
ПРОТОКОЛ № 3 

Днес 10.05.2016 г. в 11:30 часа, в сградата на Община Велико Търново, 
Комисията по чл. 68, ад. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22- 650/18.03.2016г. 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 консерви за структури, разположени на територията на 
Община Велико Търново", с уникален номер 00073-2016-0005 в регистъра на АОП и 
публикувано обявление от дата 04.02.2016 г. с ID 711774 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганчо Карабаджаков - Заместник-кмет "Култура, образование и 
социални дейности" в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП в Община В. Търново 
2. Пенка Игнатова - Директор на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" 
в Община Велико Търново 
3. Росица Димитрова - Директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване" в 
Община Велико Търново 
4. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Данева - Иванова - Заместник-кмет 
„Икономическо развитие" в Община Велико Търново 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 
1. Олга Петърчева - Главен юрисконсулт и началник на отдел ПО в Община В. Търново 
2. Даниела Владимирова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново 
3. Десислава Йонкова - Директор на дирекция „Правна" в Община Велико Търново 
4. Теодора Минкова - Началник на отдел „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново 
5. Даниела Данчева - Началник на отдел „Бюджет" в Община Велико Търново 
6. Светозара Стефанова - Главен експерт в отдел „Бюджет" в Община Велико Търново 
7. Юлия Ангелова - Главен експерт в дирекция ОМДС в Община Велико Търново 
8. Павлинка Калбанова - Главен счетоводител в дирекция ОМДС в Община Велико 
Търново 
9.Теодора Филева - Главен експерт в дирекция ОМДС в Община Велико Търново 
10. Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново 
11. д-р Диляна Вачкова-Петрова - Главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико 
Търново 
12. Явор Иванов - старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново 
13. Николина Ангелова - старши експерт отдел ОП 
14. Даниела Дойнова - главен експерт в отдел ОП в Община Велико Търново 
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15. Ана Тодорова - Главен експерт отдел „Бюджет'' 

С приложно писмо изх. №5300-1939/30.03.2016 г. подписано от председателя на 
комисията е изпратен Протокол №2 от 29.03.2016 г., с който на основание чл. 68, ал. 8 
от ЗОП са изискани документи от участник в поръчката. 

Комисията установи, че в посоченият в Протокол № 2 от дата 29.03.2016 г. срок от 
5 работни дни е постъпил отговор от участника КОРЕКТ - ДЕ ЕООД, с адрес за 
кореспонденция: гр. Севлиево, ул. Стойчо Часовникаров №1, 0675/33032, 0675/89090; 
e-mail: korekt_de@abv.bg. 

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на отговора на участника 
постъпил в срокът посочен в Протокол № 2 от 29.03.2016 г. 

1.Отговорът на участника КОРЕКТ - ДЕ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. 
Севлиево, ул. Стойчо Часовникаров №1, 0675/33032, 0675/89090; e-mail: 
korekt_de@abv.bg, съдържа: 

1.1. Придружително писмо подписано от Десислава Илиева; 
1.2. Удостоверение за вписване в списъка на наемателите - търговци на храни 

със списък на групите храни - заверено копие; 
1.3. Декларация от Десислава Илиева, че представляваният участник ще изпълни 

със собствен ресурс - 100 %обществената поръчка - оригинал. 
1.4. Списък образец №8 на доставките, които са еднакви или сходни с предмета 

на обществената поръчка, изпълнени пред последните три години, считано 
от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и 
получателите,- оригинал; 

1.5. Удостоверение - заверено копие. 

Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи и е 
налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

2. Оферта с вх. № 5300-1723/17.03.2016 г. от 11;44 часа на участника 
„ОРИМЕКС" ООД, с адрес за кореспонденция: 5250 гр. Свищов, ул. „Георги Сава 
Раковски" №23, тел./факс:0631-6-03-99 / 0631-4-25-75, e-mail: orimeks@abv.bg. се 
установи: 

Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи 
и е налице съответствие на участника с критериите за подбор, поставени от 
Възложителя. 

