ПРОТОКОЛ № 4
Днес 29.12.2014г. в 10:00 ч. в сградата на Община Велико Търново Комисията
по чл. 68, ал. 1 от ЗОП, назначена със заповед назначена със заповед № РД 221941/27.11.2014 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на
офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на
открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на
ученическия стол в ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Велико Търново, по
позиции”: Позиция 1. Месо, месни продукти, млечни произведения, яйца;
Плодове, зеленчуци, консервирани храни, варива, подправки; Хляб и хлебни
изделия; Десерти; Безалкохолни напитки и др. Позиция 2: Компот кайсия;
Позиция 3: Компот праскова; Позиция 4: Кетчуп; Позиция 5: Конфитюр; Позиция
6: Кисели краставички Позиция 7: Лютеница Позиция 8: Паприкаш-консерва
Позиция 9: Печена капия-консерва Позиция 10: Гювеч – консерва Позиция 11:
Доматено пюре Позиция 12: Домати-консерва кутия Позиция 13: Грах-консерва
кутия Позиция 14: Зелен боб консерва Позиция 15: Мармалад Позиция 16:
Орехови ядки, с уникален номер и уникален номер в регистъра на АОП 00073-20140041 в регистъра на АОП и публикувано обявление № 629948 от дата 22.10.2014 г.
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганчо Карабаджаков – Заместник-кмет „Култура, образование и
социални дейности” в Община Велико Търново
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Десислава Йонкова – Директор на дирекция «Правна»;
2. Христо Димов – Директор на ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Велико
Търново;
3. Пенка Игнатова – Директор на дирекция «Образование, младежки дейности и
спорт»;
4. Теодора Минкова - Началник отдел «Обществени поръчки»;
РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Атанасова Данева – Иванова - ЗаместникКмет «Икономическо развитие» в Община Велико Търново
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Олга Петърчева - Началник отдел ПО в Община Велико Търново;
2. Даниела Владимирова – Старши юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико
Търново;
3. Мариана Варнева – Юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново;
4. Павлинка Калбанова – Главен счетоводител в Дирекция «Образование,
младежки дейности и спорт»;
5. Теодора Филева – Главен експерт в дирекция „Образование, младежки
дейности и спорт” в Община Велико Търново;
6. Юлия Ангелова – Главен експерт в дирекция „Образование, младежки
дейности и спорт” в Община Велико Търново;

7. Наталия Калайджиева – Главен счетоводител в ОУ „Св. Патриарх Евтимий”,
гр. Велико Търново;
8. Милка Тодорова – Домакин в ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Велико
Търново;
9. Русанка Александрова – Главен юрисконсулт в отдел ПО;
10. Грета Маринова – Старши експерт в отдел ОП;
11. Даниела Дойнова - Старши експерт в отдел ОП;
12. Николина Христова – Старши експерт в отдел ОП в Община Велико
Търново;
Поради отсъствието на Ганчо Карабаджаков – Заместник-кмет „Култура, образование
и социални дейности” в Община Велико Търново неговото място беше заето от
резервния председател Снежана Атанасова Данева – Иванова - Заместник - Кмет
«Икономическо развитие» в Община Велико Търново, която подписа декларация за
отсъствие на обстоятелствата по чл. 35 от ЗОП.
На заседанието на комисията присъстват външни лица, съгласно протокол за
присъствие.
В Профила на купувача на 19.12.2014г. е публикувано обявление, съдържащо датата, часа
и мястото на отварянето на ценовите оферти, както и резултатите от оценяването на
офертите по другите показатели за оценка.
Комисията пристъпи към
съобщаване на
резултатите от оценяването на
допуснатата оферта, след което отвори пликовете с предлагана цена на допуснатия
участник и оповести ценовите оферти по позиции от №№ 1 до 16.
Плик „Предлагана цена” от Оферта вх. № 5300-7201/25.11.2014 г., 16,37 часа
на „ОРЕЛ – Христо Иванов Денев“ ЕООД по позиция 1 съдържа Ценово предложение
по образец както следва:
Предложена от участника обща цена за всички стоки, включени в обхвата на
позицията е в размер на:
158 597, 89 (сто петдесет и осем хиляди петстотин деветдесет и седем лева и
осемдесет и девет ст.) лева без ДДС.
Посоченото възнаграждение включва заплащане на всички поети ангажименти и
задължения с офертата и с представената от нас методология на работа.
Приложение:
- списъци с единичните цени на различните хранителни продукти съгласно образец
- калкулации, посочващи начина на ценообразуване от участника съгласно образец.
Комисията констатира, че посочените от участника стойности в колона 5 –
стойност без ДДС в лв. не са верни и съгласно условията на документацията
– т.25.2 Ако е допусната аритметична грешка при пресмятането/изчисленията
на участника, комисията извършва повторни изчисления и определя

