
ПРОТОКОЛ 2 

Днес, 05.09.2019 г. в 11:00 ч., в Нова зала 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, продължи 
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 Ш 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-kupuvachayV 12/ 

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. 

В изпълнение на изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията е обявила 
чрез съобщение с изх. № 91-00-295 от 02.09.2019 г. публикувано в профила на купувача 
на адрес https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/712/, че отварянето на 
ценовите предложения ще се извърши на дата 05.09.2019 г. от 11:00 ч. в заседателна 
зала в сградата на Община Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка 
България" № 2, като редът за провеждане на преговори с участниците е съгласно 
изтегления жребий, както следва: 

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

Комисията пристъпи към прилагане на чл. 67, ал. 2 от ППЗОП. 

Комисията премина към отваряне на ценовите предложения: 

Плик „Предлагани ценови параметри" от оферта с вх. № 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 

Плик „Предлагани ценови параметри" съдържа: 
1. Ценово предложение (Приложение № 5) подпечатано и подписано от 

Николай Широков - управител - 1 стр. 
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mailto:velttted@abv.bg


Предложена обща цена: 282 240,00 лв. (двеста осемдесет и две хиляди двеста и 
четиридесет лева) без ДДС, представляваща 21 Минимални работни заплати. 

Комисията единодушно реши да допусне участника до оценка при следните 
мотиви: 

Комисията установи, че така предложената цена отговаря на условията на 
поръчката. В хода на провеждане на преговорите с „ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ" ЕООД не 
беше постигната по-добра цена от предложената в ценовото предложение на участника. 

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и 
установи, че е подготвено и представено в съответствие с изискванията на 
Възложителя. Плик „Предлагани ценови параметри от оферта на „ВЕЛТТЕД 
СЕКЮРИТИ" ЕООД има съдържание съгласно предварително обявените условия на 
поръчката. При проверка на изчисленията на участника не бяха констатирани 
аритметични грешки. 

Плик „Предлагани ценови параметри" от 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 

Плик „Предлагани ценови параметри" съдържа: 
1. Ценово предложение (Приложение № 5) подпечатано и подписано от 

Борислав Досев - управител - 1 стр. 
Предложена обща цена: 295 680,00 лв. (двеста деветдесет и пет хиляди 

шестстотин и осемдесет лева) без ДДС, представляваща 22 Минимални работни 
заплати. 

Комисията единодушно реши да допусне участника до оценка при следните 
мотиви: 

Комисията установи, че така предложената цена отговаря на условията на 
поръчката. В хода на провеждане на преговорите с „БОЙДИП" ЕООД не беше 
постигната по-добра цена от предложената в ценовото предложение на участника. 

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и 
установи, че е подготвено и представено в съответствие с изискванията на 
Възложителя. Плик „Предлагани ценови параметри от оферта на „БОЙДИП" ЕООД 
има съдържание съгласно предварително обявените условия на поръчката. При 
проверка на изчисленията на участника не бяха констатирани аритметични грешки. 

Плик „Предлагани ценови параметри" от 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 

Плик „Предлагани ценови параметри" съдържа: 
1. Ценово предложение (Приложение № 5) подпечатано и подписано от Марин 

Стефанов - управител - 1 стр. 
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Предложена обща цена: 295 680,00 лв. (двеста деветдесет и пет хиляди 
шестстотин и осемдесет лева) без ДДС, представляваща 22 Минимални работни 
заплати. 

Комисията единодушно реши да допусне участника до оценка при следните 
мотиви: 

Комисията установи, че така предложената цена отговаря на условията на 
поръчката. В хода на провеждане на преговорите със СОД - В. ТЪРНОВО" ООД не 
беше постигната по-добра цена от предложената в ценовото предложение на участника. 

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и 
установи, че е подготвено и представено в съответствие с изискванията на 
Възложителя. Плик „Предлагани ценови параметри от оферта на „СОД - В. 
ТЪРНОВО" ООД има съдържание съгласно предварително обявените условия на 
поръчката. При проверка на изчисленията на участника не бяха констатирани 
аритметични грешки. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА: 

Списък на участниците допуснати до етап оценка на Ценовото 
предложение: 

1. „ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ" ЕООД с оферта с вх. № 5300-5549-6/28.08.2019 
2. „БОЙДИП" ЕООД с оферта с вх. № 5300-8746-21/28.08.2019 г. 
3. „СОД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" с оферта с вх. № 53-2717-2/28.08.2019 г. 

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по 
критерия „Най-ниска цена" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Оценяването и 
класирането на постъпилите оферти ще се извърши в съответствие с изискванията на 
ЗОП. 

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на участниците и по 
конкретно на предложените от тях цени в лева без ДДС, както следва: 

Участник Предложена обща цена 
„ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ" ЕООД 282 240,00 
„БОИДИП"ЕООД 295 680,00 
„СОД - В. ТЪРНОВО" ООД 295 680,00 

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

Като взе предвид резултатите от оценката на офертите по определения в 
поканите за обществената поръчка критерий за възлагане „НАЙ - НИСКА ЦЕНА" 
комисията изготви следното класиране на допуснатите до оценка участници: 

1-во място: „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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2-ро място: „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 

2-ро място: „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 

Мотиви: За обществената поръчка са подадени три оферти, които са допуснати 
до оценка. Техническите и Ценовите предложения на участниците отговарят на 
предварително обявените условия на Възложителя. След като комисията взе предвид 
определения в поканите за обществената поръчка критерий за възлагане „НАЙ -
НИСКА ЦЕНА", класира на първо място „ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ" ЕООД. 

Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 
05.09.2019 г. от 11:00 ч. до 11:45 ч., като резултатите от всички действия от работата на 
комисията ще бъдат отразени в доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОН, във връзка с 
чл. 67, ал. 6 от ППЗОН и чл. 60, ал. 1 от ННЗОП. 

Настоящия протокол се състави в един екземпляр. 

КОМИСИЯ в състав: 

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

територията" в Община Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: ? 

/инж. Веселин Станчев - Главен експерт в Звено „Сигурност и отбранително-
мобилизационна подготовка" в Община Велико Търново/ ? 

/Михаел^ Чаушева - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново/ 

Представит^и-вд(^на«таиците: 

.,ВЕЛТТЕД CEKipPHTH" ЕООД - Светослав Йовчев - упълномощено лице 

.,БОЙДИЦ'>^М^ОД - Венц^лав Величков - упълномощено лице 

/ 
.,СОД - В. Ттфново" ООД - Марин Стефанов - управител. 
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