
ПРОТОКОЛ 1 

Днес, 29.08.2019 г. в 11:00 ч., в стая № 306 в сградата на Община Велико 
Търново, комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, 
назначена със Заповед № РД 22-1407 от 29.08.2019 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в 
обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: "Въоръжена физическа охрана 
на обект - Парк „Света Гора" открита с Решение № РД 24 - 122/23.08.2019 г. на 
Кмета на Община Велико Търново, публикувано на дата 23.08.2019 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП под ID 929624, с уникален номер в РОП 00073-2019-
0047 и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново на адрес 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/712/ 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев - Заместник-кмет „Строителство и 
устройство на територията" в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж. Веселин Станчев - Главен експерт в Звено „Сигурност и отбранително-
мобилизационна подготовка" в Община Велико Търново 

2. Михаела Чаушева - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново. 

Комисията започна работа след получаване на представените оферти и 
Справката от регистъра за получените оферти по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП с протокол по 
чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, 
ал. 8 от ППЗОП. 

Председателят на комисията изчете Заповед № РД 22-1407 от 29.08.2019 г. на 
Кмета на Община Велико Търново, представи комисията и оповести нейните задачи: 

„да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя; да разгледа и 
провери съответствието на допуснатите оферти с предварително обявените от 
Възложителя условия; при съответствие на офертите комисията да проведе преговори с 
всеки от поканените участници поотделно, като се придържа точно към първоначално 
определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката; да оцени и класира 
участниците. 

Комисията да проведе заседание на 29.08.2019 г. от 11:00 ч. в заседателна зала в 
сградата на Община Велико Търново. Всички действия на комисията да бъдат 
протоколирани, като резултатите от работата й да бъдат отразени в протокол. 
Комисията да състави доклад за работата си, като същият бъде представен на 
Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат приложени всички документи, 
изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по процедура с 
предмет: "Въоръжена физическа охрана на обект - Парк „Света Гора" с уникален 
номер 00073-2019-0047 в регистъра на АОП." 

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците: 

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/712/


от „Велттед Секюрити" ЕООД - Светослав Йончев - упълномощено лице; 
от „СОД - В. Търново" ООД - Марин Стефанов - управител. 
Светослав Иовчев представи пълномощно от Николай Широков - управител на 

„Велттед Секюрити" ЕООД, с което е упълномощен да участва в преговорите по пряко 
договаряне за възлагане на обществената поръчка. И двамата удостовериха 
присъствието си чрез подписване на протокол за присъствие. 

За участие в процедурата на пряко договаряне по реда на чл. 18, ал.1, т.13 от 
Закона за обществените поръчки (ЗОП), бяха поканени следните участници: 

- С покана с изх. № 53-2717-1/23.08.19 г. - „СОД В. ТЪРНОВО" ООД 
- С покана с изх. № 5300-8746-19/23.08.19 г. - „БОЙДИП" ЕООД 
- С покана с изх. № 5300-6728-2/23.08.19 г. - „ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ" ЕООД 

В указания в поканите срок за подаване на оферти до 28.08.2019 г. са постъпили 
оферти и от трите поканени фирми. 

Председателят на Комисията започна да отваря по реда на тяхното постъпване 
запечатаните непрозрачни опаковки. Нри отварянето стриктно се приложи чл. 54, ал. 3 
и ал. 4 от ППЗОП. 

I. Оферта с вход. № 5300-8746-21/28.08.2019 г. от 10:40 ч. от „БОЙДИП" ЕООД с 
ЕИК: 130991796, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Ралевица" № 98, ет. 1 
тел. 02/ 980 22 99, ел. поща: b.dosev@gmaiI.com 

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето й комисията 
констатира наличието на документи и информация и непрозрачен, запечатан и с 
ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Членовете на 
комисията и представителите на конкурентните участници подписаха техническото 
предложение и Плика с надпис „Предлагани ценови параметри" 

Съдържание на документите: 
1. Заявление за участие заедно със списък на документите - 1 стр.; 
2. ЕЕДОП в електронен вариант; 
3. Техническо предложение, подпечатано и подписано от Борислав Досев - Управител -
1 стр. 
4. Заверено копие на Лиценз № 2306/03.10.2012 г. за извършване на частна 
охранителна дейност - 1 стр. 
5. Заверено копие на Лиценз № 625/04.07.2005 г. за извършване на частна охранителна 
дейност - 1 стр. 
6. Заверено копие на Допълнение към Лиценз № 625/04.07.2005 г.за извършване на 
частна охранителна дейност - 1стр. 
7. Декларация в свободен текст за банков код, банкова сметка и банка, с която работи 
участника - 1 стр. 

