
ПРОТОКОЛ № 2

Днес на дата 18.02.2020 г. в 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново в 
стая 306, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с 
чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със 
Заповед № РД 22-214/07.02.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи с 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез 
с предмет: Осигуряване на охрана за нуждите на Община Велико Търново по 
обособени позиции: Обособена позиция 1 - "Охрана със сигнално - охранителна 
техника за нумедите на Община Велико Търново" с уникален номер на поръчката в 
РОП 00073-2020-0006 и публикувано решение от дата на дата 24.01.2020 г. с 956323 в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача 
на Община Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/766/

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев -  Заместник-кмет „Строителство и
устройство на територията”;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Веселин Станчев -  Главен експерт в Звено „Сигурност и отбранително-
мобилизационна подготовка”;

2. Явор Иванов -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”.

Постъпил е отговор от участника „СОД -  ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ООД с № 5300
1565-2/14.02.2020 г., съдържащ електронен носител с два ЕЕДОП.
Участникът е декларирал, че за 50% от поръчката ще ползва подизпълнител - БИЗНЕС 
СЕКЮРИТИ ЕООД, който ще осигурява индивидуално определен ограничен ресурс за 
осъществяване на електронни съобщения по реда на ЗЕС.

Подизпълнителят е попълнил ЕЕДОП, в който е декларирал, че е регистриран в 
Публичен регистър на предприятията, които имат разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър(чл.ЗЗ, ал.1, т.2 от 
ЗЕС), което комисията установи след проверка в регистъра. Същият притежава и лиценз 
за извършване на частна охранителна дейност, както и отговаря на останалите условия за 
допускане и критерии за подбор.

Комисията допуска участника до следващият етап в процедурата и продължи с 
разглеждането на Техническите предложения на участниците.

I. Оферта от „ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ“ ЕООД с вх. № 5300-5549-1/04.02.20 г. от 
14:27 часа с ЕИК 104618582, адрес: град Велико Търново, ПК 5000, ул. 
„Мармарлийска“ №41, тел. 0887388750, e-mail:velttted@abv.bg.

Техническото предложение на участника отговаря на предварително 
определените условия и е подписано от лице представляващо участника.

Комисията взе решение да допусне участника до етапа на преговори.
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II. Оферта от „СОД ЦАРЕВЕЦ -  ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД с вх. № 5300-2953
1/04.02.20 г. от 14:29 часа с ЕИК 204284308, адрес: град Велико Търново, ПК 5000, 
ул. „Ален Мак“ №6, тел. 0896705803, e-mail:sod_tsarevets@mail.bg.

Техническото предложение на участника отговаря на предварително 
определените условия и е подписано от лице представляващо участника.

Комисията взе решение да допусне участника до етапа на преговори.

III. Оферта от „СОД -  ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ООД с вх. № 5300-1565-1/04.02.20 г. от 
15:01 часа с ЕИК 104507596, адрес: град Велико Търново, ПК 5000, бул. „България“
№ЗЗВ, тел. 0888396564, e-mail:sodvt@abv.bg.

Техническото предложение на участника отговаря на предварително 
определените условия и е подписано от лице представляващо участника.

Комисията взе решение да допусне участника до етапа на преговори.

Комисията взе решение да се събере за преговори и отваряне на плика с 
ценовите параметри на участниците на 21.02.2020 г., за което да бъде публикувано 
съобщение в профила на купувача.

Комисията завърши своята работа в 14:30 часа.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Ееорги Камсфщпев -  З а гл—чик-кмет „Строителство и 
устройство на територията”; Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от
...................................... зоп

във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.
И ЧЛЕНОВЕ: F '

1. инж. Веселин Станчев -  Елавен експерт в Звено „Сигурност и отбранително-
мобилизационна подготовка”; Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от

ЗОП
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

2. Явор Иванов — Юрисконсулт в дирекция ..^иществени поръчки .
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от

....................................................................................... ЗОП
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.
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