
ПРОТОКОЛ № 1

Днес 05.12.2016г. в 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново Комисията по чл.51, 
ал.1 ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 22 -  
2438/05.12.2016г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертата, 
постъпила във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на пряко договаряне с 
предмет: „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M90P001-
2.004-0046-С01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД””, финансиран от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции“ Услуга №3: 
Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и подкрепа, 
Позиция 3 медицинска сестра, с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2016-0039 и 
публикувано решение №759970 от 28.11.2016 г. и публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/446/ .

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Димитрова -  директор на дирекция СДЗ в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Николина Ангелова -  старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;
2. д-р Диляна Вачкова - главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново;
3. Жоро Ковачев -  главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново;
4. Теодора Минкова -  началник отдел ОП в Община Велико Търново;

На заседанието на комисията присъства участника, подал оферта. Комисията по чл. 103, ал. 1 
ЗОП започна работа след получаване на представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 
ППЗОП . Членовете на комисията представиха декларации по чл. 103, ал. 2 и чл. 51, ал.8 ЗОП 
след получаване на списъка с участниците.

В изпълнение на Чл. 54.ППЗОП:
Получената оферта се отвори и оповести тяхното съдържание и провери за наличието на 
отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ .

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, съдържащи се в опаковката на 
участника и установи следното:

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/446/


Оферта с вх.№ 94-ПП-2701-1/02.12.2016г. 16:05ч. на Пепа Колева, адрес за
кореспонденция :гр.Велико Търново, п.к 5000, ул.“П.Пармаков“ №5, тел. +359 988 
823745, лице за контакт: Пепа Колева

Съдържа следните документи, съгласно образците, приложени от Възложителя към поканата до 
участника:

1. Образец № 1 на ЕЕДОП,подписан от участника
2. Образец №2 Предложение за  изпълнение на поръчката -  подписан от участника;
3. Списък на персонала по чл. 64, ал, 1, т.6 от ЗОП -  образец №7 -  подписан от участника;
4. Опис на представените документи -  подписан от участника.
5. Плик с надпис „Ценово предложение“

Комисията разгледа представените документи и единодушно реши, че е налице наличие на 
съответствие на участника с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 
посочени от Възложителя. Комисията и присъствалия участник решиха да отворят плик 
„Ценово предложение“ на 09.12.2016г. в Ю.ООч.

Комисията приключи работа в 12.00 часа

* * *

Днес 09.12.2016г. в Ю.ООч. в сградата на Община Велико Търново Комисията по чл.51, 
ал.1 ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 22 -2438/ 
05.12.2016г. на Кмета на Община Велико Търново в присъствието на участника Пепа 

Колева отвори плик „Ценово предложение“, който съдържа:
Ценово предложение — оригинал, подписано -  образец №3 с посочено:

-  Почасово възнаграждение в размер на 6, 50 лв.(шест лева и петдесет ст.) без ДДС;

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на дейностите 
по настоящата обществена поръчка, с изкл.на ДДС и осигуровки работодател.

Ценовото предложение на участника е изготвено по образец на възложителя -  образец №3. В 
него е посочена цялата изискуема информация и същото съответства на поставените от 
Възложителя изисквания.

Комисията пристъпи към провеждане на преговори относно предложеното почасово 
възнаграждение, като се придържа точно към първоначално определените условия и 
изисквания за изпълнение на поръчката.

В хода на преговорите участникът потвърди посоченото от него почасово 
възнаграждение, съгласие то да бъде вписано в предоставения му е поканата проект на договор, 
както и готовност, след определянето му за изпълнител, да бъде насрочена дата за сключване на 
договор без промяна на клаузите, залегнали в него, в рамките на законоустановения срок и след 
изпълнение на задълженията си чл. 112, ал.1, т.2 ЗОП. Участникът потвърди, посочения в
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поканата срок на валидност на офертата му, както и готовност за неговото удължаване до 
насрочената дата за сключване на договора.

Съгласно раздел III. Критерии за възлагане на поръчката и показатели за комплексна 
оценка с тяхната относителна тежест, и методика за комплексна оценка на офертите:

Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта. 
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане: най- 
ниска дена.
Обект на оценяване е предложеното от участника почасово възнаграждение за услугите по 
позицията.
Предвид направеното предложение от участника относно цената комисията го определя като 
изгодиото за Възложителя и предлага следното класиране:

Услуга №3: Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и 
подкрепа, Позиция 3 медицинска сестра - I-во място: Пепа Колева
Мотиви: Класирането на участника е мотивирано от предложената цена за Почасово 
възнаграждение на изискуемите по поръчката дейности.

Комисията приключи работа в 12.00 часа

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:..................^ у .л ..............
Росица Д имитрова -  директор на дирекция СДЗ в О бщ ина Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Николина А нгелова -  старш и експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;

2. д-р Диляна В ачкова - главен^ксперт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново;

3. ЖореДСбвачев^- главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново;

4. Теодора М инкова -  началник отдел ОП в Общ ина Велико Търново;

У частн и к : ...........

П епа К олева
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