II. Оферта с вход. № 5300-5549-6/28.08.2019 г. от 11:27 ч. от „ВЕЛТТЕД 
СЕКЮРИТИ" ЕООД с ЕИК: 104618582, адрес за кореспонденция: гр. Велико 
Търново, ул. „Мармарлийска" № 41, тел. 0887388750; 0879889468, факс: 062/ 649 
853 ел. поща: velttted@abv.bg 

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето й комисията 
констатира наличието на документи и информация и непрозрачен, запечатан и с 
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ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Членовете на 
комисията и представител на конкурентен участник подписаха техническото 
предложение и Плика с надпис „Предлагани ценови параметри" 

Съдържание на документите: 
1. Заявление за участие - 1 стр.; 
2. Опис на представените документи - 1 стр. 
3. ЕЕДОП в електронен вариант; 
4. Техническо предложение, подпечатано и подписано от Николай Широков -
Управител - 1 стр. 

III. Оферта с вход. № 53-2717-2/28.08.2019 г. от 11:48 ч. от „СОД - В. ТЪРНОВО" 
ООД с ЕИК: 104507596, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, бул. 
„България" № 33, ет. 5, ап. 20 тел. 0888 396 564, факс: 062/ 628687 ел. поща: 
sodvt@abv.bg 

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето й комисията 
констатира наличието на документи и информация и непрозрачен, запечатан и с 
ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Членовете на 
комисията и представител на конкурентен участник подписаха техническото 
предложение и Плика с надпис „Предлагани ценови параметри" 

Съдържание на документите: 
1. Заявление за участие - 1 стр.; 
2. Опис на представените документи - 1 стр. 
3. ЕЕДОП в електронен вариант; 
4. Техническо предложение, подпечатано и подписано от Марин Стефанов - Управител 
-1 стр. 

Комисията пристъпи към теглене на жребий, за да определи реда за 
провеждане на преговорите с участниците. Редът е както следва: 

1. „ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ" ЕООД 
2. „БОЙДИП" ЕООД 
3. „СОД - В. ТЪРНОВО" ООД 

С извършването на горните действия приключи публичната част от заседанието 
на комисията. 

На следващото си заседание Комисията ще разгледа представените оферти за 
съответствие с предварително обявените условия. 

Председателят на комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определя 
следния прогнозен график за работата на комисията: 

1. Най-късно до 30.08.2019 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да 
разгледа документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.. Място за 
съхранение на документите, свързани с обществената поръчка до приключване 
работата на комисията - стая-архив на дирекция „Обществени поръчки", където 
офертите са на разположение на членовете на комисията за преглед и анализ. 
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2. Най-късно до 30.08.2019 г. комисията трябва да проведе заседание, за да 
обсъди и изготви протоколи за съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като в случай, че 
установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор, да ги посочи в протокола и да го изпрати на 
съответния участник в деня на публикуването му в профила на купувача. 

Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във 
връзка с личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и подписване 
на образци и ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на други изисквания на 
обявлението, документацията и образците към нея. 

3. Най-късно на дата 10.09.2019 г. комисията трябва да проведе заседание, на 
което да разгледа допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е 
приложимо, и да разгледа техническото предложение на допуснатият участник за 
съответствие с предварително обявените условия. 

4. Дата на отваряне на ценовите предложения най-късно до 12.09.2019 г. преди 
която дата се планира всеки от комисията да разгледа подробно постъпилата в срока 
оферта и да изгради своето мнение относно съответствието с предварително обявените 
условия. 

Комисията приключи работа в 11:40 часа. 

* * * * * * * * * * * 

На 30.08.2019 г. в 15:30 ч. в стая 306 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията продължи своята работа. 

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от 
участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя. 

1. Оферта с вход. № 5300-8746-21/28.08.2019 г. от 10:40 ч. от „БОЙДИП" ЕООД с 
ЕИК: 130991796, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Ралевица" № 98, ет. 1 
тел. 02/ 980 22 99, ел. поща: b.dosev@gmail.com 

След като подложи на задълбочен анализ представените документи и 
информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковката на „БОЙДИП" ЕООД комисията 
се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и е 
налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от Възложителя. 

