
ПРОТОКОЛ № 2

Днес на дата 07.08.2020 г. в 15:00 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 22-1088/28.07.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи с 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез 
провеждане на открита процедура с предмет: „Разширение на подземна
телекомуникационна мрежа на територията на Община Велико Търново”, с 
уникален номер на процедурата 00073-2020-0033 в регистъра на АОП и публикувано 
обявление на дата 12.06.2020 с ID 981715 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/808/.“

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция “Строителство и 
устройство на територията“;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Инж. Николай Петков -  Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“;
2. Явор Иванов -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”.

В отговор на изпратения протокол от дата 29.07.2020 г. са постъпили два 
отговора:

1. Отговор от „КОМЕС-Г“ ООД с вх. № 53-1815-3/06.08.2020 г„ което съдържа:
- Приложно писмо;
- ЕЕДОП на електронен носител;

Опис на документите, оригинал, подписан и подпечатан -  1 стр.;

След като разгледа представеният нов ЕЕДОП, Комисията установи, че същият 
отговаря на условията на поръчката и на изисканото в протокол №1.

С оглед на гореизложеното Комисията взе решение да допусне участника до 
следващия етап в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на 
участниците относно съответствието им с условията на процедурата.

I. Оферта от „КОМЕС-Г“ ООД с вх. № 5300-18687-2/24.07.2020 г. от 08:43 часа., с 
ЕИК: 814153537; адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул. „Росица“ 
№2, телефон: 062/623767; електронна поща за кореспонденция: comes_g@abv.bg;

Представеното от участника Техническо предложение отговаря на условията на 
поръчката. Образецът е подписан от лице представляващо участника.

https://www.veliko-
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Комисията взе решение да допусне участника до следващия етап от процедурата -  
отваряне на ценовите оферти.

II. Оферта на “Сиском инженеринг“ АД е вх. № 53-2934-4/27.07.2020г. от 09:33 часа 
ЕИК: 204352894, адрес за кореспонденция: град София 1582, бул. „Проф. Цветан 
Лазаров“ №105А, телефон: 02/9022880, електронна поща за кореспонденция: 
tenders@syscom.bg.

Представеното от участника Техническо предложение отговаря на условията на 
поръчката. Образецът е подписан от лице представляващо участника.

Комисията взе решение да допусне участника до следващия етап от процедурата -  
отваряне на ценовите оферти.

III. Оферта от “Съобщително строителство и възстановяване” ЕАД, е вх. № 5300- 
7976-1/27.07.2020 г. от 11:37 часа, с ЕИК: 205701046, с адрес за кореспонденция: град 
София 1853, Район Кремиковци, кв. Челопечене, телефон: 02/9945449, факс: 
02/9945444, електронна поща за кореспонденция: office@dpssv.com;

Представеното от участника Техническо предложение отговаря на условията на 
поръчката. Образецът е подписан от лице представляващо участника.

Комисията взе решение да допусне участника до следващия етап от процедурата -  
отваряне на ценовите оферти.

Комисията завърши работата си в 16:30 часа.

Председателят на комисията определи отварянето на цените да бъде на дата 
12.08.2020 г. от 11:00 часа, като за целта да бъде публикувано съобщение на Профила на 
купувача най-малко два работни дни преди заседанието.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Д инко, Кечев -  Директор на дирекция “Строителство и 
устройство на територията“;
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2. Явор Иванов -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”.
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