
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Д О К Л А Д 

От 02.06.2017 г. на Комисията по чл. 51, ал.1 от ППЗОП, на основание чл. 103, ал. 1 от 
ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП назначена със заповед №РД 22-906/01.06.2017 г.на 
Кмета на Община Велико Търново, разгледа 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 BG05M9OP001-2.004-0046-C01 „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 №1: Допълнителна 
подготовка за равен старт в училище, Позиция 2 - Медиатор" с уникален номер на 
поръчката в РОП 00073-2017-0029 и публикувана на профила на купувача на Община Велико 
Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/492. 

I. Състав на КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Диляна Вачкова - Петрова - директор на дирекция СДЗ в Община 
Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Милена Курдова - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново; 
2. Николина Ангелова - старши експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново. 

II. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията 
Заповед №РД 22-906/01.06.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново. 

III. Кратко описание на работния процес. 
Комисията се събра на заседание на 01.06.2017 г. в 11:30 ч. Съгласно чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП започна работа след получаване на протокола по чл. 48, ал. 6 от ЗОП. Постъпила е една 
оферта. Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 
иал. 13 от ППЗОП. 

На заседанието присъства участникът Теменужка Г L Костова. 
Комисията пристъпи към отваряне на офертата и извършване на действията по чл. 54, 

ал. 3, 4 и 6 от ППЗОП. Отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното 
съдържание и констатира наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови 
параметри". Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика 
с надпис „Предлагани ценови параметри". 

Комисията продължи работата си и разгледа документите по чл. 39, ал. 2 и 3 от 
ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя, за което състави протокол на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

За оферта с вх. №94 - ТТ - 15 - 6/30.05.2017 г. в 15:50 часа от Теменужка I i 
Костова, гр. Велико Търново 5000, ул. „Димитър Благоев", №13, вх. В, ап. 20, тел: 
0884285815, e-mail: temenujkakostova@abv.bg, комисията констатира, че участникът е 
представил всички изискуеми документи. След разглеждане на представените документи и 
информация от участника, комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на 
документите с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 
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Комисията д о п у с н а до етап на разглеждане на техническо предложение при 
мотиви, отразени по-горе участника Теменужка Г а Костова, гр. Велико Търново 
5000, ул. „Димитър Благоев", №13, вх. В, ап. 20, тел: 0884285815, e-mail: 
temenuikakostova(g),abv.bg. 

Техническото предложение на участника е попълнено по Приложение №3 на 
възложителя и съдържа необходимите реквизити. Комисията след анализ на съдържащата се 
информация в техническото предложение установи, че офертата на участника съответства на 
предварително обявените условия. 

След като приключи с разглеждането на техническото предложение, комисията 
пристъпи към отваряне и оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри" на 
допуснатия до този етап участник. Критерият за възлагане на поръчката е „Най-ниска цена'". 

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на ценовото предложение от 
офертата на допуснатия участник. 

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 е изготвено по образец на възложителя - Приложение №4. В 
него е посочена цялата изискуема информация и същото съответства на поставените от 
възложителя изисквания. 

Съгласно Раздел III Критерий за възлагане на обществената поръчка от поканата, 
икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане: най-
ниска цена. Обект на оценяване е предложеното от участника почасово възнаграждение за 
услугите по позицията. 

Комисията пристъпи към провеждане на преговори с участника в процедурата. След 
провеждането на преговорите и с оглед направеното предложение от участника, комисията го 
определя като икономически изгодно за възложителя и предложи следното класиране: 

За Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт в училище, Позиция 2 -
Медиатор: 

1-во място: Теменужка Г а Костова, гр. Велико Търново 5000, ул. „Димитър 
Благоев", №13, вх. В, ап. 20, тел: 0884285815, e-mail: temenuikakostovaffiabv.bg. 

IV. Участници в процедурата. 
Участник в обществената поръчка, подал оферта в посочения срок е: 

Оферта с вх. №94 - ТТ - 15 - 6/30.05.2017 г. в 15:50 часа от Теменужка Г а 
Костова, гр. Велико Търново 5000, ул. „Димитър Благоев", №13, вх. В, ап. 20, тел: 
0884285815, e-mail: temenui'kakostova^abv.bg. 

V. Действия, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите. 
Действията на комисията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на офертата 

са съгласно направените единодушно констатации на членовете на комисията. 
За п о с т ъ п и л а т а оферта с вх. №94 - ТТ - 15 - 6/30.05.2017 г. в 15:50 часа от 

Теменужка Г а Костова, гр. Велико Търново 5000, ул. „Димитър Благоев", №13, вх. 
В, ап. 20, тел: 0884285815, e-mail: temenujkakostova@abv.bg, комисията констатира, че 
участникът е представил всички изискуеми документи. След разглеждане на представените 
документи и информация от участника, комисията се обедини единодушно, че е налице 
съответствие на документите с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя. 
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На следващ етап от работата си, комисията пристъпи към разглеждане на техническото 
предложение от допуснатата оферта и проверка на нейното съответствие с предварително 
обявените условия на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП. 

Комисията констатира следното: 
Техническото предложение на участника е попълнено по образец - Приложение №3 на 

възложителя и съдържа необходимите реквизити. Комисията след анализ на съдържащата се 
информация в техническото предложение установи, че офертата на участника съответства на 
предварително обявените условия. 

След като приключи с разглеждането на техническото предложение, комисията 
пристъпи към отваряне и оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри" на 
допуснатия до този етап участник. Критерият за възлагане на поръчката е „Най-ниска цена". 