Комисията допуска до по - нататъшно участие и разглеждане на плик № 2 
следните оферти: 
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1. Оферта с вх. № 5300-1714/17.03.2016 г. от 10:19 ч. на участника КОРЕКТ -
ДЕ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Севлиево, ул. Стойчо Часовникаров №1, 
0675/33032, 0675/89090; e-mail: korekt_de@abv.bg. 

2. Оферта с вх. № 5300-1723/17.03.2016 г. от 11:44 часа на участника 
„ОРИМЕКС" ООД, с адрес за кореспонденция: 5250 гр. Свищов, ул. „Георги Сава 
Раковски" №23, тел./факс:0631-6-03-99 / 0631-4-25-75, e-mail: orimeks@abv.bg. 

Комисията пристъпи към разглеждане на плик № 2 от офертите на 
допуснатите участници по реда на постъпване на офертите. 

Предвид чл. 69а, ал. 2 от ЗОП: „Когато критерият е икономически най-изгодна 
оферта, комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните 
действия: 

1/ Разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им 
с изискванията на възложителя; 

2/ Извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 за 
предложенията в плик № 2; 

3/ Оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената. 

Съгласно документацията за участие в обществената поръчка -

Плик № 2 трябва да съдържа: 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участника (Образец № 
12) - оригинал; 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката - следва да бъде 
изготвено по образеца от настоящата документация {Образец №12) - оригинал и ако е 
приложимо декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Техническото предложение трябва да 
бъде подписано и подпечатано на всяка страница, като се посочи и името и фамилията 
на лицето, което го е подписало. 

Предложен срок за реакция (замяна или допълване) на стока в случай на 
рекламация (в минути) - Срокът за реакция при рекламация не може да бъде по-дълъг 
от 120 (сто и двадесет) минути след получаване на уведомление по факс, електронна 
поща или телефон. 

Предложен срок за изпълнение на доставка от участника (в часове) - Срокът за 
изпълнение на доставката до съответният обект не може да бъде по-голям от 12 
/дванадесет/ часа след получаване на заявка. (За редовно уведомяване се приема 
изпратената по факс заявка или предадената по телефон па определено от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лице). 

Методика за оценка на офертите 

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти 
„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА". 
Всеки от членовете на комисията попълва индивидуална оценъчна таблица, като спазва 
методиката по- долу, след което Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и 
класира на първо място участникът получил най-висок резултат след: осредняване на 
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резултатите по всеки показател на база получените индивидуални оценки от членовете 
на Комисията; 

Участникът с най-висок коефициент КО се класира на първо място. Класирането 
на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по 
методиката, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели 
за оценка след осредняването. 

2. Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните- им относителни 
тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула: 

КО = ПСР X 30% +Ц X 50% + ПСД х 20% 

3. Показатели за оценяване са: 

а) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА РЕАКЦИЯ В СЛУЧАЙ НА РЕКЛАМАЦИЯ (ПСР) -
Срокът за реакция в случай на рекламация представлява срокът за замяна на съответен 
хранителен продукт/и, с отклонение в количеството и/или качеството, видимо 
несъответстващ/и на изискванията към момента на доставката - тегловен коефициент 
- 3 0 % 

б) ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (Ц) - предложена от участника крайна цена в лева-
тегловен коефициент - 50 % 

в) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКА (ПСД) - предложен 
от участника срок за доставка в часове - тегловен коефициент - 20 % 

4.Последователност и методика на оценка : 

а) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА РЕАКЦИЯ В СЛУЧАЙ НА РЕКЛАМАЦИЯ (ПСР) -
Срокът за реакция в случай на рекламация представлява срокът за замяна на съответен 
хранителен продукт/и, с отклонение в количеството и/или качеството, видимо 
несъответстваш/и на изискванията към момента на доставката - тегловен коефициент 
в КО - 30% 

Изчислява се по формулата: 

ПСР = (CP мин./Суч. ) X 100 = (брой точки) 

Където CP мин. е най-краткия срок за реакция, предложен от участник от 
техническите предложения на всички участници; 

Където Суч. е срокът за реакция, предложен от оценявания участник. 
Забележка: Срокът за реакция при рекчамация не може да бъде по-дълъг от 120 

(сто и двадесет) минути след получаване на уведомление по факс, електронна поща 
или телефон. 

