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ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 7j 
СНЕЖАНА / ЗА ИВАНОВА 
Заместник-кмет „ Фина наВ&тко Търново 
(За Кмет Съгласно Запо1 1559 от 24.09.2019г. на 
Кмета на Община Велик 
Дата: 

ПРОТОКОЛ 

Днес, 18.10.2019 г. в 14:00 ч., в зала „нова зала" в сградата на Община Велико 
Търново, комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед 
№РД 22 - 1737/18.10.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа, 
оцени и класира офертите, представени в отговор на обява с №ОБ - 30/01.10.2019 г. за 
обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 187, ал. 1 и 
ал. 2 от ЗОП, започна разглеждането на постъпилата оферта във връзка с участие в 
обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за външна помощ за управление 
на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" , с публикувана 
Информация за обява с ID 9093035 в Портала за обществени поръчки (ПОП) и 
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с изх. №12 -
161 - 51/14.10.2019 г., публикувана в ПОП с ID №9093402 на 14.10.2019 г., с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.b^/b^/profil-
na-kupuvacha/721 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ана Тодорова - Главен експерт в Дирекция „БФ в Община Велико Търново; 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Александър Колев - Главен експерт в Дирекция Обществени поръчки в Община Велико 
Търново; 
2. Йорданка Антонова - Главен експерт в Дирекция „Проекти и Програми" в Община Велико 

В определения в обява № ОБ - 30/01.10.2019 г. срок е постъпила една оферта. След 

установяване на това обстоятелство Възложителя е удължил срока за подаване на оферти 

до 17.10.2019г. с оглед спазване на императивното изискване на чл.188, ал.2 ЗОП. 

В рамките на определения срок е постъпила една оферта, както следва: 

1. Оферта с вх. №53-40-3/11.10.2019г. в 16:05ч. на „Индустриални системи за сигурност" 

ЕООД, град Велико Търново 

След запознаване със списъка с участника, членовете на комисията подписаха 

декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 ППЗОП. 

Търново; 

На заседанието на комисията не присъства представител на участника, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

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



Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на постъпилата 

оферта, като председателя на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка 

и оповести нейното съдържание: 

I. Оферта с вх. №53-40-3/11.10.2019г. в 16:05ч. на „Индустриални системи за 

сигурност" ЕООД, град Велико Търново , ул. „Никола Габровски" №76Г, ет.2, Лице 

за кореспонденция: Павлина Захариева, тел:0889236832, съдържа: 

I. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 

2. Представяне на участника, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 

3. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано - 4стр. 

4. Декларация по образец №5, оригинал подписана и подпечатана - 2стр. 

5. Декларация по образец №6, оригинал подписана и подпечатана - 1стр. 

6. Декларация по образец №8, оригинал подписана и подпечатана - 2стр. 

7. Декларация по образец №9, оригинал подписана и подпечатана - 2стр. 

8. Декларация по образец №10, оригинал подписана и подпечатана - 1стр. 

9. Приложение относно предложените експерти, оригинал подписани и 

подпечатани - Зстр. 

10. Приложение към техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано 

- 4стр. 

II. Декларация за съгласие за участие като подизпълните/трето лице - 4броя 

12. Копия на документи за предложените експерти - 48стр. 

13. Ценово предложение по образец №4, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 

Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми 

документи, съгласно изискванията на възложителя. Комисията не установи 

непълноти, нередности и липсващи документи в представената от участника оферта. 

Комисията реши, че от така представените документи и информация за 

личностното състояние, офертата на участника отговаря на условията поставени от 

Възложителя и реши да го допусне. 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническото предложение на 

допуснатия участник, като проверяваше и за наличието на представена информация в 

съответствие с техническата спецификация и условията поставени от Възложителя за 

минимално съдържане на техническото предложение. 
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От представените документи в техническото предложение на участника за 
предложения Експерт по „Държавни помощи", комисията не може да установи 
съответствие, че лицето „има професионален опит като Експерт ,,Държавни помощи" на 
обекти, при извършване на консултантски услуги в сферата на държавните помощи, 
като това обстоятелство се удостоверява/доказва с удостоверения за добро изпълнение 
и/или копие от трудова книжка или друг еквивачентен документ. удостоверяващ 
участието на лицето в изпълнение консултантски услуги по държавни помощи. „ В 
представените документи (автобиография и договори) е посочено че лицето е участвало в 
проекти финансирани с средства от ЕС, по различни програми, но от представената 
информация в автобиографията и приложените копия на договори не се съдържа никъде 
информация, дали лицето има опит като консултант по Държавни помощи, като в нито 
един от представените документи не се среща „роля" на предложеното лице като 
експерт/консултант или друга подобна свързана с държавни помощи. 

Предвид това комисията единодушно реши и предлага участника за отстраняване 
от по-нататъшно участие на основание чл. 107, т.2, буква «а» от ЗОП, участник, който е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение 
на поръчката. 

Предлага на Възложителя да прекрати обява с предмет: Избор на изпълнител за 
външна помощ за управление на проект „Интегриран градски транспорт на град 
Велико Търново" , с публикувана Информация за обява с ID 9093035 в Портала за 
обществени поръчки (ПОП) и Информация за удължаване на първоначалния срок за 
получаване на оферти с изх. №12 - 161 - 51/14.10.2019 г., публикувана в ПОП с ID 
№9093402 на 14.10.2019 г., с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.b^/bg/profil-na-kupuvacha/721 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

Настоящият протокол и съпровождащата го документация се предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл.192, ал.4 ЗОП, във връзка с чл. 97, ал. 4 от 

ППЗОП. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: . р . 

/ Ана Тодорова - Главен експерт в Дирекция „БФ в Община Велико Търново; / 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/ Александър ̂ ojJ&b^Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 

Търново 

/ Йорданка Антонова - Главен експерт в Дирекция „Проекти и Програми" в Община 

Велико Търново;/ 
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