аритметично вярната сума като приема за вярна посочената единична цена на
артикул.
След извършване на повторно изчисление, извършено на база посочените
от участника единични цени за артикул, комисията получи резултат 184 371, 11 лв. (сто осемдесет и четири лева триста седемдесет и един лев и
единадесет ст.), който резултат приема за аритметично верен и на него
стъпва при определяне на оценката на участника по показател Предлагана
цена.
Плик „Предлагана цена” от Оферта вх. № 5300-7201/25.11.2014 г., 16,37 часа
на „ОРЕЛ – Христо Иванов Денев“ ЕООД по позиция 2 съдържа Ценово предложение
по образец както следва:
Предложена от участника обща цена за всички стоки, включени в обхвата на
позицията е в размер на:
2032,80 (две хиляди тридесет и два лева и осемдесет ст.) лева без ДДС.
Посоченото възнаграждение включва заплащане на всички поети ангажименти и
задължения с офертата и с представената от нас методология на работа.
Приложение:
- списъци с единичните цени на различните хранителни продукти съгласно образец
- калкулации, посочващи начина на ценообразуване от участника съгласно образец.

Плик „Предлагана цена” от Оферта вх. № 5300-7201/25.11.2014 г., 16,37 часа
на „ОРЕЛ – Христо Иванов Денев“ ЕООД по позиция 3 съдържа Ценово предложение
по образец както следва:
Предложена от участника обща цена за всички стоки, включени в обхвата на
позицията е в размер на:
2032,80 (две хиляди тридесет и два лева и осемдесет ст.) лева без ДДС.
Посоченото възнаграждение включва заплащане на всички поети ангажименти и
задължения с офертата и с представената от нас методология на работа.
Приложение:
- списъци с единичните цени на различните хранителни продукти съгласно образец
- калкулации, посочващи начина на ценообразуване от участника съгласно образец.

Плик „Предлагана цена” от Оферта вх. № 5300-7201/25.11.2014 г., 16,37 часа
на „ОРЕЛ – Христо Иванов Денев“ ЕООД по позиция 4 съдържа Ценово предложение
по образец както следва:
Предложена от участника обща цена за всички стоки, включени в обхвата на
позицията е в размер на:

88, 45 (осемдесет и осем лева и четиридесет и пет ст.) лева без ДДС.
Посоченото възнаграждение включва заплащане на всички поети ангажименти и
задължения с офертата и с представената от нас методология на работа.
Приложение:
- списъци с единичните цени на различните хранителни продукти съгласно образец
- калкулации, посочващи начина на ценообразуване от участника съгласно образец.
Комисията констатира, че посочените от участника стойности в колона 5 –
стойност без ДДС в лв. не са верни и съгласно условията на документацията
– т.25.2 Ако е допусната аритметична грешка при пресмятането/изчисленията
на участника, комисията извършва повторни изчисления и определя
аритметично вярната сума като приема за вярна посочената единична цена на
артикул.
След извършване на повторно изчисление, извършено на база посочените
от участника единични цени за артикул, комисията получи резултат - 88,
40 лв. (осемдесет и осем лева и четиридесет ст.), който резултат приема за
аритметично верен и на него стъпва при определяне на оценката на
участника по показател Предлагана цена.
Плик „Предлагана цена” от Оферта вх. № 5300-7201/25.11.2014 г., 16,37 часа
на „ОРЕЛ – Христо Иванов Денев“ ЕООД по позиция 5 съдържа Ценово предложение
по образец както следва:
Предложена от участника обща цена за всички стоки, включени в обхвата на
позицията е в размер на:
334, 92 (триста тридесет и четири лева и деветдесет и две ст.) лева без ДДС.
Посоченото възнаграждение включва заплащане на всички поети ангажименти и
задължения с офертата и с представената от нас методология на работа.
Приложение:
- списъци с единичните цени на различните хранителни продукти съгласно образец
- калкулации, посочващи начина на ценообразуване от участника съгласно образец.
Комисията констатира, че посочените от участника стойности в колона 5 –
стойност без ДДС в лв. не са верни и съгласно условията на документацията
– т.25.2 Ако е допусната аритметична грешка при пресмятането/изчисленията
на участника, комисията извършва повторни изчисления и определя
аритметично вярната сума като приема за вярна посочената единична цена на
артикул.
След извършване на повторно изчисление, извършено на база посочените
от участника единични цени за артикул, комисията получи резултат - 335,
88 (триста тридесет и пет лева и осемдесет и осем ст.), който резултат
приема за аритметично верен и на него стъпва при определяне на оценката
на участника по показател Предлагана цена.