Плик „Предлагани ценови параметри" на оферта с вх. №94 - ТТ - 15 - 6/30.05.2017 
г. в 15:50 часа от Теменужка Г а Костова, гр. Велико Търново 5000, ул. „Димитър 
Благоев", №13, вх. В, ап. 20, тел: 0884285815, e-mail: temenuikakostova@abv.bg за Услуга 
№1: Допълнителна подготовка за равен старт в училище, Позиция 2 - Медиатор, 
съдържа: 

Ценово предложение - Приложение №4, подписано от Теменужка Костова - 2 стр. 
Предлаганата от участника цена е в размер на 4,00 (четири лв. и 00 ст.) лева на час без 

Д Д С 

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на ценовото предложение от 
офертата на допуснатия участник. 

Позиция 2 - Медиатор, Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт в 
училище: 

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 е изготвено по образец на възложителя - Приложение №4. В 
него е посочена цялата изискуема информация и същото съответства на поставените от 
възложителя изисквания. 

Съгласно Раздел III Критерий за възлагане на обществената поръчка от поканата, 
икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане: най-
ниска цена. Обект на оценяване е предложеното от участника почасово възнаграждение за 
услугите по позицията. 

Комисията пристъпи към провеждане на преговори с участника в процедурата. След 
провеждането на преговорите и с оглед направеното предложение от участника, комисията го 
определя като икономически изгодно за възложителя и предложи следното класиране: 

За Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт в училище, Позиция 2 -
Медиатор: 

VI. Класиране на участниците. 
1-во място: Теменужка Г а Костова, гр. Велико Търново 5000, ул. „Димитър 

Благоев", №13, вх. В, ап. 20, тел: 0884285815, e-mail: temenuikakostova@abv.bg. 

VII. Предложение за отстраняване на участниците. 
Комисията не прави предложение за отстраняване на участник. 

VIII. Мотиви за допускане или отстраняване на всеки участник. 
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За участника Теменужка Г а Костова, гр. Велико Търново 5000, ул. „Димитър 
Благоев", №13, вх. В, ап. 20, тел: 0884285815, e-mail: temenujkakostova@abv.bg, 
комисията се м о т и в и р а е д и н о д у ш н о : 

След разглеждане на представените документи и информация от участника, комисията 
се обедини, че е налице съответствие на документите с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията реши да допусне участника до разглеждане на техническото му 
предложение при следните мотиви: 

Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители. 
По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП 

чрез представяне на ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП. 
Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в процедура по ЗОП, 

съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици, липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП и 
липсата на национални основания за изключване чрез попълване на част III, буква „Г" от 
ЕЕДОП (дясна част). 

По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
Теменужка Г а Костова притежава изискуемото образование за дейности, 

идентични или сходни с премета на поръчката, за доказването на които участникът е 
попълнил Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП - изискуемо образование. 

Техническото предложение на участника е попълнено по Приложение №3 на 
възложителя и съдържа необходимите реквизити. Комисията след анализ на съдържащата се 
информация в техническото предложение установи, че офертата на участника съответства на 
предварително обявените условия. 

След разглеждане на ценовото предложение на участника, комисията установи, че 
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 е изготвено по образец на възложителя - Приложение №4. В 
него е посочена цялата изискуема информация и същото съответства на поставените от 
възложителя изисквания. 

Съгласно Раздел III Критерий за възлагане на обществената поръчка от поканата, 
икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане: най-
ниска цена. Обект на оценяване е предложеното от участника почасово възнаграждение за 
услугите по позицията. 

Комисията пристъпи към провеждане на преговори с участника в процедурата. След 
провеждането на преговорите и с оглед направеното предложение от участника, комисията го 
определя като икономически изгодно за възложителя и предложи следното класиране: 

За Позиция 2 — Медиатор, Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт в 
училище: 

1-во място: Теменужка Г а Костова, гр. Велико Търново 5000, ул. „Димитър 
Благоев", №13, вх. В, ап. 20, тел: 0884285815, e-mail: temenujkakosto va@abv.bg. 

IX. Предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник 
или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание. 
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Съгласно чл. 60, ал. 1, т. 9 предложение първо от ППЗОП, комисията предлага да се 
сключи договор с класирания на първо място участник Теменужка Г а Костова, гр. 
Велико Търново 5000, ул. „Димитър Благоев", №13, вх. В, ап. 20, тел: 0884285815, e-mail: 
temenuikakostova@abv.bg. 

X. Описание на представените мостри и/или снимки. 
При провеждане на процедурата не са изисквани и представяни мостри. 

Настоящият доклад с протоколите и цялата документация в процедурата се предава на 
Възложителя за предприемане на действия по чл. 106, ал. 3 от ЗОП. 

/7 
КОМИСИЯ в състав. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..\ 

/Д-р Диляна Вачкова - Петрова - директор на дирекция СДЗ в Община Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 1 , 

• 

/Милена Курдова - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново/ 

2 

/Николина Ангелова - старши експерт в дирекция ОП в (^бшина Велико Търново/ 

Получих доклада на комисията на дата: r/-«r. MIA 1 . \ .^{Ц'Д $й A.fa I 

/ 'X St*' I П о д п щ ^ ; / . . . . . . - ^ ^ T f ^ / 
ИНЖ. ДАНИЕЛ UAH^^Ls 
Кмет Hc/jQCmiана(Велико /Търново 

УТВЪРЖДАВАМ доклада на комисията н^да .а . 

Подпис: у.... ..fus:.... 
И Н Ж . Д А Н И Е Л И А % О В ; 
Кмет на Общцнр^^е^^со Търнош г\\ 
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