацията за обществената поръчка- Критерии за подбор на 
участниците, т.З, Технически и професионални способности, т.З.2. участникът следва да 
разполага с не по-малко ог 1 брой специализирано оборудвано транспортно средство, 
съобразено с изискванията на Закон за защита на животните, Закон за 
ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и Правилник за прилагане на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност (ППЗВД). За доказване на изискването, посочено в т.З.2., 
участниците представят Списък на техническо оборудване- Образец № 13, който съдържа най-
малко следната информация- вид, регистрационен номер и номер на сертификат за одобрение 
на транспортното средство, издаден на основание чл.162 от ЗВД. 

Участникът е посочил в Списъка на техническото оборудване- Образец № 13, в колона 
„Номер на сертификат за одобрение" номера на издадения от БАБХ Лиценз за превоз на 



животни за кратки пътувания, а не номер на сертификат за одобрение на транспортното 
средство. 

В тази връзка участникът следва да представи нов Списък на техническо оборудване-
Образец № 13 с попълнена пълна информация, съгласно изискванията на Възложителя. 

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. 

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участниците представят на комисията съответните 
документи в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол. 
Неотстраняване на несъответствията или непредставявянето на изискуемите документи ще има 
за своя последица отстраняване на 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. 

Участниците депозират отговорите по настоящия протокол по реда на приемане на 
офертите в „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 запечатан, непрозрачен плик. Върху същия 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 писмо и 
изходящ номер на приложното писмо за изпращане на настоящия протокол". 

След изтичането на срока от 5 (пет) работни дни комисията пристъпва към разглеждане 
на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Комисията приключи работа в 15:30 часа и насрочи следващо заседание след получаване 
на отговора на участника по констатациите в настоящия протокол. 

Настоящият 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:... 
д-р Глория Христова-^ ДиреКтор на „Общински приют за безстопанствени кучета", гр. Велико 
Търново / ' 

И ЧЛЕНОВЕ: 

Стойна Младенова- Главен специалист в Отдел „Околна среда" в Община Велико Търново 

Нели Любенова- старши експерт в Отдел „Околна среда" в Община Велико Търново 

Милена |(С^фдова- главен експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново 

Василена Георгиева- младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търнфво 

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679