Плик „Предлагана цена” от Оферта вх. № 5300-7201/25.11.2014 г., 16,37 часа
на „ОРЕЛ – Христо Иванов Денев“ ЕООД по позиция 6 съдържа Ценово предложение
по образец както следва:
Предложена от участника обща цена за всички стоки, включени в обхвата на
позицията е в размер на:
671, 67 (шестстотин седемдесет и един лев и шейсет и седем ст.) лева без ДДС.
Посоченото възнаграждение включва заплащане на всички поети ангажименти и
задължения с офертата и с представената от нас методология на работа.
Приложение:
- списъци с единичните цени на различните хранителни продукти съгласно образец
- калкулации, посочващи начина на ценообразуване от участника съгласно образец.
Комисията констатира, че посочените от участника стойности в колона 5 –
стойност без ДДС в лв. не са верни и съгласно условията на документацията
– т.25.2 Ако е допусната аритметична грешка при пресмятането/изчисленията
на участника, комисията извършва повторни изчисления и определя
аритметично вярната сума като приема за вярна посочената единична цена на
артикул.
След извършване на повторно изчисление, извършено на база посочените
от участника единични цени за артикул, комисията получи резултат - 671,
00 (шестстотин седемдесет и един лева), който резултат приема за
аритметично верен и на него стъпва при определяне на оценката на
участника по показател Предлагана цена.
Плик „Предлагана цена” от Оферта вх. № 5300-7201/25.11.2014 г., 16,37 часа
на „ОРЕЛ – Христо Иванов Денев“ ЕООД по позиция 7 съдържа Ценово предложение
по образец както следва:
Предложена от участника обща цена за всички стоки, включени в обхвата на
позицията е в размер на:
10, 59 (десет лева и петдесет и девет ст.) лева без ДДС.
Посоченото възнаграждение включва заплащане на всички поети ангажименти и
задължения с офертата и с представената от нас методология на работа.
Приложение:
- списъци с единичните цени на различните хранителни продукти съгласно образец
- калкулации, посочващи начина на ценообразуване от участника съгласно образец.
Комисията констатира, че посочените от участника стойности в колона 5 –
стойност без ДДС в лв. не са верни и съгласно условията на документацията
– т.25.2 Ако е допусната аритметична грешка при пресмятането/изчисленията

на участника, комисията извършва повторни изчисления и определя
аритметично вярната сума като приема за вярна посочената единична цена на
артикул.
След извършване на повторно изчисление, извършено на база посочените
от участника единични цени за артикул, комисията получи резултат - 10,
60 (десет лева и шейсет ст.), който резултат приема за аритметично верен и
на него стъпва при определяне на оценката на участника по показател
Предлагана цена.
Плик „Предлагана цена” от Оферта вх. № 5300-7201/25.11.2014 г., 16,37 часа
на „ОРЕЛ – Христо Иванов Денев“ ЕООД по позиция 8 съдържа Ценово предложение
по образец както следва:
Предложена от участника обща цена за всички стоки, включени в обхвата на
позицията е в размер на:
224, 15 (двеста двадесет и четири лева и 15 ст.) лева без ДДС.
Посоченото възнаграждение включва заплащане на всички поети ангажименти и
задължения с офертата и с представената от нас методология на работа.
Приложение:
- списъци с единичните цени на различните хранителни продукти съгласно образец
- калкулации, посочващи начина на ценообразуване от участника съгласно образец.
Плик „Предлагана цена” от Оферта вх. № 5300-7201/25.11.2014 г., 16,37 часа
на „ОРЕЛ – Христо Иванов Денев“ ЕООД по позиция 9 съдържа Ценово предложение
по образец както следва:
Предложена от участника обща цена за всички стоки, включени в обхвата на
позицията е в размер на:
70, 95 (седемдесет лева и деветдесет и пет ст.) лева без ДДС.
Посоченото възнаграждение включва заплащане на всички поети ангажименти и
задължения с офертата и с представената от нас методология на работа.
Приложение:
- списъци с единичните цени на различните хранителни продукти съгласно образец
- калкулации, посочващи начина на ценообразуване от участника съгласно образец.
Комисията констатира, че посочените от участника стойности в колона 5 –
стойност без ДДС в лв. не са верни и съгласно условията на документацията
– т.25.2 Ако е допусната аритметична грешка при пресмятането/изчисленията
на участника, комисията извършва повторни изчисления и определя
аритметично вярната сума като приема за вярна посочената единична цена на
артикул.
След извършване на повторно изчисление, извършено на база посочените
от участника единични цени за артикул, комисията получи резултат - 66,

