
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ 
СОЦИАЛЕН ФОНД 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

ПРОТОКОЛ № 1 

Днес, 16.10.2019 г., в 14:00 часа, в Нова зала в сградата на Община Велико 
Търново, Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във 
връзка с чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 
(ППЗОП), назначена със Заповед № РД 22-1709 от 16.10.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в 
обществена поръчка чрез провеждане на пряко договаряне с предмет: „Предоставяне 
на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05MOP001-2.004-0046-C01 
„Общиостен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД", финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, от „Логопед" 1 към Услуга 
„Ранна интервенция на уврежданията", с публикувано решение с ID 936397, с 
уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00073-2019-0052, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/723. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Диляна Вачкова - Главен експерт в дирекция „Социални дейности 
и здравеопазване" в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Жоро Ковачев- Главен експерт в дирекция „Социални дейности и здравеопазване" в 
Община Велико Търново 

2. Василена Георгиева - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново. 

Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започна работа след получаване на 
представената оферта и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Членовете на комисията 
подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 ППЗОП, след запознаване със 
списъка, в който е посочен участникът, подал оферта. 

На заседанието на комисията не присъстваха поканеният участник и 
представители на средствата за масово осведомяване. 

За участие в процедурата на пряко договаряне по реда на чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП 
беше поканен следният участник: - С покана с изх. № 94ВВ-12003-1/ 01.10.2019 г. -
Валентина Дошкова. В указания в поканата срок за подаване на оферти до 15.10.2019 г. 
е постъпила оферта от поканеното физическо лице. 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна 
опаковка, постъпила за участие в обществената поръчка: 
1. Оферта с вх. № 94- ВВ- 9549- 1/ 10.10.2019 г. от 11:37 часа на Валентина Дошкова. 

Проект BG05M90P001-2.004-0046-С01 „ Общиостен център за деца u родители „ ЦАРЕВГРАД" ", 
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При отваряне на офертата стриктно се приложиха чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, 
а именно председателят на комисията отвори офертата и оповести нейното съдържание. 
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри". 

I. Оферта с вх. № 94- ВВ- 9549- 1/ 10.10.2019 г. от 11:37 часа на Валентина 
Дошкова, с адрес за кореспонденция- с. Калояново, обл. Пловдив, и. к. 4371, ул. 
„Ивайло" № 33, тел.: 0897 033603, e-mail: valentine_doshkova96@abv.bg, лице за 
контакт: Валентина Дошкова, съдържа: 

Комисията извърши проверка и установи, че е наличен отделен запечатан 
непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри", а председателят повести останалото 
съдържание на опаковката, както следва: 

1. Заявление за участие, в т. ч. примерен опис на документите и информацията, 
съдържащи се в офертата- Приложение № 1, подписано от Валентина Дошкова- 2 стр.; 

2. Компактдиск, съдържащ еЕЕДОП- 1 бр.; 
3. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП- Приложение № 3, 

подписано от Валентина Дошкова- 2 стр. 

На основание чл. 54, ал.4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри". 

След извършване на горните действия, публичната част от заседанието на 
комисията приключи. 

I. Констатации относно съответствието на участника с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя: 

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участника 
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното: 

1. За оферта с вх. № 94- ВВ- 9549- 1/ 10.10.2019 г. от 11:37 часа на Валентина 
Дошкова. 

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, 
комисията констатира следното: 

1.1. Лично състояние 

Участникът е представил еЕЕДОП (в pdf формат), подписан с електронен подпис 
от Валентина Дошкова. За нея е посочена изискуемата информация в Част И: 
Информация за икономическия оператор, Раздел Б: Информация за представителите на 
икономическия оператор #1 от ЕЕДОП. 

На въпрос със съдържание - „Икономическият оператор участва ли в процедурата 
за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?" от Част 
II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия 
оператор, участникът е дал отговор „Не". 

В Част II Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация 
относно използването на капацитета на други субекти участникът е декларирал, че няма 

* * * * 
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да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, като е 
отговорил с „Не". 

В Част II Информация за икономическия оператор, Раздел Г: Информация за 
подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва 
участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител, като е отговорил с „Не". 

В Част III Основания за изключване е декларирано, че не са налице основанията 
за изключване, посочени в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди", „Б: 
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски", „В: 
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално 
нарушение", както и „Г: Специфични национални основания за изключване". 

1.2. Критерии за подбор 

В Част IV Критерии за подбор, раздел В „Технически и професионални 
способности", подраздел „Образователна и професионална квалификация" от ЕЕДОП 
участникът- физическо лице, е посочил, че притежава висше образование, 
образователно-квалификационна степен „Бакалавър", професионално направление 
„Предучилищна педагогика и логопедия". 

Във връзка с гореизложеното комисията единодушно прие, че посочената 
информация в еЕЕДОП на участника- Валентина Дошкова относно личното 
състояние и критериите за подбор е пълна и в съответствие с изискванията на 
Възложителя. Комисията единодушно приема, че участникът отговаря на 
изискванията за лично състояние и е налице съответствие с критериите за подбор, 
въз основа на което ДОПУСКА участника до разглеждане на техническото му 
предложение. 

III. Констатации относно съответствието на техническото предложение с 
предварително обявените условия: 

1. Относно оферта с вх. № 94- ВВ- 9549- 1/ 10.10.2019 г. от 11:37 часа на 
Валентина Дошкова, комисията констатира следното: 

След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение, 
комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на техническото 
предложение с предварително обявените условия на възложителя в поканата за участие 
и в техническата спецификация и реши да ДОПУСНЕ ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА 
до отваряне на ценовото му предложение и провеждане на преговори при следните 
мотиви: 

Техническото предложение е изготвено съгласно указанията и изискванията на 
възложителя и образеца- Приложение № 3 към покана за участие. Участникът е 
декларирал, че: 

- е запознат с предоставената покана за участие в обществената поръчка и я 
приема изцяло; 

- предлага да изпълни дейностите по предмета на обществената поръчка без 
резерви и ограничения, съгласно условията на възложителя; 

- при подготовката на офертата е спазил задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които 
са в сила за Република България и които са приложими към предоставяните услуги; 
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- е съгласен с определения от възложителя срок на валидност на офертата до 
31.12.2019 г. и с проекта на договор; 

- в случай, че бъде определен за изпълнител, ще изпълни поръчката качествено, 
съобразно определените от възложителя условия и в съответствие с действащото в 
страната законодателство, приложимо към предмета на поръчката; 

- предлага изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, в 
съответствие с техническата спецификация. 

Във връзка с гореизложеното комисията установи, че техническото 
предложение на Валентина Дошкова за изпълнение на поръчката съдържа 
необходимата информация, изисквана от възложителя и отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката, поради което допуска участника до следващия етап 
в процедурата. 

Комисията насрочи своето следващо заседание за 24.10.2019 г. от 11:00 часа в 
заседателна зала в административната сграда на Община Велико Търново за отваряне на 
ценовото предложение на допуснатия участник и провеждане на преговори с него. В 
съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията ще обяви датата, часа и мястото на 
отварянето чрез публикуване на съобщение на профила на купувача на адрес: 
ht tps: / /www.vel iko- tamovo.ba/b^/prof i l -na-kupuvacha/723. 

Комисията приключи работа в 14:45 часа. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
д-р Диляна Вачкова - Главен експерт в дирекция „Социални дейности и здравеопазване" 
в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 

Жоро Ковач§в~-Тлавен експерт в дирекция „Социални дейности и здравеопазване" в 
Община-Велико^Търново 

V у 

Василена Георгиева - младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново 
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