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ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 28.05.2019 г., в 09:30 часа, в Нова зала в сградата на Община Велико 
Търново, Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във 
връзка с чл. 51, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 
(ППЗОП), назначена със Заповед № РД 22-757 от 13.05.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени офертите, представени в отговор на 
обява с № ОБ- 15/ 23.04.2019 г. за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, продължи разглеждането на 
постъпилите оферта във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: „Услуга по 
предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за 
озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от Община Велико 
Търново“, с публикувана Информация за обява с ГО 9087772 в Портала за обществени 
поръчки (ПОП) и Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на 
оферта с изх. № 12 -  161 -  28/ 07.05.2019 г., публикувана в ПОП с ГО № 9088019 на
07.05.2019 г., с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/670

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нелина Църова -  Директор на Дирекция „Култура, туризъм и 
международни дейности“ в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Веселин Нинчев -  Главен експерт в Звено „Връзки е обществеността и протокол“ 
в Община Велико Търново;
2. Василена Георгиева -  младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ в Община 
Велико Търново.

С писмо с изх. № 5300 -  4952- 3/15.05.2019 г. с приложен протокол от дата
13.05.2019 г. е изискано представяне на допълнителни документи от участника. 
Участникът е получил протокола на комисията на 20.05.2019 г. В деловодството на 
Община Велико Търново в срок е депозиран следният отговор:

1. Отговор с вх. №5300 -  3067 -  10 /22.05.2019 г. на „Би саунд” ЕООД

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на допълнително представените 
документи и информация, изискани от участника и проверка на съответствието им с 
изискванията, поставени от Възложителя.
Отговор с вх. №5300 -  3067 -  10 / 22.05.2019 г. на „БИ САУНД“ ЕООД, гр. Велико 
Търново, ул. „Елин Пелин“ № 8, тел: 0878483111, e-mail: b.sound.bg@gmail.com, 
съдържа:

1. Заверени копия на дипломи за придобито образование от експертите,

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 
2016/679
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посочени в Списък на екип по Образец № 12, подписани и подпечатани от 
Пламен Йорданов- Управител- 3 стр.

2. Заверени копия на трудови договори на експертите, посочени в Списък на 
екип по Образец № 12, подписани и подпечатани от Пламен Йорданов- 
Управител, 2 стр.

3. Персонални референции за всеки един от експертите, посочени в Списък на 
екип по Образец № 12, подписани и подпечатани от Пламен Йорданов- 
Управител, 3 стр.

4. Заверено копие на референция от Плевенска филхармония, подписано и 
подпечатано от Пламен Йорданов- Управител, 1 стр.

5. Заверено копие на референция от Община Тутракан, подписано и подпечатано 
от Пламен Йорданов- Управител, 1 стр.

6. Заверено копие на референция от Общинска фондация „Русе- град на 
свободния дух“, подписано и подпечатано от Пламен Йорданов- Управител, 1 
стр.

7. Заверено копие на сертификат ISO 9001:2015, подписано и подпечатано от 
Пламен Йорданов- Управител, 1 стр.

След като разгледа допълнително представената информация, комисията 
допуска участника до следващ етап.

1. Констатации относно наличието и редовността на представените документи.

I. Оферта е вх. № 5300-3067-9/ 03.05.2019 г. от 09:20 часа на „БИ САУНД“ ЕООД, гр. 
Велико Търново, ул. „Елин Пелин“ № 8, тел: 0878483111, e-mail:
b.sound.Ьц(й gmail.com, лице за контакти: Пламен Йорданов:

В Протокол №1 от 13.05.2019 г. комисията е указала на участника, че следва да 
представи доказателства за информацията, посочена в Списък на екип по Образец № 12, 
доказателства за информацията, посочена в Списък на услугите по Образец № 13, както 
и копие от сертификата за въведена система за управление на качеството, посочен в 
Представяне на участника по Образец № 2, което същият е изпълнил с отговор с вх. № 
5300- 3067 -  10/ 22.05.2019г.

След като се запозна с представените документи и информация в офертата на „БИ 
САУНД“ ЕООД, заедно с допълнително представените документи с отговор с вх. № 
5300 -  3067 -  10 / 22.05.2019 г., описани в Протокол №1 и настоящия протокол, 
комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми 
документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 
за подбор, поставени от Възложителя.

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

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал в Представяне на участника- Образец № 2 и в 

Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП- Образец № 7, 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 Декларации по Образец № 5 и № 6, подписани и подпечатани



от Пламен Йорданов, който в качеството си на управител представлява участника 
съгласно данните му от Търговския регистър.

Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в обществената 
поръчка по ЗОП, съгласно:

• липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 
от ЗОП- в Декларация- Образец № 9;

• Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици- в Декларация- Образец № 10;

• Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 
имущество- в Декларация- Образец №11.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
1. „Би саунд" ЕООД, гр. Велико Търново притежава персонал за изпълнение на 

дейностите, предмет на обществената поръчка, като са покрити минималните изисквания 
към лицата. За доказването на същите участникът е попълнил Списък на екип- образец 
№ 12, в който е посочил три лица, за които е представил информация съобразно 
минималните изисквания. В отговор с вх. № 5300 -  3067 -  10 / 22.05.2019 г. участникът 
е представил документи, с които се доказва информацията, посочена в Списък на екип- 
Образец № 12.

Така представената информация е в пълно съответствие с поставените от 
Възложителя условия. Видно е, че участникът е удостоверил съответствието си с 
поставените изисквания относно персонала, с който разполага за изпълнението на 
поръчката, като са изброени и длъжностите на лицата. Посочена е информация за 
предложените лица в нейната пълнота, в съответствие с изброените изисквания в 
обявата, раздел „Критерии за подбор на участниците. Минимални изисквания и 
документи за доказване“ от документацията.

2. „Би саунд" ЕООД, гр. Велико Търново притежава опит в изпълнението на 
услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката, а именно дейности по 
озвучаване, осветление и изграждане на сцени, за доказването на които участникът е 
попълнил Списък на услугите- Образец № 13, в който е посочил три услуги, а с отговор 
е вх. № 5300 -  3067 -  10 / 22.05.2019 г. участникът е представил документи, с които се 
доказва информацията, посочена в Списък на услугите, идентични или сходни с 
предмета на обществената поръчка- Образец № 13.

Посочената от участника информация съответства на поставените изисквания 
и удостоверява съответствието му с критериите за подбор, като показва наличието 
на опит в изпълнението на услуги с предмет, идентичен или сходен с предмета на 
поръчката, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

3. „Би саунд" ЕООД, гр. Велико Търново притежава сертификат за управление на 
качеството EN 180 9001:2015 със следния обхват: Изграждане на алуминиеви 
конструкции- сцени, озвучаване, професионално и сценично озвучаване. Аудио 
и светлинно оборудване на дискотеки, барове и клубове, което обстоятелство 
участникът е декларирал в Представяне на участника -  Образец № 2, а в отговор с 
вх. № 5300 -  3067 -  10 / 22.05.2019 г. е представил заверено копие от същия.

Комисията допуска участника до етап на разглеждане на техническото му 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол.



3. Комисията продължи своята работа с разглеждане и оценка на Техническото 
предложение от офертата на участника.

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение 
на „Би саунд" ЕООД, гр. Велико Търново. Предложението на участника е изготвено 
по Образец №3, подписано и подпечатано от Пламен Йорданов - управител.

Участникът е декларирал, че приема условията за изпълнение на обществената 
поръчка, заложени в проекта на договора, срока на валидност на офертата до 31.05.2019 
г., и това, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Гарантира, че ще изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с 
направеното предложение в срок от 1 година, като при достигане на прага от 70 000,00 
лв. без ДДС заедно с други договори с аналогичен предмет, договорът се прекратява 
предсрочно.

Участникът гарантира, че ще изпълни поръчката в съответствие с действащото в 
страната законодателство и специфичните норми, регламентиращи услугата, съгласно 
всички изисквания на Възложителя и неговите представители. Участникът гарантира 
своевременност на изпълнението и качество, а също и че всички негови действия ще 
бъдат извършени с грижата на добър търговец и в защита интересите на Възложителя.

Участникът приема, че указанията на Възложителя са задължителни за него и се 
задължава своевременно да информира Възложителя за обстоятелства, възпрепятстващи 
изпълнението.

Участникът гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, 
обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на Възложителя.

Участникът е представил подробно предложение за изпълнение на поръчката, в 
т.ч. организация и методология за изпълнение на предмета на поръчката, план за 
управление на риска, организация на работните процеси, управление на качеството на 
предоставяните услуги и кратко описание на основните технически средства.

В раздел II Организация и методология за изпълнение предмета на поръчката, 
Компонент 1- правилно разбиране и изпълнение на изискванията на Възложителя, 
Изискване за качествено и точно изпълнение на отделните събития и мероприятия, 
провеждани от Община Велико Търново от предложението за изпълнение на поръчката 
участникът е посочил, че е въвел в дейността на фирмата си система за управление на 
качеството, отговаряща на международния стандарт 180 9001:2008. Посочване на същия 
има и в раздел IV Управление на качеството на предоставяните услуги от предложението 
за изпълнение на поръчката на участника. В отговор с вх. № 5300 -  3067 -  10 / 22.05.2019 
г. на приложно писмо участникът е представил заверено копие от сертификат 180 
9001:2015. Поради това комисията счита посочването на 180 9001:2008. вместо 180 
9001:2015. в предложението за изпълнение на поръчката за техническа грешка.

Комисията единодушно реши, че е налице пълнота на информацията, 
отговаряща на изискванията на Възложителя и допуска до по-нататъшно участие 
в поръчката участника „Би саунд“ ЕООД, гр. Велико Търново, при следните 
мотиви:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно 
указанията и изискванията на Възложителя.

