ПРОТОКОЛ № 1

Днес 14.02.2020 г., в 14:00 часа, в зала 306 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 22-242 от 14.02.2020 г. на Кмета на Община Велико
Търново, започна разглеждането на офертата, постъпила във връзка с участие в
обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание с предмет: „Услуги по
залавяне, транспортиране до кастрацнонен център или приют и други услуги,
свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета", с публикувано
Решение с ID 956321 и Обявление за поръчка с ID 956322 на дата 24.01.2020 г., с
уникален номер в РОП- 00073-2020-0005, и с адрес на профила на купувача:
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/770/.

КОМИСИЯ в състав:
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева- Миладинова- Началник на отдел „Околна среда" в
Община Велико Търново
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Стойна Младенова- Главен специалист в отдел „Околна среда" в Община Велико
Търново;
2. Василена Георгиева - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община
Велико Търново.
Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започна работа след получаване на
представената оферта и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Членовете на комисията
подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 ППЗОП, след запознаване със
списъка, в който е посочен участникът, подал оферта.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника и на
средствата за масово осведомяване.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна
опаковка, постъпила за участие в обществената поръчка:
1. Оферта с вх. № 5300-4509-2/ 13.02.2020 г. от 15:00 часа на ЕТ „Пролет- Йордан
Йорданов", гр. Велико Търново.
При отваряне на офертата стриктно се приложиха чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП.
I. Оферта с вх. № 5300-4509-2/ 13.02.2020 г. от 15:00 часа на ЕТ „Пролет- Йордан
Йорданов", ЕИК: 104001727, със седалище и адрес на управление- гр. Велико
Търново, ул. „Димитър Мантов" № 22, тел.: 062 63 79 71, факс: 062 63 79 75 e-mail:
proletyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов.
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Комисията извърши проверка и установи, че е наличен отделен запечатан
непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри" и оповести останалото съдържание
на опаковката, както следва:
1. Опис на представените документи- примерен образец № 1- подписан и
подпечатан от Йордан Йорданов - собственик, 2 стр.;
2. Заявление за участие- образец № 2- подписано и подпечатано от Йордан
Йорданов - собственик, 1 стр.;
3. Електронен носител- CD- с надпис „ЕЕДОП- Образец № 3" - 1 бр.;
4. Заверени копия от дипломи и удостоверения за допълнително обучение;
удостоверение за упражняване на ветеринарно медицинска практика във ветеринарно
лечебно заведение; разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно
оръжие; удостоверение за правоспособност на водачи на превозни средства и
придружители на животни; удостоверение за вписване в регистъра на ветеринарните
лечебни заведения; лиценз за превоз на животни за кратки пътувания- подписани и
подпечатани от Йордан Йорданов - собственик - 16 стр.;
5. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП- образец № 4, в т. ч. и
обяснителна записка- работен план, включително и методология за изпълнение,
подписани и подпечатани от Йордан Йорданов - собственик, 27 стр.
6. Електронен носител- CD- с надпис „Техническо предложение" - 1 бр.
На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри".
След извършване на горните действия, публичната част от заседанието на
комисията приключи.

I. Констатации относно съответствието на участника с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя:
Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участника
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното:
1. За оферта с вх. № 5300-4509-2/ 13.02.2020 г. от 15:00 часа на ЕТ „ПролетЙордан Йорданов", ЕИК: 104001727, със седалище и адрес на управление- гр.
Велико Търново, ул. „Димитър Мантов" № 22, тел.: 062 63 79 71, факс: 062 63 79 75
e-mail: proletyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов.
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация,
комисията констатира следното:
1.1. Лично състояние
Участникът е представил еЕЕДОП (в pdf формат), подписан с електронен подпис
от собственика- Йордан Йорданов. При проверка в Търговски регистър и регистър на
ЮЛНЦ, комисията установи, че това е лицето по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40,
ал. 1, т. 6 от ППЗОП. За лицето Йордан Йорданов е посочена изискуемата информация в
Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #1 от ЕЕДОП.
