
О Б Щ И Н А В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О 

Р Е Ш Е Н И Е 

за определяне на изпълнител за обществена поръчка с уникален номер в РОП: 
00073-2019-0047 

гр. Велико Търново 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 181, ал. 6 
от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи и доклад от дати, както следва: 
протокол № 1 от 29.08.2019 г. и от 30.08.2019 г., протокол № 2 от 05.09.2019 г. и доклад 
от 05.09.2019 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22-1407 от 29.08.2019 г. на 
Кмета на Община Велико Търново, да провери съответствието на офертите с 
предварително обявените от Възложителя условия, да разгледа, оцени и класира 
допуснатите оферти в пряко договаряне по реда на чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП за възлагане 
на обществена поръчка 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 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^g/profll-na-kupuvacha/712/ и прогнозна стойност на 
поръчката 296 000,00 (двеста деветдесет и шест хиляди) лева без ДДС. 

ОБЯВЯВАМ 

I. КЛАСИРАНЕТО за 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/: 

1-во място за участника: „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 за участника: „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 за участника: „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 

И. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО: 
Мотивите, отразени в протоколите и доклада от работата на комисията, 

както следва: протокол № 1 от 29.08.2019 г. и от 30.08.2019 г., протокол № 2 от 
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05.09.2019 г. и доклад от 05.09.2019 г. До протоколите и доклада от работата на 
комисията има осигурен свободен достъп на профила на купувача: https://www.veliko-
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/712. Съгласно поканите за участие в процедура на 
пряко догаваряне по реда на чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП, публикувани в ррофила на 
купувача и получени от участниците на дата 23.08.2019 г., срокът за подаване на оферти 
в обявеното пряко договаряне е бил до 17:00 ч. на 28.08.2019 г. В предостав^ия срок за 
обществената поръчка са постъпили 3 (три) оферти. Комисията е допуснал^ до оценка 
участниците, след като е установила, че същите са представили всички 
документи, отговарят на изискванията за лично състояние и критерий 
техническите и ценовите им предложение съответстват на изискванията на ^зложителя 
и на техническата спецификация. 

Оценката на допуснатите оферти е извършена, съгласно определения 
за обществената поръчка критерий за възлагане „НАЙ - НИСКА ЦЕНА" 

изискуеми 
за подбор. 

в поканите 

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. j 

1 
Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на участ4иците и по 

конкретно на предложените от тях цени в лева без ДДС, както следва: ^ 

Участник Предложена обща нена < 
„ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ" ЕООД 282 240,00 
„БОИДИП"ЕООД 295 680,00 
„СОД - В. ТЪРНОВО" ООД 295 680,00 1 

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 з^астници: 

1-во място: „ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ" ЕООД с ЕИК: 104618582, адрес за 
кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийека" № 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@gmaiI.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. 
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IV. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка 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/: 

„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. 

при следните мотиви: 
Утвърден доклад на комисията, назначена със Заповед № РД 22 - 1407/29.08.2019 

г. на Кмета на Община Велико Търново 
Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участникът, избран за изпълнител на 

обществената поръчка са изпълнени следните условия: 
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същите отговарят 

на критериите за подбор; 
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

V. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да бъде 
публикувано в профила на купувача в деня на изпращането му до участника в 
процедурата в срок съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП. 

До всички протоколи и доклада от работата на комисията да бъде осигурен 
свободен достъп на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/712/. 

VI. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а" от ЗОП жалба срещу решението за 
определяне на изпълнител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подава от всеки 
заинтересован участник в 10-дневен срок от получаването му. Жалбата се подава до 
Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. „Витоша" №18, с копие и до 
Възложителя. ^ 

Контрол по изпълнение на'реще[ниет0 ще упражнявам лично. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ, ^ ^ ^ О Й ^ / 
Кмет на Община Велико '' '' 

Съгласували: 
Надя Петрова 
Директор на дирекция o f t ) 

> 

Явор Иванов 
Юрисконсулт в дирекция ОП 

? 
7 

Изготвил: 
Михаела Чаушева - Мл. експерт в дирекция ОП 
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