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ участника до разглеждане на 
техническото му предложение при следните мотиви: 

По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Борислав 
Досев в качеството му на управител. 

След проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, 
че това е лицето по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП. 

mailto:b.dosev@gmail.com


- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си - в 
еЕЕДОП в Част И: Информация за икономическия оператор, част А: Информация за 
икономическия оператор е представена изискуемата информация. 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...) е посочено лицето, 
което представлява участника. 

- В еЕЕДОП , участникът е декларирал в част II Информация за икономическия 
оператор в раздел „В" и „Г", че няма да ползва капацитета на други субекти и 
подизпълнители. 

- В част III в е ЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за 
изключване на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни 
присъди", „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни 
вноски", „В: Основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 
професионално нарушение" и „Г: Други основания за изключване, които може да бъдат 
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 
държава членка" 

По отношение на изискването за годност: 
- В Част IV: Критерии за подбор, раздел „А: Годност" относно „специално 

разрешение или членство в определена организация", участникът е отговорил с „ДА" , 
като е посочил, че разполага с ,Диценз № 625 от 04.07.2005 г., издаден от 
Министерство на вътрешните'работи, главна Дирекция „Национална полиция" за 
извършване на следните видове частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от 
ЗЧОД, а именно: охрана на обекти - недвижими имоти на територията на 
цялата страна. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 2306 от 
03.10.2012 г. издаден от Министерство на вътрешните работи, главна дирекция 
„Национална полиция" на основание чл. 4 от ЗЧОД. за извършване на следните 
видове дейности по чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД, а именно: охрана на мероприятия" 

Комисията извърши справка в представената публично - достъпна информация 
на сайта на Министерство на вътрешните работи в „Списък на валидните лицензи за 
извършване на частна охранителна дейност" на интернет адрес: 
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider46/%D 1 %87%D0%B0%D 1 %81 %D 1 %82%D0%B 
D%DO%BO-
%DO%BE%D 1 %85%D 1 %80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D 1 %82%D0%B5%D0%BB% 
D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D 1 %81 %D 1 %82/i-
05-09•pdf?sfVrsn=79be7e62_0 където беше установено съответствие с посочената от 
участника, информация. 

Съгласно изискванията на поканата „Участникът следва да има валидно 
разрешително за упражняване на охранителна дейност съгласно чл. 40 от Закона за 
частната охранителна дейност или да е лице по чл. 2, ал. 2 от Закона." 

Участникът е изпълнил изискванията на възложителя като е посочил, че 
разполага с два лиценза, издадени от Министерство на вътрешните работи. Заверени 
копия на лицензите са приложени към офертата. Така се установява, че участникът 
отговаря на поставените изисквания за Годност. 

П. Оферта с вход. № 5300-5549-6/28.08.2019 г. от 11:27 ч. от „ВЕЛТТЕД 
СЕКЮРИТИ" ЕООД с ЕИК: 104618582, адрес за кореспонденция: гр. Велико 
Търново, ул. „Мармарлийска" № 41, тел. 0887388750; 0879889468, факс: 062/ 
649 853, ел. поща: velttted@abv.bg 
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След като подложи на задълбочен анализ представените документи и 
информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковката на „ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ" 
ЕООД комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички 
изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ участника до разглеждане на 
техническото му предложение при следните мотиви: 

По отношение на изискванията към личното състояние: 
- Участникът е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Николай 

Широков в качеството му на управител. 

След проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, 
че това е лицето по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП. 

- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си - в 
еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, част А: Информация за 
икономическия оператор е представена изискуемата информация. 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...) е посочено лицето, 
което представлява участника. 

- В еЕЕДОП , участникът е декларирал в част II Информация за икономическия 
оператор в раздел „В" и „Г", че няма да ползва капацитета на други субекти и 
подизпълнители. 

- В част III в е ЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за 
изключване на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни 
присъди", „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни 
вноски", „В: Основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 
професионално нарушение" и „Г: Други основания за изключване, които може да бъдат 
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 
държава членка" 

По отношение на изискването за годност: 
- В Част rV: Критерии за подбор, раздел „А: Годност" относно „специално 

разрешение или членство в определена организация", участникът е отговорил с „ДА" , 
като е посочил, че разполага с ,Диценз за извършване на частна охранителна 
дейност М 351 от 01.09.2004 г., издаден от Министерство на вътрешните 
работи, Дирекция „Национална полиция" - безсрочен" 

Комисията извърши справка в представената публично - достъпна информация 
на сайта на Министерство на вътрешните работи в „Списък на валидните лицензи за 
извършване на частна охранителна дейност" на интернет адрес: 
https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider46/%D 1 %87%D0%B0%D 1 %81 %D 1 %82%D0%B 
D%DO%BO-
%D0%BE%D1 %85%D 1 %80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D 1 %82%D0%B5%D0%BB% 
D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%Dl%81%Dl%82/i-
05-09.pdf?sfVrsn=79be7e62_0 където беше установено съответствие с посочената от 
участника, информация. 