На въпрос със съдържание - „Икономическият оператор участва ли в процедурата
за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?" от Част
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II: Информация за икономическия оператор, Раздел А: Информация за икономическия
оператор, участникът е дал отговор „Не".
В Част II Информация за икономическия оператор, Раздел В: Информация
относно използването на капацитета на други субекти участникът е декларирал, че няма
да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, като е
отговорил с „Не".
В Част II Информация за икономическия оператор, Раздел Г: Информация за
подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва
участникът е декларирал, че няма да ползва подизпълнител, като е отговорил с „Не".
В Част III Основания за изключване е декларирано, че не са налице основанията
за изключване, посочени в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди", „Б:
Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски", „В:
Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално
нарушение", както и „Г: Специфични национални основания за изключване".
1.2. Критерии за подбор
Участникът е декларирал в Част IV Критерии за подбор, Раздел А „Годност" от
ЕЕДОП, че притежава Лиценз за превоз на животни за кратки пътувания- до 65 км. от
началната точка на пътуването, издаден по реда на чл. 165 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност, издаден от Българска агенция по безопасност на
храните, като е маркирал отговор „Да". Комисията направи проверка в Регистъра на
издадените лицензи за превоз на животни за кратки пътувания по чл. 165 от ЗВД и
установи, че ЕТ „Пролет- Йордан Йорданов" е вписан в него и притежава Лиценз №
1083/15.02.2018 г.
Участникът е декларирал в Част IV, раздел В „Технически и професионални
способности", т. 6, „Образователна и професионална квалификация" от ЕЕДОП, че
притежава изискуемия персонал с определена професионална компетентност за
изпълнение на поръчката. Посочил е данни за един ветеринарен лекар, двама ловци и
един водач на МПС. Представената информация включва трите имена на лицата,
образование и професионална квалификация, роля в изпълнението на поръчката и
професионален опит в години. В офертата си участникът е представил доказателства за
професионалната компетентност на лицата, посочени в ЕЕДОП. Представено е
Удостоверението за упражняване на ветеринарномедицинска практика във ВЛЗ,
издадено от ОДБХ за посочения ветеринарен лекар. За двамата посочени в ЕЕДОП ловци
са представени разрешения за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие,
както и удостоверения за преминат курс за защита и хуманно отношение към животните.
Във връзка с горното комисията установи съответствие на участника с поставения
критерий за подбор.
В Част IV, раздел В, т. 9 относно инструментите, съоръженията и техническото
оборудване от ЕЕДОП участникът е посочил че разполага с ветеринарна амбулатория,
оборудвана с необходимата апаратура и медицински инструменти и отговаряща на
изискванията за ветеринарно-лечебно заведение. Посочени са номер и дата на
Удостоверение за вписване в Регистъра на ветеринарно- лечебните заведения. В
офертата си участникът е представил заверено копие от посоченото Удостоверение.
Участникът е декларирал още, че притежава превозно средство, съобразено с
изискванията на чл. 165 от ЗВД и ЗЗЖ. Към офертата си ЕТ „Пролет- Йордан Йорданов"
е приложил заверено копие от Лиценз за превоз на животни, от който са видни моделът
и регистрационният номер на одобреното превозно средство.
Във връзка с горното комисията установи съответствие на участника с поставения
критерий за подбор.
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На основание гореизложеното комисията единодушно прие, че посочената
информация в еЕЕДОП на участника ЕТ „Пролет- Йордан Йорданов" относно
личното състояние и критериите за подбор е пълна и в съответствие с изискванията
на Възложителя. Комисията единодушно приема, че участникът отговаря на
изискванията за лично състояние и е налице съответствие с критериите за подбор
и ДОПУСКА участника до разглеждане на техническото му предложение.
