
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ 
СОЦИАЛЕН «ОНД 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

ПРОТОКОЛ № 2 

Днес, 24.10.2019 г., в 11:00 часа, в заседателна 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, продължи разглеждането на офертата, постъпила 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 
„Общиостеи 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. 

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

В изпълнение на изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви чрез 
съобщение с изх. № 91-00-362 от 21.10.2019 г., публикувано в профила на купувача на 
адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/723, че отварянето и 
оповестяването на ценовото предложение и провеждането на преговори ще се извърши 
на дата 24.10.2019 г. от 11:00 ч. в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново 
на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България'' № 2. 

Комисията пристъпи към прилагане на чл. 67, ал. 2 от ППЗОП. 

Проект BG05M90P001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД"", 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/723
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I. Отваряне и оповестяване на плик „Предлагани ц е н о в и параметри" на 
допуснатия участник: 

1. Плик „Предлагани ценови параметри" от оферта с вх. № 94- ВВ- 9549- 1/ 
10.10.2019 г. от 11:37 часа на Валентина Дошкова, съдържа: 

1.1. Ценово предложение- Приложение № 4, подписано от Валентина Дошкова- 2 
стр. 

В Ценовото си предложение участникът е маркирал, че не е регистриран по Закона 
за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Същевременно относно предложеното от 
Валентина Дошкова почасово възнаграждение, същата е посочила, че сумата е с включен 

Комисията, след потвърждение от страна на участника, приема, че посочената от 
него сума е крайна цена, тъй като същият няма регистрация по ЗДДС. 

Комисията оповести ценовото предложение на участника: 

Предложеното от участника почасово възнаграждение за изпълнение на 
дейностите, предмет на обществената поръчка, е в размер на 4,50 лв. (четири лв. и 
50 ст.) крайна цена. 

След извършване на горните действия комисията пристъпи към разглеждане и 
проверка на ценовото предложение от офертата на допуснатия участник. 

II. Разглеждане и проверка на ценовото предложение от офертата на 
допуснатия участник: 

1. Относно плик „Предлагани ценови параметри" от оферта с вх. № 94- ВВ-
9549- 1/ 10.10.2019 г. от 11:37 часа на Валентина Дошкова. 

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при 
следните мотиви: 

Комисията установи, че Плик „Предлагани ценови параметри" от офертата на 
Валентина Дошкова има съдържание съгласно предварително обявените условия. 
Ценовото предложение е изготвено в съответствие с изискванията на Раздел II, т. 5 
„Съдържание на офертата" и Приложение № 4 от поканата за участие в обществена 
поръчка. 

Комисията установи, че така предложената цена отговаря на условията на 
поръчката. В хода на провеждане на преговорите с Валентина Дошкова не беше 
постигната по-добра цена от предложената в ценовото предложение на участника. 

ДДС. 

* * * * 

Комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта. 

Проект BG05M90P001-2.004-0046-С01 „ Общностен център за деца и родители „ ЦАРЕВГРАД" ", 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, сьфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ 
СОЦИАЛЕН ФОНД 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

III. Резултати от оценката: 

Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий 
„НАЙ-НИСКА ЦЕНА" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

Съгласно Раздел III от поканата за участие в обществена поръчка обект на 
сравнително оценяване е предложеното от участника почасово възнаграждение за 
услугите, предмет на обществената поръчка. 

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на поканата за 
участие в обществена поръчка. 

Тъй като за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е 
поканено едно лице- Валентина Дошкова и е постъпила една оферта, комисията приема 
предложеното от лицето почасово възнаграждение за услугите, предмет на обществената 
поръчка, за приемлив бюджетен разход и го определя като икономически изгодно за 
възложителя. 

IV. Класиране: 

Като взе предвид резултатите от оценката на офертата по определения в поканата 
за участие в обществена поръчка критерий за възлагане „Най-ниска цена", комисията 
единодушно предлага следното класиране на допуснатия до оценка участник в пряко 
договаряне с предмет: „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект 
BG05MOP001-2.004-0046-C01 „Общностен 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: 

Първо място: Валентина Дошкова, с адрес за кореспонденция- с. Калояново, 
обл. Пловдив, п. к. 4371, ул. „Ивайло" № 33, тел.: 0897 033603, e-mail: 
valentine_doshkova96@abv.bg. 

Мотиви: За участие в процедурата на пряко договаряне за възлагане на 
обществената поръчка с покана с изх. № 94ВВ-12003-1/ 01.10.2019 г. е поканено едно 
лице- Валентина Дошкова. Същата е подала оферта в обявения в поканата срок- до 17:00 
часа на 15.10.2019 г. 

Комисията допусна до оценка участника Валентина Дошкова, след като установи, 
че същата е представила всички изискуеми документи, отговаря на изискванията за 
лично състояние и поставения критерий за подбор, техническото и ценовото 
предложение от офертата й съответстват на предварително обявените условия от 
Възложителя. Предложеното от участника почасово възнаграждение за услугите, 
предмет на обществената поръчка, е приемлив бюджетен разход за Община Велико 
Търново и е икономически изгодно за Възложителя. 

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
поканата за участие в обществена поръчка. 

Проект BG05M90P001-2.004-0046-С01 „ Общностен център за деца и родители „ ЦАРЕВГРАД" ", 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социачен фонд. 

* * * * 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/723
mailto:valentine_doshkova96@abv.bg
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Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 
24.10.2019 г. от 11:00 ч. до 11:50 ч., като резултатите от всички действия от работата на 
комисията ще бъдат отразени в доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с 
чл. 67, ал. 6 от ППЗОП и чл. 60, ал. 1 от ППЗОП. 

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 Ковачев- Главен експерт в дирекция „Социални дейности и здравеопазване" в 
Общрриоелико Търново 

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

УЧАСТДШК: 

Вале^тй на Дошкова 

Проект BG05M90P001-2.004-0046-C01 „ Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД"", 
финансиран от Оперативна програма ,, Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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