ПРОТОКОЛ № 1
Днес 01.12.2014 г. в 14:00ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията
по чл. 68, ал. 1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22-1954/28.11.2014 г. на Кмета на
Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили във връзка с
участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет:
„Услуги по залавяне, ветеринарно-медицинско обслужване с настаняване в
помещения за следоперативен престой, връщане по местата на залавяне и други
услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета, при
съобразяване със Закона за Ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита
на животните, Общинската програма за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета и действащото в страната законодателство“, с уникален
номер 00073-2014-0039 в регистъра на АОП и публикувано обявление №628797 от дата
15.10.2014г.
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева – Началник отдел „Околна среда“
Велико Търново;

в Община

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Десислава Йонкова – Директор Дирекция „Правна“ в Община Велико Търново;
2. Теодора Минкова – Началник отдел „Обществени поръчки“ в Община Велико
Търново;
3. Стойна Младенова – Екоинспектор в отдел „Околна среда“ в Община Велико
Търново
4. д-р Здравко Николаев Димитров - №58 за област Велико Търново от Националния
регистър на ветеринарните лечебни заведения и ветеринарните лекари, работещи в тях,
съгласно чл.33 от ЗВД; ТРУ 000913/1998, №74/04.10.2011г.
РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1.инж.Динко Кечев – Директор Дирекция „СУТ“ в Община Велико Търново;
2.инж.Цанко Бояджиев – Началник отдел „ТИ“ в Община Велико Търново;
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Олга Петърчева – Началник отдел „ПО“ в Община Велико Търново;
2. Даниела Владимирова – Главен юрисконсулт в отдел „ПО“ в Община Велико
Търново;
3. Мариана Варнева – Старши юрисконсулт в отдел „ПО“ в Община Велико Търново;
4. Русанка Александрова – Главен юрисконсулт в отдел „ПО“ в Община Велико 5
5.Надя Петрова – Директор Дирекция „ОСОП“ в Община Велико Търново;
6.Грета Маринова – Старши експерт в отдел „ОП“ в Община Велико Търново;
7.Веселин Стойков – Главен специалист в отдел „ОС“ в Община Велико Търново;
Поради отсъствието на Десислава Йонкова – Директор Дирекция „Правна“ в Община
Велико Търново, нейното място бе заето от Олга Петърчева – Началник отдел „ПО“ в
Община Велико Търново, като член.
На заседанието на комисията присъства упълномощен представител на фирма ЕТ
„Пролет – Йордан Йорданов“ – Гуна Ангелова Яйманова;
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Председателя на комисията изчете на присъстващите Заповед № РД 221954/28.11.2014г. на Кмета на Община В. Търново.
Преди започване на работа всички членове на комисията подписаха декларации
по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и чл. 35, ал. 2 от ЗОП, неразделна част от настоящият
протокол.
В присъствието на лицата посочени по-горе комисията започна да отваря
офертите по реда на тяхното постъпване. При отваряне на офертите стриктно се
приложи чл. 68, ал.4, ал.5 от ЗОП.
I. Оферта с вх. №5300-7314/27.11.2014 г. в 15:49ч. на ЕТ „ПРОЛЕТ –
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“ с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Стефан Мокрев“ №7Д,
тел:062637971 , e-mail: proletyy@abv.bg
за участие в обществена поръчка с
предмет: „Услуги по залавяне, ветеринарно-медицинско обслужване с
настаняване в помещения за следоперативен престой, връщане по местата на
залавяне и други услуги, свързани с намаляване популацията на
безстопанствените
кучета,
при
съобразяване
със
Закона
за
Ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, Общинската
програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и
действащото в страната законодателство“
съдържа: плик №1 „Документи за
подбор”, плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик №3 „Предлагана
цена”:
Плик №1 „Документи за подбор”:
1. Списък на документите съдържащи се в офертата по Образец 1 оригинал
подписан и подпечатан на стр.1 до стр.4.
2. Списък на документите съдържащи се в офертата на електронен носител -1бр.