4. Комисията допуска до разглеждане и оценка ценовото предложение на участника 
„БИ САУНД“ ЕООД, гр. Велико Търново.



I. Ценово предложение от оферта е вход. № 5300 -  3067 -  9/03.05.2019 г. от 09:20 ч. на 
„БИ САУНД“ ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Елин пелин“ № 8, тел. 0878 483 111, 
e-mail: b.sound.bg@gmail.com, съдържа:

1. Образец № 4 „Ценово предложение“, подписан и подпечатан от управителя 
Пламен Йорданов, съдържа:
1.1 Предлагано възнаграждение за изпълнение на услугата, съгласно Техническата 

спецификация (сума от единичните цени на всички активи, включени в нея): 
10 635,00 (десет хиляди шестстотин тридесет и пет лева и 00 ст.) лева без ДДС, 
а с ДДС 20 % - 12 762,00 (дванадесет хиляди седемстотин шестдесет и два лева 
и 00 ст.) лева.

1.2 Предложени единични цени за ползване на активите
1.3 Аванс -  20 % от стойността на конкретното мероприятие без ДДС, платим в 

срок до 5 (пет) работни дин от получаване на възлагателно писмо.
1.4 Окончателно плащане в срок до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата и 

двустранно подписан протокол за извършените услуги, от представител на 
Възложителя и представител на Изпълнителя.

Ценовото предложение е изготвено съгласно предоставения от Възложителя 
образец № 4, условията, поставени от Възложителя и има необходимото съдържание.

5. Комисията продължи с оценката съобразно посочения в документацията 
Критерий за възлагане на обществената поръчка:

Критерий за възлагане: „Най-ниска цена”
Класирането на участниците се извършва въз основа на предложени единични 

цени на активи, съгласно техническата спецификация, като на първо място се класира 
участникът, предложил най -  ниска обща сума от единичните цени на всички активи, 
включени в Техническата спецификация.

Забележка: При извършване на оценяването по съответния показател ще се 
използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в приложимите случаи).

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие е изискванията на документацията за участие в процедурата. 
При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за верен се приема 
записът с думи. (отнася се само за общата цена без ДДС).

•  Указания на Възложителя:
• Предложените цени трябва да бъдат в лева (BGN). Оферти с цени. предложени 

в друга валута се отстраняват.
•  Цените в офертите ще бъдат сравнявани в лева, с точност до втория знак след 

десетичната запетая.
•  Предложените единични цени следва да са различни от нула. При неизпълнение 

на това изискване съответният участник ще бъде отстранен от участие и 
ценовото му предложение няма да бъде допуснато до разглеждане и оценяване.

В случай, че сумите, получени от сбора от единичните цени на всички активи, 
включени в техническата спецификация на две или повече оферти, са равни, с 
предимство се ползва участникът, предложил по-ниска цена за „Озвучителна система за 
фронт ъф хаус“-стандартна -  до 6 KW.
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Резултат от разглеждането и оценката на офертата:
Участникът „Би саунд" ЕООД, гр. Велико Търново е предложил:

> възнаграждение за предоставяне на техническо оборудване за реализиране 
на предмета на поръчката, съгласно Техническата спецификация (сума от 
единичните цени на всички активи, включени в нея) в размер на- 10 635,00 
лв. (десет хиляди шестстотин тридесет и пет лв. и 00 ст.) без ДДС, а с 20 
% ДДС- 12 762,00 лв. (дванадесет хиляди седемстотин шестдесет и два 
лв. и 00 ст.).

Ценовото предложение е изготвено по образец № 4 на Възложителя и е приемлив 
бюджетен разход за Община Велико Търново. В него е посочена цялата изискуема 
информация и същото съответства на поставените от Възложителя изисквания.

Предложените от участника единични цени, както и общата сума от техния сбор 
са приемливи за Възложителя и отговарят на посочените изисквания, поради което 
комисията оценява участника с максимален брой точки и предлага да бъде класиран на 
първо място.

Комисията пристъпи към оценяване на офертата на участника, а именно: 
Офертата на участника получава максимален брой точки.

Съгласно изложеното в настоящия протокол комисията предлага следното 
класиране и сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
„Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване 
за озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от Община Велико 
Търново“, на база горепосочените мотиви:

1-во място: „Би саунд" ЕООД, гр. Велико Търново

Комисията взе горните решения с единодушие.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.
Настоящият протокол и съпровождащата го документация се предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съглксно чл. 192, ал. 4 от ЗОП.
Комисията приключи работа в 1 ф;30 часа.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:..........................  ...................................
Нелина Църова -  Директор на Дирекци^,Култура, туризъм и международни дейности“ 
в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

завен експерт в Звено „Връзки с обществеността и протокол“ в

Георгиева -  младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ в Община
Велико Търново.

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент 
(ЕС) 2016/679