Съгласно изискванията на поканата „Участникът следва да има валидно 
разрешително за упражняване на охранителна дейност съгласно чл. 40 от Закона за 
частната охранителна дейност или да е лице по чл. 2, ал. 2 от Закона." 

https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider46/%25D


Участникът е изпълнил изискванията на възложителя като е посочил, че 
разполага с лиценз, издаден от Министерство на вътрешните работи. Така се 
установява, че участникът отговаря на поставените изисквания за Годност. 

III. Оферта с вход. № 53-2717-2/28.08.2019 г. от 11:48 ч. от „СОД - В. ТЪРНОВО" 
ООД с ЕИК: 104507596, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, бул. 
„България" № 33, ет. 5, ан. 20 тел. 0888 396 564, факс: 062/ 628687 ел. ноща: 
sodvt@abv.bg 

След като подложи на задълбочен анализ представените документи и 
информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковката на „СОД - В. ТЪРНОВО" ООД 
комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми 
документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ участника до разглеждане на 
техническото му предложение при следните мотиви: 

По отношение на изискванията към личното състояние: 
- Участникът е представил еЕЕДОП, подписан с електронни подписи от Марин 

Стефанов в качеството му на управител и съдружник и от Емил Златев и Михаил 
Тросков - съдружници. 

След проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, 
че това е лицето по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП. 

- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си - в 
еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, част А: Информация за 
икономическия оператор е представена изискуемата информация. 

- В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...) е посочено лицето, 
което представлява участника. 

- В еЕЕДОП , участникът е декларирал в част II Информация за икономическия 
оператор в раздел „В" и „Г", че няма да нолзва капацитета на други субекти и 
подизпълнители. 

- В част III в е ЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за 
изключване на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни 
присъди", „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни 
вноски", „В: Основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или 
професионално нарушение" и „Г: Други основания за изключване, които може да бъдат 
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 
държава членка" 

По отношение на изискването за годност: 
- В Част IV: Критерии за подбор, раздел „А: Годност" относно „специално 

разрешение или членство в определена организация", участникът е отговорил с „ДА" , 
като е посочил, че разполага с ,Диценз за извършване на частна охранителна 
дейност № 166 от 11.06.2004 г., издаден от Министерство на вътрешните 
работи. Дирекция на Национална служба Полиция" 

Комисията извърши справка в представената публично - достъпна информация 
на сайта на Министерство на вътрешните работи в „Списък на валидните лицензи за 
извършване на частна охранителна дейност" на интернет адрес: 

mailto:sodvt@abv.bg


https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider46/%D 1 %87%D0%B0%D 1 %81 %D 1 %82%D0%B 
D%DO%BO-
%DO%BE%D 1 %85%D 1 %80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D 1 %82%D0%B5%D0%BB% 
D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D 1 %81 %D1 %82/i-
05-09.pdf?sfVrsn=79be7e62_0 където беше установено съответствие с посочената от 
участника, информация. 

Съгласно изискванията на поканата „Участникът следва да има валидно 
разрешително за упражняване на охранителна дейност съгласно чл. 40 от Закона за 
частната охранителна дейност или да е лице по чл. 2, ал. 2 от Закона." 

Участникът е изпълнил изискванията на възложителя като е посочил, че 
разполага с лиценз, издаден от Министерство на вътрешните работи. Така се 
установява, че участникът отговаря на поставените изисквания за Годност. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 
участниците. 