Максимално възможна оценка по този показател е 100 точки! 



От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за реакция 
при рекламация извън горепосочените такива. 

б) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКА /ПСД/ - предложен от 
участника срок за доставка в часове - тегловен коефициент - 20 % 

Изчислява се по формулата: 
ПСД = (Сд мин./Сд уч.) X 100 ( брой точки ) 
Сд мин. - най-краткият предложен срок за доставка в часове за артикулите от 

поръчката от Техническото предложение от всички участници 
Сд уч. - срокът за доставка, предложен от оценявания участник. 

Забележка: Срокът за изпълнение на доставката не може да бъде по-голям от 12 
/дванадесет часа/ след писмена заявка. За редовно уведомяване се приема изпратената 
по факс заявка или предадената по телефон на определено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лице. 

Максимално възможна оценка по този показател е 100 точки! 

в) ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (Ц) - предложена от участника крайна цена и 
ценообразуващи показатели - тегловен коефициент в К.О. - 50% 

Изчислява се по формулата: 
Ц = (Ц мин./Ц уч.) X 100 ( брой точки ) 
Ц мин. - най-ниската предложена обща цена за всички артикули, включени в 

обхвата на поръчката, в лева без ДДС от Ценовите предложения на всички участници за 
поръчката 

Ц уч. - предложената обща цена за всички артикули, включени в обхвата на 
поръчката, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на оценявания участник 

Максимално възможна оценка по този показател е 100 точки! 

До оценка по показателя (Ц) се допускат само оферти, които съответстват на 
условията за изпълнение на обществената поръчка. 

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка 
ще се използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая. 

Комисията пристъпи към анализ на съдържанието на пликове № 2 с оглед 
осъществяване на оценка по предварително обявените условия на методиката за 
икономически най- изгодна оферта на обществената поръчка. След това комисията 
пристъпи към оценяване и попълни индивидуални оценъчни таблици по показателите, 
подлежащи на оценка на този етап от работата на комисията и обобщена оценъчна 
таблица. Индивидуалните оценъчни таблици и обобщената оценъчна таблица се 
изготвиха в съответствие с одобрената от възложителя методика за избор на 
икономически най-изгодна оферта и същите са неразделна част от настоящия протокол. 
Комисията извърши оценката при мотиви, изложени по- долу и при спазване на 
предварително обявената методика за избор на икономически най- изгодна оферта, 
както следва: 



1. Оферта с вх. № 5300-1714/17.03.2016 г. от 10:19 ч. на участника КОРЕКТ -
ДЕ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Севлиево, ул. Стойчо Часовникаров №1, 
0675/33032, 0675/89090; e-mail: korekt_de@abv.bg. 

Плик № 2: „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА" СЪДЪРЖА: 
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец №12 - от 

стр. 1 до стр.2, с посочени срок за изпълнение на доставката - 2 часа (Два) ч. и срок за 
реакция в случай на рекламация - 40 минути (Четиридесет) минути. 

2. Декларация, че офертата съдържа информация, която има конфиденциален 
характер. 

3. Електронен носител. 
Плик № 2 отговаря на изискванията за съдържание и на предварително 

обявените условия. 

2. Оферта с вх. № 5300-1723/17.03.2016 г. от 11:44 часа на участника 
„ОРИМЕКС" ООД, с адрес за кореспонденция: 5250 гр. Свищов, ул. „Георги Сава 
Раковски" №23, тел./факс:0631-6-03-99 / 0631-4-25-75, e-mail: orimeks@abv.bg. 