II. Констатации относно съответствието на техническото предложение с
предварително обявените условия:
1. Относно оферта с вх. № 5300-4509-2/ 13.02.2020 г. от 15:00 часа на ЕТ
„Пролет- Йордан Йорданов", ЕИК: 104001727, със седалище и адрес на управлениегр. Велико Търново, ул. „Димитър Мантов" № 22, тел.: 062 63 79 71, факс: 062 63 79 75
e-mail: proletyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов, комисията констатира
следното:
Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение
на участника. Техническото предложение на участника е изготвено по образец № 4 и
включва:
1. Срок за започване на изпълнение при възлагане, при заявка- 1 /един/ час.
2. Срок за реагиране след приемане на сигнал- 30 /тридесет/ минути.
3. Имена и телефони на лица, е които представители на възложителя да
контактуват по всички въпроси.
4. Декларация, с която участникът се задължава, в десетдневен срок от сключване
на договора, да оповести по подходящ начин, телефон за приемане на сигналите на
жителите на територията на населените места, където се извършват услугите, обект на
настоящия договор, както и да реагира своевременно на получените сигнали или
писмени жалби от гражданите на тези населени места.
5. Декларация, с която се задължава за своя сметка да поддържа стационарен
телефон за целия срок на договора за приемане на обажданията, да осигури свой
представител да приема сигналите по телефона, както и да оповестява за своя сметка
ежемесечно телефона за сигнали в един местен вестник и адрес за изпращане на писмени
жалби и оповестяване на възможността на гражданите да придобият при желание
безстопанствено животно от ветеринарно-медицинската амбулатория;
6. Декларация, с която участникът се задължава при осъществяване на
дейностите си да спазва Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита
на животните, Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените
кучета и др. нормативни актове, уреждащи обществените отношения в тази област.
7. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд.
Към техническото си предложение участникът е приложил подробна обяснителна
записка- работен план, включително методология за изпълнение на поръчката.
Последната включва описание на проблема с нарастващата популация на
безстопанствени кучета, описание на организацията на дейностите по изпълнение,
описание на видовете дейности и разпределението на отговорностите на членовете на
екипа. Посочено е, че предаването на заловените животни в кастрационния център или
приюта ще става с двустранно подписан протокол, като са описани и реквизитите от
съдържанието му.
Представена е още обяснителна записка за дейностите
кастрация,
обезпаразитяване, ваксиниране, маркиране, чипиране, хранене, евтаназия, събиране на
умрели бездомни кучета/ котки, съхранение и транспортиране до екарисаж, които са
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предмет на допълнително възлагане при възникнала необходимост. Представената
информация е в съответствие с изискванията на възложителя, заложени в техническата
спецификация.
Участникът е дал подробна информация относно координацията и
взаимоотношенията с представители на възложителя и други институции, човешките
ресурси и наличното оборудване, предвидените методи за отчетност.
След анализ на съдържащата се в техническото предложение подробна
информация, комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на
техническото предложение с предварително обявените условия на възложителя в
документацията за обществената поръчка и в техническата спецификация и реши, че
ДОПУСКА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до отваряне на ценовото му
предложение при следните мотиви:
Участникът е изготвил техническото предложение и предложението за
изпълнение на поръчката съгласно указанията и образеца от документацията за
обществена поръчка, като е включил цялата изискуема от Възложителя информация и е
изложил подробно описание на дейностите, предмет на поръчката.
* * *

Комисията насрочи своето следващо заседание за 20.02.2020 г. от 14:00 часа в
заседателна зала в административната сграда на Община Велико Търново за отваряне на
ценовото предложение на допуснатия участник. Комисията ще обяви датата, часа и
мястото на отварянето чрез публикуване на съобщение на профила на купувача на адрес:
https://www.veliko-tamovo.ba/bg/profil-na-kupuvacha/770.
Комисията приключи работа в 15:20 часа.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Зорница Кънчева- Мила^йнова- Началник на отдел „Околна среда" в Община Велико
Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
Стойна Младенова- Главен специалист в отдел „Околна среда" в Община Велико
Търново
"^
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Василена 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
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