
д о КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Д О К Л А Д 
във връзка с чл. 67, ал. 6 от ППЗОП 

Днес на дата, 05.09.2019 г.. 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, 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. 

изготви настоящия доклад на основание чл. 67, ал. 6 от ППЗОП за резултатите от 
своята работа във връзка с разглеждане на постъпилите оферти за участие в обществена 
поръчка, проведена 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 ЛОП под Ю 929624, с уникален номер в РОП 00073-2019-
0047 и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново на адрес 
https://www.veIiko-tamovo.bg/bg/profiI-na-kupuvacha/712/ 

1. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА. 

Със заповед № РД 22-1407 от 29.08.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново 
е назначена комисия в състав: 

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

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


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. 

със 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. Срокът за работа на комисията е до 
31.12.2019 г. 

В хода на работа на комисията не са настъпвали промени в състава й, нито са 
правени промени във връзка със сроковете и задачите на комисията. 

II. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА: 

За участие в обществена поръчка с предмет: "Въоръжена физическа охрана на 
обект - Парк „Света Гора", обявена чрез пряко договаряне по реда на чл. 18, ал. 1, т. 
13 от ЗОП са постъпили следните оферти: 

1. Оферта с вход. № 5300-8746-21/28.08.2019 г. от 10:40 ч. от „БОЙДИП" ЕООД 
2. Оферта с вх. № 5300-5549-6/28.08.2019 г. от 11:27 ч. от „ВЕЛТТЕД 

СЕКЮРИТИ" ЕООД 
3. Оферта с вход. № 53-2717-2/28.08.2019 г. от 11:48 ч. от „СОД - В. ТЪРНОВО" 

ООД 

Ш. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

Като взе предвид резултатите от оценката на офертите по определения в 
поканите за обществената поръчка критерий за възлагане „НАЙ - НИКСА 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 

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. 

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ 
НА ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК. 

След като извърши класирането и въз основа на констатациите, отразени в 
протоколите от работата на комисията, както следва: протокол № 1 от 29.08.2019 г. и от 
30.08.2019 г. и протокол № 2 от 05.09.2019 г.. Комисията 

Р Е Ш И ; 

Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с 
класирания на първо място участник в обществена поръчка, проведена чрез пряко 
договаряне с предмет: "Въоръжена физическа охрана на обект - Парк „Света 
Гора": 

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

* * * 

Настоящият доклад на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на 
основание чл. 106, ал. 1 от ЗОН, във връзка с чл. 60, ал. 3 от ППЗОП. 

Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията (Протокол № 1 и 
Протокол № 2), 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" 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 
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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/ 

Настоящият доклад се състави и подписа в един екземпляр от комисията, 
назначена със Заповед № РД 22-1407 от 29.08.2019 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, както следва: 

КОМИСИЯ в състав: 

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

територията" в Община Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 
7 

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

/Михаел^ Чаушева - Младши експерт в Дирекция „Об1^1еств(ени поръчки" в Община 
Велико Търново/ 

ПОЛУЧИХ доклада на комисията 
„ а д а т а : . . . . 1 ^ . . . Ш . . М . 1 9 г , 

ГГ щ 

i^f П о д п по;,. 

^ ' K.Menf ц^ОбщищВелико Търново 

УТВЪРЖДАВАМ доклада на комисията 
на дата: 1.^.-... 

мйд пХнов 
5/ Вел ико Търново 

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).