Плик № 2: „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА" СЪДЪРЖА: 
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец №12 - от 

стр.1 до стр.2, с посочени: срок за изпълнение на доставката - 1 (Един) ч. и срок за 
реакция в случай на рекламация - 30 (Тридесет минути) минути. 

2. Електронен носител. 
Плик № 2 отговаря на изискванията за съдържание и на предварително 

обявените условия. 

А.) МОТИВИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА с вх. № 5300-1714/17.03.2016 г. от 
10:19 ч. на участника КОРЕКТ - ДЕ ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. 
Севлиево, ул. Стойчо Часовникаров №1, 0675/33032, 0675/89090; e-mail: 
ког ekt_de@ab v.b g 

^ ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА РЕАКЦИЯ В СЛУЧАЙ НА РЕКЛАМАЦИЯ (ПСР) -
Срокът за реакция в случай на рекламация представлява срокът за замяна на 
съответен хранителен продукт/и, с отклонение в количеството и/или 
качеството, видимо несъответстващ/и на изискванията към момента на 
доставката - тегловен коефициент в КО - 30% 

Изчислява се по формулата: 
ПСР = (CP мин./Суч.) X 100 = (брой точки) 
Където CP мин. е най-краткия срок за реакция, предложен от участник от 

техническите предложения на всички участници; 
Където Суч. е срокът за реакция, предложен от оценявания участник. 
Забележка: Срокът за реакция при рекчамация не може да бъде по-дълъг от 120 

(сто и двадесет) минути след получаване на уведомление по факс, електронна поща 
или телефон. 

Максимално възможна оценка по този показател е 100 точки! 

mailto:korekt_de@abv.bg
mailto:orimeks@abv.bg


От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за реакг^ия 
при рекчамация извън горепосочените такива. 

Участникът с най-кратък предложен срок за реакция в случай на рекламация (ПСР) 
е „ОРИМЕКС" ООД - 30 (Тридесет минути) минути, а участникът КОРЕКТ - ДЕ 
ЕООД предлага 40 минути (Четиридесет) минути. 

30/40x100=75х30%=22.50 
Предвид условията на методиката и спазване на предварително обявената методика 

за оценка, комисията оцени участникът КОРЕКТ - ДЕ ЕООД със 75 т., като след 
прилагане на тегловия коефициент 30% резултатът е - 22,50. 

^ ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКА /ПСД/ -
предложен от участника срок за доставка в часове - тегловен коефициент -
2 0 % 

Изчислява се по формулата: 
ПСД = (Сд мин./Сд уч.) X 100 ( брой точки ) 
Сд мин. - най-краткият предложен срок за доставка в часове за артикулите от 

поръчката от Техническото предложение от всички участници 
Сд уч. - срокът за доставка, предложен от оценявания участник. 

Забележка: Срокът за изпълнение на доставката не може да бъде по-голям от 12 
/дванадесет часа/ след писмена заявка. За редовно уведомяване се приема изпратената 
по факс заявка или предадената по телефон на определено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лице. 

Максимално възможна оценка по този показател е 100 точки! 
Участникът с най-кратък предложен срок за изпълнение на доставка (ПСД) е 

„ОРИМЕКС" ООД - 1 (Един) ч., а участникът КОРЕКТ - ДЕ ЕООД предлага 2 часа 
(Два) ч. 

