
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Д О К Л А Д

Днес на дата 21.02.2020 г., 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 провеждане на пряко договаряне 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-tarnovo.bg/bg/profil- 
na-kupuvacha/766/. Прогнозна стойност на поръчката 156878.57 лв. без ДДС.

1. Състав на комисията, включително промени, настъпили в хода на работа на 
комисията.

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”.

2. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с 
които се изменят сроковете, задачите и съставът й;

Комисията е назначена със Заповед № РД 22-214/07.02.2020 г. на Кмета на Община Велико 
Търново.

Със задачи: да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя да разгледа и провери 
допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия. Комисията да оцени 
и класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от 
възложителя условия.

Комисията да проведе преговори на дата 07.02.2020г. от 14:00 часа в заседателна зала в 
сградата на Община Велико Търново.

Резултатите от преговорите да бъдат отразени в протокол, който да бъде представен за 
одобрение заедно с резултатите от преговорите по прякото договаряне 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"; Обособена позиция 2 - „Извършване на инкасова дейност за нуждите на отдел 
Местни данъци и такси”, с уникален номер 00073-2020-0006 в регистъра на АОП.

3. Кратко описание на работния процес. Участници в процедурата. Действия, 
свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите. Класиране и 
отстраняване на участници. Мотиви за допускане/отстраняване на всеки участник.

Комисията започна работа на 07.02.2020 г. в 14:00 часа.
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проф. Георги Камарашев -  Заместник-кмет „Строителство и устройство на територията”, изчете Заповед № 
РД 22-214/07.02.2020 г., представи комисията и оповести нейните задачи.

В определеният от Възложителя срок за постъпили три оферти от:

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, е- 
mail: velttted@abv.bg.

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, е- 
mail:sod_tsarevets@mail.bg.

I— II. 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 започна с изтегляне на жребий за определяне на реда на извършване на преговорите с 
участниците, като се определи следния ред:

„СОД -  ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ООД;

„ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ“ ЕООД;

„СОД ЦАРЕВЕЦ -  ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД.

Комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП отвори и оповести съдържането на опаковките на 
участниците, както следва:

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, е- 
mail:velttted@abv.bg, съдържа:

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира наличието на - 
документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ . Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри“.

Съдържание на документите:

1. Опис на представените документи -  1 стр.;

2. Заявление за участие -  1 стр.;

3. ЕЕДОП на „ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ“ ЕООД, оригинал подписан и подпечатан от Милен Грозев на 
електронен носител;

4. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 
на заетостта и условията на труд при изготвяне на офертата.

5. Техническо предложение оригинал, подписано и подпечатано от Милен Грозев -  2 стр.;

6. Документи на електронен носител.

Комисията разгледа ЕЕДОП и останалите документи и установи, че участникът не е декларирал, че 
разполага с разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни 
съобщения по реда на Закона за електронните съобщения и/или договор за комуникационни услуги. Тъй като 
разрешенията се публикуват в публичен регистър на Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията взе 
решение да извърши служебна проверка за наличието на разрешение.
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Комисията установи, че участникът е вписан 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).

С оглед на гореизложеното Комисията установи, че участникът отговаря на критериите за подбор и следва 
да бъде допуснат до следващия етап от процедурата.

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, е- 
mai 1:sod_tsarevets@mai 1.bg, съдържа:

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира наличието на - 
документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“. Трима от членовете на комисията и един от присъстващите представители на конкурентен участник 
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Съдържание на документите:

1. Опис на представените документи -  1 стр.;

2. Заявление за участие -  1 стр.;

3. ЕЕДОП на „СОД ЦАРЕВЕЦ -  ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД, оригинал подписан и подпечатан от Татяна 
Нешкова и Стефан Нешков;

4. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 
на заетостта и условията на труд при изготвяне на офертата.

5. Техническо предложение оригинал, подписано и подпечатано от Стефан Нешков -  3 стр.;

6. Документи на електронен носител.

Комисията разгледа ЕЕДОП и останалите документи и установи, че участникът не е декларирал, че 
разполага с разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни 
съобщения по реда на Закона за електронните съобщения и/или договор за комуникационни услуги. Тъй като 
разрешенията се публикуват в публичен регистър на Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията взе 
решение да извърши служебна проверка за наличието на разрешение.

Комисията установи, че участникът е вписан 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).

С оглед на гореизложеното Комисията установи, че участникът отговаря на критериите за подбор и следва 
да бъде допуснат до следващия етап от процедурата.

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, 
съдържа:

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира наличието на - 
документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“. Трима от членовете на комисията и един от присъстващите представители на конкурентен участник 
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Съдържание на документите:

1. Опис на представените документи -  1 стр.;

2. Заявление за участие -  1 стр.;

3. ЕЕДОП на „СОД -  ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ООД, оригинал подписан и подпечатан от Марин Стефанов, 
Емил Златев и Михаил Тросков;

4. Декларация за спазени задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 
на заетостта и условията на труд при изготвяне на офертата.
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5. Техническо предложение оригинал, подписано и подпечатано от Марин Стефанов -  3 стр.;

6. Документи на електронен носител.

Комисията разгледа ЕЕДОП и останалите документи и установи, че участникът не е декларирал, че 
разполага с разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни 
съобщения по реда на Закона за електронните съобщения и/или договор за комуникационни услуги. Тъй като 
разрешенията се публикуват в публичен регистър на Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията взе 
решение да извърши служебна проверка за наличието на разрешение.

Комисията установи, че участникът не вписан 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). С оглед на това Комисията смята, че не е установено, че участникът отговаря на критериите за подбор.

Комисията указва на участника да посочи начина, по който изпълнява критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното Комисията установи, че участникът отговаря на критериите за подбор и следва 
да бъде допуснат до следващия етап от процедурата.

Комисията завърши своята работа в 15:30 часа.

Комисията продължи своята работа на 18.02.2020 г.

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 спектьр(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, е- 
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.

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, е- 
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.
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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.

Комисията продължи своята работа на 21.02.2020 г.
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.

11. 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, е- 
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.

I— 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, е- 
mail: sod_tsarevets@mail.bg.
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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 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 обща цена без ДДС за предоставяне на услугите по охрана със СОТ и 
паник бутон се класира на първо място, а следващите 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.
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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.

Настоящия доклад на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на 
основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал.З от ППЗОП. Към доклада се прилагат:
- Протоколи от работата на комисията /Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 3/, всички 
документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по 
процедура с предмет: Осигуряване на охрана за нумедите 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-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/766/. Прогнозна 
стойност на поръчката 156878.57 лв. без ДДС.

Настоящия доклад се състави и подписа от комисия назначена със Заповед № РД 22
214/07.02.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, както следва:

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: F

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

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

2. Явор Иванов -  Юрисконсулт р  Дирекция „Обществени поръчки”.
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от

  3 0 П
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Получих на дата ... Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОПдоклада на комисията:
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

ДАНИЕЛ ПАНОВ
Кмег на Община Bejn^icn Тъ|}ц(то

УТВЪРЖДАВАМ на датваличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от
доклада на комисията:...3®П

във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.
ДАНИЕЛ ПАНОВ
Кмет на Община Велико Т^фДов^/
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