3. Представяне на участникът по Образец №2, оригинал подписан и подпечатан от
Йордан Йорданов на стр.5.
4. Заверени копия от Удостоверение от агенцията по вписванията, талон Булстат и
регистрация по ЗДДС, подписани и подпечатани на стр.6 до стр.9.
5. Декларация по чл.47, ал.9, от Закона за обществени поръчки относно липсата на
обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 /от „а“ до „д“/, т.2, т.3 и т.4, и чл.47, ал.5 от
ЗОП, оригинал подписан и подпечатан от Йордан Йорданов на стр.10 до стр.12.
6. Заверено копие от сертификат за одобрено транспортно средство, подписан и
подпечатан на стр.13.
7. Вносна бележка за внесена гаранция за участие, оригинал подписан и
подпечатан на стр.14.
8. Заверени копия от счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите,
подписани и подпечатани на стр.15 до стр.18.
9. Декларация за списък на услуги които са еднакви или сходни с предмета на
поръчката изпълнени през последните 3 години считано от датата на подаване
на оферта, оригинал подписана и подпечатана на стр.19 до стр.20.
10. Заверени копия от 3бр. Договори и 1бр. удостоверение подписани и подпечатани
на стр.21 до стр.32.
11. Декларация по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП по образец №13 оригинал подписана и
подпечатана от Йордан Йорданов на стр.33 до стр.35.
12. Заверени копия от Дипломи за завършено образование, удостоверения,
сертификати, разрешения и свидетелство за управление на МПС, подписани и
подпечатани на стр.36 до стр.51.
13. Декларация за техническо оборудване по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП оригинал
подписана и подпечатана от Йордан Йорданов на стр.52.
14. Заверено копие от фактура подписана и подпечатана на стр.53.
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15. Заверени
копия
от
Удостоверение,
Становище
от
Регионална
Ветеринарномедицинска служба и изпитателен протокол, подписани и
подпечатани на стр.54 до стр.56.
16. Заверени копия от снимков материал подписан и подпечатан на стр.57 до стр.61.
17. Заверени копия от сертификат, становище и фактури, подписани и подпечатани
на стр.62 до стр.65.
18. Информация по образец №9 на основание чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, оригинал
подписана и подпечатана от Йордан Йорданов на стр.66.
19. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП оригинална подписана и подпечатана от
Йордан Йорданов на стр.67.
20. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в
съответствие с чл.55,ал.7 както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от
ЗОП по образец №11 оригинал подписана и подпечатана на стр.68.
21. Декларация за запознаване с условията за провеждане на процедурата, оригинал
подписан и подпечатан на стр.69.
22. Декларация за приемане на условията в проекта на договора, оригинал подписна
и подпечатана от Йордан Йорданов на стр.70.
23. Проект на договор по образец №15, подписан и подпечатан на стр.71 до стр.78.
На следващото си заседание, комисията ще обсъди наличието и редовността на
представените документи в плик №1 от офертите. Участниците бяха уведомени, че
комисията ще обективира резултатите от своята работа в протокол, в който ще се
опишат изчерпателно липсващите документи или констатираните несъответствия, като
ще определи срок за представянето им, еднакъв за всички участници.
Комисията приключи работа в 15:00 часа.
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………………………………………………...
/ Зорница Кънчева – Началник отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново;/
И ЧЛЕНОВЕ:
1………………………………………………………………………………………...............
/ Олга Петърчева – Началник отдел „ПО“ в Община Велико Търново;/
2………………………………………………………………………………………………...
/ Теодора Минкова – Началник отдел „Обществени поръчки“ в Община Велико
Търново;/
3………………………………………………………………………………………………...
/ Стойна Младенова – Екоинспектор в отдел „Околна среда“
в Община Велико
Търново/
4.………………………………………………………………………………………………...
/ д-р Здравко Николаев Димитров - №58 за област Велико Търново от Националния
регистър на ветеринарните лечебни заведения и ветеринарните лекари, работещи в тях,
съгласно чл.33 от ЗВД; ТРУ 000913/1998, №74/04.10.2011г./
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