1/2х100=50х20%=10 

Предвид условията на методиката и спазване на предварително обявената методика 
за оценка, комисията оцени участникът КОРЕКТ - ДЕ ЕООД с 50 т., като след 
прилагане на тегловия коефициент 20% резултатът е -10 

Б.) МОТИВИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА е вх. № 5300-1723/17.03.2016 г. на 
участника „ОРИМЕКС" ООД, с адрес за кореспонденция: 5250 гр. Свищов, ул. 
„Георги Сава Раковски" №23, тел./факс:0631-6-03-99 / 0631-4-25-75. e-mail: 
Qrimeks@aby.bg, 

^ ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА РЕАКЦИЯ В СЛУЧАЙ НА РЕКЛАМАЦИЯ (ПСР) -
Срокът за реакция в случай на рекламация представлява срокът за замяна на 
съответен хранителен продукт/и, с отклонение в количеството и/или 
качеството, видимо несъответстващ/и на изискванията към момента на 
доставката - тегловен коефициент в КО - 30% 

Изчислява се по формулата: 
ПСР = (CP мин./Суч.) X 100 = (брой точки) 

mailto:Qrimeks@aby.bg


Където CP мин. е най-краткия срок за реакция, предложен от участник от 
техническите предложения на всички участници; 

Където Суч. е срокът за реакция, предложен от оценявания участник. 
Забележка: Срокът за реакция при рекламация не може да бъде по-дълъг от 120 

(сто и двадесет) минути след получаване на уведомление по факс, електронна поща 
или телефон. 

Максимално възможна оценка по този показател е 100 точки! 
От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за реакция 

при рекламация извън горепосочените такива. 
Участникът с най-кратък предложен срок за реакция в случай на рекламация (ПСР) 

е „ОРИМЕКС" ООД - 30 (Тридесет минути) минути. 

30/30х100=100х30%=30 

Предвид условията на методиката и спазване на предварително обявената методика 
за оценка, комисията оцени участникът „ОРИМЕКС" ООД с 100 т., като след 
прилагане на тегловия коефициент 30% резултатът е - 30. 

^ ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКА /ПСД/ -
предложен от участника срок за доставка в часове - тегловен коефициент -
20 % 

Изчислява се но формулата: 
ПСД = (Сд мип./Сд уч.) X 100 ( брой точки ) 
Сд мин. - най-краткият предложен срок за доставка в часове за артикулите от 

поръчката от Техническото предложение от всички участници 
Сд уч. - срокът за доставка, предложен от оценявания участник. 

Забележка: Срокът за изпълнение на доставката не може да бъде по-голям от 12 
/дванадесет часа/ след писмена заявка. За редовно уведомяване се приема изпратената 
по факс заявка или предадената по телефон на определено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лице. 

Максимално възможна оценка по този показател е 100 точки! 
Участникът с най-кратък предложен срок за изпълнение на доставка (ПСД) е 

„ОРИМЕКС" ООД - 1 (Един) ч. 

1/1x100=100x20=20 

Предвид условията на методиката и спазване на предварително обявената методика 
за оценка, комисията оцени участникът „ОРИМЕКС" ООД със 100 т., като след 
прилагане на тегловия коефициент 20% резултатът е - 20. 

Комисията при стриктно спазване на условията па методиката за 
икономически най- изгодна оферта и като взе предвид изложената информация в 
пликове № 2 на допуснатите оферти, и като се мотивира с изложените 
констатации в настоящия протокол оцени офертите и отрази оценките и 
резултатите в индивидуални и обобщена оценъчни таблици, които са неразделна 
част от настоящия протокол. 

Оценки и резултати: КО = ПСР х 30% +Ц х 50% + ПСД х 20% 



№ по ред 
Ф и р м а 

ПОКАЗАТЕЛ 
СРОК ЗА 
РЕАКЦИЯ В 
СЛУЧАЙ НА 
РЕКЛАМАЦИЯ 
(ПСР) 

ПСР X 
30% 

ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДОСТАВКА /ПСД/ 

ПСД х 2 0 % 

1 КОРЕКТ - ДЕ 
ЕООД 

7 5 т. 22,50 5 0 т. 10 
2 

„ОРИМЕКС" 
ООД 1 0 0 т. 30 1 0 0 т. 20 

Мотиви за оценката са обстоятелствено отразени в настоящият протокол и се 
обуславя от информацията, изложена от участниците в техническите им предложения. 