00 (шейсет и шест лева), който резултат приема за аритметично верен и на
него стъпва при определяне на оценката на участника по показател
Предлагана цена.
Плик „Предлагана цена” от Оферта вх. № 5300-7201/25.11.2014 г., 16,37 часа
на „ОРЕЛ – Христо Иванов Денев“ ЕООД по позиция 10 съдържа Ценово
предложение по образец както следва:
Предложена от участника обща цена за всички стоки, включени в обхвата на
позицията е в размер на:
448, 31 (четиристотин четиридесет и осем лева и тридесет и една ст.) лева без ДДС.
Посоченото възнаграждение включва заплащане на всички поети ангажименти и
задължения с офертата и с представената от нас методология на работа.
Приложение:
- списъци с единичните цени на различните хранителни продукти съгласно образец
- калкулации, посочващи начина на ценообразуване от участника съгласно образец.
Комисията констатира, че посочените от участника стойности в колона 5 –
стойност без ДДС в лв. не са верни и съгласно условията на документацията
– т.25.2 Ако е допусната аритметична грешка при пресмятането/изчисленията
на участника, комисията извършва повторни изчисления и определя
аритметично вярната сума като приема за вярна посочената единична цена на
артикул.
След извършване на повторно изчисление, извършено на база посочените
от участника единични цени за артикул, комисията получи резултат - 448,
50 (четиристотин четиридесет и осем лева и петдесет ст.), който резултат
приема за аритметично верен и на него стъпва при определяне на оценката
на участника по показател Предлагана цена.
Плик „Предлагана цена” от Оферта вх. № 5300-7201/25.11.2014 г., 16,37 часа
на „ОРЕЛ – Христо Иванов Денев“ ЕООД по позиция 11 съдържа Ценово
предложение по образец както следва:
Предложена от участника обща цена за всички стоки, включени в обхвата на
позицията е в размер на:
13, 07 (тринадесет лева и седем ст.) лева без ДДС.
Посоченото възнаграждение включва заплащане на всички поети ангажименти и
задължения с офертата и с представената от нас методология на работа.
Приложение:
- списъци с единичните цени на различните хранителни продукти съгласно образец
- калкулации, посочващи начина на ценообразуване от участника съгласно образец.

Комисията констатира, че посочените от участника стойности в колона 5 –
стойност без ДДС в лв. не са верни и съгласно условията на документацията
– т.25.2 Ако е допусната аритметична грешка при пресмятането/изчисленията
на участника, комисията извършва повторни изчисления и определя
аритметично вярната сума като приема за вярна посочената единична цена на
артикул.
След извършване на повторно изчисление, извършено на база посочените
от участника единични цени за артикул, комисията получи резултат - 13,
10 (тринадесет лева и десет ст.), който резултат приема за аритметично
верен и на него стъпва при определяне на оценката на участника по
показател Предлагана цена.
Плик „Предлагана цена” от Оферта вх. № 5300-7201/25.11.2014 г., 16,37 часа
на „ОРЕЛ – Христо Иванов Денев“ ЕООД по позиция 12 съдържа Ценово
предложение по образец както следва:
Предложена от участника обща цена за всички стоки, включени в обхвата на
позицията е в размер на:
2354, 42 (две хиляди триста петдесет и четири лева и четиридесет и две ст.) лева
без ДДС.
Посоченото възнаграждение включва заплащане на всички поети ангажименти и
задължения с офертата и с представената от нас методология на работа.
Приложение:
- списъци с единичните цени на различните хранителни продукти съгласно образец
- калкулации, посочващи начина на ценообразуване от участника съгласно образец.
Комисията констатира, че посочените от участника стойности в колона 5 –
стойност без ДДС в лв. не са верни и съгласно условията на документацията
– т.25.2 Ако е допусната аритметична грешка при пресмятането/изчисленията
на участника, комисията извършва повторни изчисления и определя
аритметично вярната сума като приема за вярна посочената единична цена на
артикул.
След извършване на повторно изчисление, извършено на база посочените
от участника единични цени за артикул, комисията получи резултат - 2352,
90 (две хиляди триста петдесет и два лева и деветдесет ст.), който резултат
приема за аритметично верен и на него стъпва при определяне на оценката
на участника по показател Предлагана цена.
Плик „Предлагана цена” от Оферта вх. № 5300-7201/25.11.2014 г., 16,37 часа
на „ОРЕЛ – Христо Иванов Денев“ ЕООД по позиция 13 съдържа Ценово
предложение по образец както следва:
Предложена от участника обща цена за всички стоки, включени в обхвата на
позицията е в размер на:
503, 97 (петстотин и три лева и деветдесет и седем ст.) лева без ДДС.

