
ПРОТОКОЛ № 3

Днес на дата 21.02.2020 г. в 11:00; 11:15 и 11:30 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 нуждите 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”.

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с ценовите параметри на 
участниците:

I. 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.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри на участника“ и 
след като прецени, че същото отговаря на условията на поръчката, оповести 
предложенията за:

1. Цена за една точка, охрана със сигнално охранителна техника -  29.00 (двадесет и 
девет) лева без ДДС;

2. Цена за една точка, паник бутон -  6.00 (шест) лева без ДДС.

Комисията попита участника дали е възможно да намали така предложените цени. 
Представителят отговори, че така направеното предложение е минималното възможно за 
участника.
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II. 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.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри на участника“ и 
след като прецени, че същото отговаря на условията на поръчката, оповести 
предложенията за:

1. Цена за една точка, охрана със сигнално охранителна техника -  28.00 (двадесет и
осем) лева без ДДС;

2. Цена за една точка, паник бутон -  5.00 (пет) лева без ДДС.

Комисията попита участника дали е възможно да намали така предложените цени. 
Представителят отговори, че така направеното предложение е минималното възможно за 
участника.

III. Оферта от „СОД ЦАРЕВЕЦ -  ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД е 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.

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри на участника“ и 
след като прецени, че същото отговаря на условията на поръчката, оповести 
предложенията за:

1. Цена за една точка, охрана със сигнално охранителна техника -  30.00 (тридесет)
лева без ДДС;

2. Цена за една точка, паник бутон -  6.00 (шест) лева без ДДС.

Комисията попита участника дали е възможно да намали така предложените цени. 
Представителят отговори, че така направеното предложение е минималното възможно за 
участника.

С това приключи етапът на преговори с участниците и комисията пристъпи 
към оценка на предложенията на участниците съгласно методиката за оценка:

Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта.
1. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „най-ниска 

цена” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Оценяването и класирането на постъпилите оферти ще се 
извърши в съответствие с изискванията на ЗОП.

2. Пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ - Ценовите предложения се отварят от 
комисията в тяхната последователност на постъпване. Пликовете с ценови предложения на участници, 
чиито оферти не отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, не се отварят.

3. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на предлаганите от 
участника условия да изпълни обществената поръчка. Комплексната оценка се формира като сбор от 
получените точки по отделните показатели за оценка.

4. Показателите и относителна им тежест в комплексната оценка са описани в настоящата 
документация:

5. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за икономически 
най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са 
еднакви комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо
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място оферти съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, когато тази оферта не може да се определи по описания по- 
горе ред, като участниците се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на публичния жребий и 
могат да изпратят упълномощени представители.

6. Критерият се прилага за оценка на офертите, които отговарят на предварително обявените 
от възложителя условия.

Участникът предложил най-ниска общ а цена без ДДС за предоставяне на услугите по охрана 
със СО Т и паник бутон се класира на първо място, а следващ ите оферти се подреждат във възходящ  
ред.

В случай, че две или повече оферти са на първо място се прилагат правилата на чл. 58, ал. 2 
и 3 от ППЗОП.

Комисията класира участниците по следния начин:

1. „ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ“ ЕООД -  28 + 5 = 33;
2. „СОД -  ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ООД -  29 + 6 = 35;
3. „СОД ЦАРЕВЕЦ -  ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД -  30 + 6 = 36;

Въз основа на така направеното класиране Комисията предлага на възложителя да 
сключи договор с участника:

„ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ“ ЕООД с ЕИК 104618582, адрес: град Велико 
Търново, ПК 5000, ул. „Мармарлийска“ №41, тел. 0887388750, е- 
mail:velttted@abv.bg.

Комисията завърши своята работа в 11:45 часа, като ще изпрати протоколите от 
своята работа, заедно с доклада, който ще изготви, на Възложителя за изготвяне на 
решение за избор на изпълнител.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев -  Заместник-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:

1. инж. Веселин Станчев -  Главен експерт в  Звено „Сигурност и отбранително-
мобилизационна п о д г о т о в к а ” 'З а л и ч е н а  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 „Обществени поръчки”.
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от

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

ЗА ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ“ ЕООД Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от
 ЗОП

ЗА „СОД -  ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ООД... във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от 

ЗА „СОД ЦАРЕВЕЦ -  ВЕЛИКО ТЪРН013(Ш
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.
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