Комисията приключи работа в 12:30 часа и насрочи следващо заседание за дата 
1 7 . 0 5 . 2 0 1 6 Г . от 1 0 : 3 0 часа. за отваряне на пликове „Предлагана цена", за която дата 
комисията реши да бъде публикувано съобщение по чл. 69а, ал.З от ЗОП. Комисията 
реши съобщението за датата на отваряне на пликове „Предлагана цена" да бъде 
изпратено и на посочените в офертите електронни пощи. 

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра. 

КОМИСИЯ в състав: 

Карабаджаков - Заместник-кмет "Култура, образование и 
социални дейности" в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 

п ) 
Надя Петрова ji Директор на дирекция ОСОП в Община В. Търново 

Пенка Игнатова - Директор на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" в 
Община Велико Търново 

Росица Димитрова - Директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване" в 
Община Велико Търново 

^ 
Русанка Албкдандрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново. 

blagovesta
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!



Обобщена оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет:,, Доставка на консерви за структури, разположени на територията 
на Община Велико Търново", с уникален номер 00073-2016-0005 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 04.02.2016 г. 
с ID 711774 в Регистъра на обществените поръчки на АОП 

Оценки и резултати: КО = ПСР х 30% +Ц х 50% + ПСД х 20% 

№ по 
ред Фирма 

ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА 
РЕАКЦИЯ В СЛУЧАЙ 

НА РЕКЛАМАЦИЯ 
(ПСР) 

ПСР X 
30% 

ФИНАНСОВИ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

(Ц) 
Ц X 50% 

ПОКАЗАТЕЛ СРОК 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ДОСТАВКА 
/ПСД/ 

ПСД X 
20% К=ПСР+Ц + 

ПСД 

1 КОРЕКТ - ДЕ 
ЕООД 75 т. 2 2 , 5 0 50 т. 10 

2 „ОРИМЕКС" 
ООД 100 т. 3 0 100 т. 2 0 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганчо Карабаджаков - Заместник-кмет "Култура, образование и социални дейности" в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНО^и^: 

Надя П ^ р ^ а - Директор на дирекцид'0СОП в Община В. Търново 

• • • / 

Пенка Игнатова - Директор на-дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" в Община Велико Търново 

Росица Димитрова - Дире^^го ор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване" в Община Велико Търново 

Р>^нка /шександрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново. 

blagovesta
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: Доставка на консерви за структури, разположени на 
територията на Община Велико Търново", с уникален номер 00073-2016-0005 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 
04.02.2016 г. с ID 711774 в Регистъра на обществените поръчки на АОП 

Оценки и резултати: КО = ПСР х 30% +Ц х 50% + ПСД х 20% 

№ по 
ред Фирма 

ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА 
РЕАКЦИЯ В СЛУЧАЙ 

НА РЕКЛАМАЦИЯ 
(ПСР) 

ПСР X 
30% 

Ф И Н А Н С О В И 
П О К А З А Т Е Л И 

(Ц) 
Ц X 5 0 % 

ПОКАЗАТЕЛ СРОК 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ДОСТАВКА 
/ПСД/ 

ПСД х 2 0 % К= ПСР + ц + 
ПСД 

1 КОРЕКТ - ДЕ 
ЕООД 75 т. 22,50 50 т. 10 

2 „ОРИМЕКС" 
ООД 100 т. 30 100 т. 20 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганчо Карабаджаков - Заместник-кмет "Култура, образование и социални дейности" в Община Велико Търново 

blagovesta
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: Доставка на консерви за структури, разположени на 
територията на Община Велико Търново", с уникален номер 00073-2016-0005 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 
04.02.2016 г. с ID 711774 в Регистъра на обществените поръчки на АОП 

Оценки и резултати: КО = ПСР х 30% +Ц х 50% + ПСД х 20% 

№ по 
ред Фирма 

ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА 
РЕАКЦИЯ В СЛУЧАЙ 

НА РЕКЛАМАЦИЯ 
(ПСР) 