Посоченото възнаграждение включва заплащане на всички поети ангажименти и
задължения с офертата и с представената от нас методология на работа.
Приложение:
- списъци с единичните цени на различните хранителни продукти съгласно образец
- калкулации, посочващи начина на ценообразуване от участника съгласно образец.
Комисията констатира, че посочените от участника стойности в колона 5 –
стойност без ДДС в лв. не са верни и съгласно условията на документацията
– т.25.2 Ако е допусната аритметична грешка при пресмятането/изчисленията
на участника, комисията извършва повторни изчисления и определя
аритметично вярната сума като приема за вярна посочената единична цена на
артикул.
След извършване на повторно изчисление, извършено на база посочените
от участника единични цени за артикул, комисията получи резултат 504,00 (петстотин и четири лева), който резултат приема за аритметично
верен и на него стъпва при определяне на оценката на участника по
показател Предлагана цена.
Плик „Предлагана цена” от Оферта вх. № 5300-7201/25.11.2014 г., 16,37 часа
на „ОРЕЛ – Христо Иванов Денев“ ЕООД по позиция 14 съдържа Ценово
предложение по образец както следва:
Предложена от участника обща цена за всички стоки, включени в обхвата на
позицията е в размер на:
427, 25 (четиристотин двадесет и седем лева и двадесет и пет ст.) лева без ДДС.
Посоченото възнаграждение включва заплащане на всички поети ангажименти и
задължения с офертата и с представената от нас методология на работа.
Приложение:
- списъци с единичните цени на различните хранителни продукти съгласно образец
- калкулации, посочващи начина на ценообразуване от участника съгласно образец.
Комисията констатира, че посочените от участника стойности в колона 5 –
стойност без ДДС в лв. не са верни и съгласно условията на документацията
– т.25.2 Ако е допусната аритметична грешка при пресмятането/изчисленията
на участника, комисията извършва повторни изчисления и определя
аритметично вярната сума като приема за вярна посочената единична цена на
артикул.
След извършване на повторно изчисление, извършено на база посочените
от участника единични цени за артикул, комисията получи резултат - 425,
70 (четиристотин двадесет и пет лева и седемдесет ст.), който резултат
приема за аритметично верен и на него стъпва при определяне на оценката
на участника по показател Предлагана цена.

Плик „Предлагана цена” от Оферта вх. № 5300-7201/25.11.2014 г., 16,37 часа
на „ОРЕЛ – Христо Иванов Денев“ ЕООД по позиция 15 съдържа Ценово
предложение по образец както следва:
Предложена от участника обща цена за всички стоки, включени в обхвата на
позицията е в размер на:
14, 76 (четиринадесет лева и седемдесет и шест ст.) лева без ДДС.
Посоченото възнаграждение включва заплащане на всички поети ангажименти и
задължения с офертата и с представената от нас методология на работа.
Приложение:
- списъци с единичните цени на различните хранителни продукти съгласно образец
- калкулации, посочващи начина на ценообразуване от участника съгласно образец.
Комисията констатира, че посочените от участника стойности в колона 5 –
стойност без ДДС в лв. не са верни и съгласно условията на документацията
– т.25.2 Ако е допусната аритметична грешка при пресмятането/изчисленията
на участника, комисията извършва повторни изчисления и определя
аритметично вярната сума като приема за вярна посочената единична цена на
артикул.
След извършване на повторно изчисление, извършено на база посочените
от участника единични цени за артикул, комисията получи резултат - 14,
80 (четиринадесет лева и осемдесет ст.), който резултат приема за
аритметично верен и на него стъпва при определяне на оценката на
участника по показател Предлагана цена.
Плик „Предлагана цена” от Оферта вх. № 5300-7201/25.11.2014 г., 16,37 часа
на „ОРЕЛ – Христо Иванов Денев“ ЕООД по позиция 16 съдържа Ценово
предложение по образец както следва:
Предложена от участника обща цена за всички стоки, включени в обхвата на
позицията е в размер на:
30, 86 (тридесет лева и осемдесет и шест ст.) лева без ДДС.
Посоченото възнаграждение включва заплащане на всички поети ангажименти и
задължения с офертата и с представената от нас методология на работа.
Приложение:
- списъци с единичните цени на различните хранителни продукти съгласно образец
- калкулации, посочващи начина на ценообразуване от участника съгласно образец.
Комисията констатира, че посочените от участника стойности в колона 5 –
стойност без ДДС в лв. не са верни и съгласно условията на документацията
– т.25.2 Ако е допусната аритметична грешка при пресмятането/изчисленията
на участника, комисията извършва повторни изчисления и определя
аритметично вярната сума като приема за вярна посочената единична цена на
артикул.

