ПРОТОКОЛ №2
Днес, 04.10.2019 г. в 10:00 ч., в стая „Нова зала" в сградата на Община Велико
Търново, Комисията по чл. 51, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена
със Заповед №РД 22 - 1611/03.10.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез
провеждане на публично състезание с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на
електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени
позиции: Обособена позиция №1: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез
обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с
национално покритие; Обособена позиция №2: Представяне на далекосъобщителни
услуги чрез фиксирана телефонна мрежа"; Обособена позиция №3: „Абонамент за
услугата „Free Call" план „План III" посредством сайта www.freecallinc.com" (обособена
позиция №3 е възложена по реда на съответната й индивидуална стойност на основание
чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез сключване на договор за възлагане), с уникален номер 000732019-0050 в регистъра на АОП, открита с Решение №РД 24 - 130/11.09.2019 г. и публикувано
обявление с ID 932755 на дата 11.09.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.velikotamovo.bg/bg/pro fil-na-kupuvacha/715/.
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Станчев - главен експерт в звено „Сигурност и
отбранително-мобилизационна подготовка" в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Милена Курдова - главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико
Търново;
2. Велина Монова - старши експерт в дирекция „Бюджет и финанси" в Община Велико
Търново.
Преди да пристъпи към разглеждане на документите за подбор, комисията състави
списък на допуснатите до този етап на процедурата участници.
I. Списък на участниците, допуснати до оценка в съответствие с предварително
обявените условия:
1. „Българска телекомуникационна компания" ЕАД с оферта с вх. №5300 - 790 30/02.10.2019 г. в 10:51 часа за обособена позиция №2.
2. „А1 България" ЕАД с оферта с вх. №53 - 2067 - 11/02.10.2019 г. в 15:05 часа за
обособена позиция №1.
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.
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II. Констатации по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП относно липса, непълнота или
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор:
1. Относно оферта с вх. №5300 - 790 - 30/02.10.2019 г. в 10:51 часа на „Българска
телекомуникационна компания" ЕАД, ЕИК 831642181, адрес за кореспонденция: гр.
София 1784, бул. „Цариградско шосе" №115, ет. 6, тел: 0879 846606, факс: 02 9433444, еmail: bids@vivacom.bg, лице за контакти: Мирослав Стоянов за обособена позиция №2.
След разглеждане на представените документи и информация от участника, комисията
констатира следната непълнота:
Подадената от участника оферта е подписана от Веселин Цанов - мениджър "Търгове"
в качеството си на пълномощник на „Българска телекомуникационна компания" ЕАД, за
което е приложено нотариално заверено пълномощно.
На основание чл. 54, ал. 3 от ЗОП и във връзка чл. 41, ал. 5 от ППЗОП, когато
участникът се представлява от физическо лице по пълномощие, в еЕЕДОП се посочва
информация относно обхвата на представителната му власт, и основанията по чл. 54
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице.
В представения от участника еЕЕДОП е посочена подробна информация за
представителството на упълномощеното лице, но не е подписан от него.
В тази връзка, участникът следва да представи еЕЕДОП, който да бъде подписан с
електронен подпис и от упълномощеното лице Веселин Цанов - мениджър „Търгове", с
което да декларира, че не са налице основанията по чл. 54 ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП.

2. Относно оферта с вх. №53 - 2067 - 11/02.10.2019 г. в 15:05 часа на „А1 България" ЕАД,
ЕИК 131468980, адрес за кореспонденция: гр. София 1309, ул. „Кукуш" №1, тел.: 0882
204 652, факс: 02 485 79 07, e-mail: bids@al.bg, лице за контакти: Мирослава Тенева Кондова за обособена позиция №1.
След разглеждане на представените документи и информация от участника,
комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

В изпълнение на чл. 54, ал. 9 ППОЗП срок от 5 работни дни от получаването на
протокола по ал. 7 участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или
липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния
срок за получаване на оферти или заявления за участие.
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. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът свършва в следващият
присъствен ден.
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Участниците депозират отговорите по настоящия протокол по реда на приемане на
офертите в „Общински 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 запечатана, непрозрачна опаковка. Върху същата 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 прилежното писмо за
изпращане на настоящия протокол ".
Комисията приключи работа в 11.50 часа и насрочи следващо заседание след
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Веселин Станчев - главен експерт в звено „Сигурност и отбранително-мобилизационна
подготовка" в Община Велико Търново/
л
И ЧЛЕНОВЕ:
1
/Милена Кур^бба - главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико
Търново/
/Велина Мон ова\; - старши експерт в дирекция „Бюджет и финанси" в Община Велико
Търново/

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