ПСР X 
30% 

ФИНАНСОВИ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

(Ц) 
Ц X 50% 

ПОКАЗАТЕЛ СРОК 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ДОС ТАВКА 
/ПСД/ 

ПСД х 2 0 % К = П С Р + Ц + 
ПСД 

1 КОРЕКТ - ДЕ 
ЕООД 75 т. 22,50 50 т. 10 

2 „ОРИМЕКС" 
ООД 100 т. 30 100 т. 20 

ЧЛЕН: йО^ Петрова - Директор на дирекция ОСОП в Община В. Търново 

blagovesta
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Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: Доставка на консерви за структури, разположени на 
територията на Община Велико Търново", с уникален номер 00073-2016-0005 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 
04.02.2016 г. с ID 711774 в Регистъра на обществените поръчки на АОП 

Оценки и резултати: КО = ПСР х 30% +Ц х 50% + ПСД х 20% 

№ по 
ред Фирма 

ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА 
РЕАКЦИЯ В СЛУЧАЙ 

НА РЕКЛАМАЦИЯ 
(ПСР) 

ПСР X 
30% 

ФИНАНСОВИ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

(Ц) 
Ц X 5 0 % 

ПОКАЗАТЕЛ СРОК 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ДОСТАВКА 
/ПСД/ 

ПСД х 2 0 % К= ПСР+Ц + 
ПСД 

1 КОРЕКТ - ДЕ 
ЕООД 75 т. 22,50 50 т. 10 

2 „ОРИМЕКС" 
ООД 100 т. 30 100 т. 20 

ЧЛЕН: Пенка Игнатова - Директор на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" в Община Велико Търново 
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Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: Доставка на консерви за структури, разположени на 
територията на Община Велико Търново", с уникален номер 00073-2016-0005 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 
04.02.2016 г. с ID 711774 в Регистъра на обществените поръчки на АОП 

Оценки и резултати: КО = ПСР х 30% +Ц х 50% + ПСД х 20% 

№ п о 
ред Фирма 

ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА 
РЕАКЦИЯ В СЛУЧАЙ 

НА РЕКЛАМАЦИЯ 
(ПСР) 

ПСР X 
30% 

Ф И Н А Н С О В И 
П О К А З А Т Е Л И 

(Ц) 
Ц X 5 0 % 

ПОКАЗАТЕЛ СРОК 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ДОСТАВКА 
/ПСД/ 

ПСД х 2 0 % К=ПСР + Ц + 
ПСД 

1 КОРЕКТ - ДЕ 
ЕООД 75 т. 22,50 50 т. 10 

2 „ОРИМЕКС" 
ООД 100 т. 30 100 т. 20 

ЧЛЕН: Росица Димитрова - Директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване" в Община Велико Търново 
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Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: Доставка на консерви за структури, разположени на 
територията на Община Велико Търново", с уникален номер 00073-2016-0005 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 
04.02.2016 г. с ID 711774 в Регистъра на обществените поръчки на АОП 

Оценки и резултати: КО = ПСР х 30% +Ц х 50% + ПСД х 20% 

№ по 
ред Фирма 

ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА 
РЕАКЦИЯ В СЛУЧАЙ 

НА РЕКЛАМАЦИЯ 
(ПСР) 

ПСР X 
30% 

ФИНАНСОВИ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

(Ц) 
Ц X 5 0 % 

ПОКАЗАТЕЛ СРОК 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ДОСТАВКА 
/ПСД/ 

ПСД х 2 0 % К=ПСР + Ц + 
ПСД 

1 КОРЕКТ - ДЕ 
ЕООД 75 т. 22,50 50 т. 10 

2 „ОРИМЕКС" 
ООД 100 т. 30 100 т. 20 

« i^^^tj^i^t » • * 

ЧЛЕН: РусаМа Александрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново. 
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Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