След извършване на повторно изчисление, извършено на база посочените
от участника единични цени за артикул, комисията получи резултат - 30,
87 (тридесет лева и осемдесет и седем ст.), който резултат приема за
аритметично верен и на него стъпва при определяне на оценката на
участника по показател Предлагана цена.
Въз основа на това Комисията единодушно предложи следното класиране за
обществена поръчка, проведена чрез открита процедура с предмет:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ученическия стол в ОУ „Св.
Патриарх Евтимий”, гр. Велико Търново, по позиции”: Позиция 1. Месо, месни
продукти, млечни произведения, яйца; Плодове, зеленчуци, консервирани храни,
варива, подправки; Хляб и хлебни изделия; Десерти; Безалкохолни напитки и др.
Позиция 2: Компот кайсия; Позиция 3: Компот праскова; Позиция 4: Кетчуп; Позиция
5: Конфитюр; Позиция 6: Кисели краставички Позиция 7: Лютеница Позиция 8:
Паприкаш-консерва Позиция 9: Печена капия-консерва Позиция 10: Гювеч – консерва
Позиция 11: Доматено пюре Позиция 12: Домати-консерва кутия Позиция 13: Грахконсерва кутия Позиция 14: Зелен боб консерва Позиция 15: Мармалад Позиция 16:
Орехови ядки
За Позиции от № 1 до № 16 : 1-во място за Оферта вх. № 5300-7201/25.11.2014 г.,
16,37 часа на „ОРЕЛ – Христо Иванов Денев“ ЕООД със 75 т.
Мотиви за класирането: мотивите, отразени в протоколите от работата на
комисията
и резултатите по показателите в таблиците/ индивидуални и
обобщени/, неразделна част от тях.
Формула за определяне на Комплексна оценка ”К”
К = Ц х 40 % + Т х 50 % + Д х 10% където:
Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата обща цена от Участника за
съответната позиция. При оценяването се взема предвид предложената обща цена за
всички стоки , включени в обхвата на позиция .Преценява се най-изгодното за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, което ще има за своя последица най-малък бюджетен
разход. Предложенията се оценяват по следната формула:
Ц = Ц min х 100 , където
Цn

Цmin - е най- ниската предложена
обща цена за всички стоки, включени в
обхвата на позиция
Цn – е обща цена за всички стоки ,
включени в обхвата на позиция, предложена
от n-тия участник.

Комисията намира, че участник „ОРЕЛ – Христо Иванов Денев“ ЕООД предлага
изгодно ценово предложение по всяка от позициите от №1 до №16 и получава по 100 т.
по този показател от методиката за всяка позиция и резултат по показателя 40 за всяка
позиция.

Мотиви за оценката: оценката се обуславя от предложената от участника обща цена за
съответната позиция.
Комисията приключи работа в 11.00 часа.
Настоящия протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………………………………………………(П)
/ Снежана Атанасова Данева – Иванова - Заместник- Кмет «Икономическо развитие» в
Община Велико Търново;/

И ЧЛЕНОВЕ:
1……………………………………………………………………………………….......(П)
/ Десислава Йонкова – Директор Дирекция „Правна“ в Община Велико Търново; /

2………………………………………………………………………………………… (П)
/ Христо Димов – Директор на ОУ „Св.Патриарх Евтимий“, гр.Велико Търново; /

3…………………………………………………………………………………………(П)
/ Пенка Игнатова – Директор Дирекция „ОМДС“ в Община Велико Търново;/

4.……………………………………………………………………………………………(П)
/ Теодора Минкова – Началник отдел „Обществени поръчки“ в Община Велико
Търново;/