I. Оферта с вход. № 5300-8746-21/28.08.2019 г. от 10:40 ч. от „БОЙДИП" ЕООД с 
ЕИК: 130991796, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Ралевица" № 98, ет. 1 
тел. 02/ 980 22 99, ел. поща: b.dosev@gmail.com 

Техническото предложение на участника отговаря на поставените в поръчката 
изисквания. Представен е Образец № 3, съгласно условията на поканата и образеца. 
Участникът е направил своите предложения в съответствие с поставените изисквания. 
Декларирал е, че: 

- желае да участва в обществената поръчка; 
- при подготовката на настоящото предложение е спазил всички изисквания на 

Възложителя за нейното изготвяне; 
- всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост 

коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническата 
спецификация и настоящата оферта; 

- в случай, че бъде определен за изпълнител ще представи всички документи, 
необходими за подписването му, съгласно поканата; 

- съгласие с определения от Възложителя срок на валидност на офертата до 
31.12.2109 г. включително. От датата на подаване на офертата за участие в поръчката 
ще бъде обвързан с нея; 

- офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
които са в сила в страната и които са приложими към строителството или към 
предоставяните услуги. 

Комисията единодушно реши да допусне участника до следващия етап от 
процедурата. 

II. Оферта с вход. № 5300-5549-6/28.08.2019 г. от 11:27 ч. от „ВЕЛТТЕД 
СЕКЮРИТИ" ЕООД с ЕИК: 104618582, адрес за кореспонденция: гр. Велико 
Търново, ул. „Мармарлийска" № 41, тел. 0887388750; 0879889468, факс: 062/ 
649 853, ел. поща: velttted@abv.bg 

Техническото предложение на участника отговаря на поставените в поръчката 
изисквания. Представен е Образец № 3, съгласно условията на поканата и образеца. 
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Участникът е направил своите предложения в съответствие с поставените изисквания. 
Декларирал е, че: 

- желае да участва в обществената поръчка; 
- при подготовката на настоящото предложение е спазил всички изисквания на 

Възложителя за нейното изготвяне; 
- всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост 

коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническата 
спецификация и настоящата оферта; 

- в случай, че бъде определен за изпълнител ще представи всички документи, 
необходими за подписването му, съгласно поканата; 

- съгласие с определения от Възложителя срок на валидност на офертата до 
31.12.2109 г. включително. От датата на подаване на офертата за участие в поръчката 
ще бъде обвързан с нея; 

- офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
които са в сила в страната и които са приложими към строителството или към 
предоставяните услуги. 

Комисията единодушно реши да допусне участника до следващия етап от 
процедурата. 

III. Оферта с вход. № 53-2717-2/28.08.2019 г. от 11:48 ч. от „СОД - В. ТЪРНОВО" 
ООД с ЕИК: 104507596, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, бул. 
„България" № 33, ет. 5, ап. 20 тел. 0888 396 564, факс: 062/ 628687 ел. поща: 
sodvt@abv.bg 

Техническото предложение на участника отговаря на поставените в поръчката 
изисквания. Представен е Образец № 3, съгласно условията на поканата и образеца. 
Участникът е направил своите предложения в съответствие с поставените изисквания. 
Декларирал е, че: 

- желае да участва в обществената поръчка; 
- при подготовката на настоящото предложение е спазил всички изисквания на 

Възложителя за нейното изготвяне; 
- всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост 

коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническата 
спецификация и настоящата оферта; 

- в случай, че бъде определен за изпълнител ще представи всички документи, 
необходими за подписването му, съгласно поканата; 

- съгласие с определения от Възложителя срок на валидност на офертата до 
31.12.2109 г. включително. От датата на подаване на офертата за участие в поръчката 
ще бъде обвързан с нея; 

- офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
които са в сила в страната и които са приложими към строителството или към 
предоставяните услуги. 

Комисията единодушно реши да допусне участника до следващия етап от 
процедурата. 

Комисията взе решение да отвори пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри" и да проведе преговори с участниците на 05.09.2019 г. от 11:00 ч. 

mailto:sodvt@abv.bg


Участниците ще бъдат уведомени чрез съобщение, публикувано на профила на 
купувача на адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/712/ съгласно 
чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. 

Комисията приключи работа в 16:30 часа. 

Настоящия протокол се състави в един екземпляр и ще бъде публикуван на 
профила на купувача на Община Велико Търново. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/проф. Георги Камарйи^ Заместник-кмет „Строителство и устройство на 

територията" в Община в ^ и к о Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 

е 
/инж. Веселин Станчев - Главен експерт в Звено „Сигурност и отбранително-
мобилизационн^подготовка" в Община Велико Търново/ 

• V у- . 

/Михаела ^ушева - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново/ 

10 

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/712/
blagovesta
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4 от регламент (ЕС 2016/679).




