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ПРОТОКОЛ

Днес, 19.04.2016 г. в 11:00 ч. в стая № 306 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 101г, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22 -  
784/07.04.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да събере, разгледа и оцени 
офертите, изготвени в отговор на публична покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започна работа по 
изпълнение на заповедта във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция 
ОМДС при Община Велико Търново” с ГО 9052226

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

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

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Росица Димитрова -  Директор дирекция СДЗ в Община Велико Търново
2. Пенка Игнатова -  Директор на дирекция ОМДС в Община Велико Търново
3. Явор Иванов -  старши експерт в отдел „ОП” в Община Велико Търново
4. Мая Тодорова -  Технически сътрудник в отдел „АТО” в Община Велико Търново;

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Снежана Атанасова Данева -  Иванова Заместник - кмет
"Икономическо развитие” в Община Велико Търново

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Олга Петърчева - Началник отдел „Правно осигуряване” в Община В. Търново;
2. Даниела Владимирова -  Главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване”, дирекция 
„Правна” в Община Велико Търново;
3. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване”, дирекция 
„Правна” в Община Велико Търново;
4. Николина Ангелова -  Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;
5. Теодора Минкова -  Началник на отдел „Обществени поръчки” в Община Велико Търново;
6. д-р Диляна Вачкова -  Главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново;
7. Павлинка Калбанова -  Главен счетоводител в дирекция ОМДС в Община Велико Търново;
8. Юлия Ангелова -  Главен експерт в дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” в 
Община Велико Търново;
9. Теодора Филева -  Главен експерт в дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” в 
Община Велико Търново
10. Анка Ганева -  Главен счетоводител в дирекция „ЦСУ” в Община Велико Търново;
11. Жоро Ковачев -  Главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново;
12. Кристина Димитрова -  Технически сътрудник в отдел „АТО” в Община Велико Търново;
13. Александър Колев -  Младши експерт в отдел ОП е Община Велико Търново
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Поради отсъствието на Росица Димитрова -  Директор дирекция СДЗ в Община Велико 
Търново, нейното място бе заето от Жоро Ковачев -  Главен експерт в дирекция СДЗ в Община 
Велико Търново, в качеството му на резервен член.

Поради отсъствието на Мая Тодорова -  Технически сътрудник в отдел „АТО” в Община 
Велико Търново, нейното място бе заето от Кристина Димитрова -  Технически сътрудник в 
отдел „АТО” в Община Велико Търново, в качеството й на резервен член.

Преди започване на работа, членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 
1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП.

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на офертите, постъпили 
в отговор на нублична покана на възложителя. Постъпила е една оферта, събрана чрез 
изпращане на публична покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл. 1016, ал. 2 от ЗОП, 
както следва:

I. Оферта с вход. № 5300 -  2332/18.04.2016 г. от 11:56 часа на „ХИГИЕННО- 
МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД, със седалище в гр. Велико Търново, ул. „Никола 
Габровски” № 81 А, с ЕИК 814181757, тел: 062/622 429; 062/634609, е-шаН: Ьеай_оШсе@Ьш1- 
сотрапу.сот, съдържа:

1. Списък на документите в офертата;
2. Образец № 1 „Представяне на участника” -  3 стр.;
3. Удостоверение за актуално състояние от 16.03.2016 г. на Агенция по вписванията за 

„ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД - 4 стр.;
4. Образец № 2 Техническо предложение -  2 стр.;
5. Образец № 4 Списък на доставките, които са еднакви или сходни на предмета на 

поръчка, изпълнени през последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата -  4 стр.;
6. Заверени копия на референции и удостоверения -  11 бр.;
7. Образец № 5 - Декларация за транспортните средства на разположение на участника, 

необходими за изпълнение на доставките /собствени, наети или на лизинг/ по чл.51, ал.1, т.9 от 
ЗОП;

8. Разрешение за пускане на пазара на биоцидни препарати -  заверени копия -  12 бр.;
9. Образец № 3 Ценово предложение -  7 стр;
10. Оторизационно писмо от производител -  2 бр.;
11. Пълна ценова листа и каталог на предлаганите дезинфекционни и почистващи 

препарати;
12. Заверено копие на сертификат за внедрена система 180 9001:2008;
13. Декларация, че участникът няма да използва подизпълнител;

Комисията констатира, че участникът е представил оферта в съответствие с 
изискванията на възложителя и е представил всички изискуеми документи и допуска 
участника до по-нататъшно участие.

Комисията извършва оценката съобразно посочената в публичната покана методика:

Критерий за възлагане: „Икономически най-изгодна оферта”

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически най 
-  изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на първо място 
участникът получил най - много точки след осредняване на резултатите /точките/ по всеки



показател;
Участника с най-висок коефициент К 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.

МЕТОДИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА

Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу, като най-изгодното 
предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число (процент), 
представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява 
получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на 
резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта 
на показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент ”К”, на базата 
на който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най -  много 
точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.

Формула за определяне на краен коефициент ”К”

К = Ц х 50 % + Д х 50 %, където:

Ц -  Ценови критерий -  показател за предлаганите от Участника единични цени за видовете 
дезинфекционни и почистващи препарати и продукти съгласно Техническата спецификация. На 
оценка подлежи числото, получено от сбора на предложените единични цени за видовете 
продукти съгласно Техническата спецификация. Най - изгодно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
предложение е това, което ще има за своя последица най - малък бюджетен разход. Най 
доброто предложение получава 100 т., а всяко следващо по - малко добро предложение се 
оценява след прилагане на следната формула:

Ц = Ц шш х 100, където Цшш - Ц гшп е най-малкото число, получено от сбора на
Цп предложените единични цени за видовете продукти

съгласно Техническата спецификация, а
Ц п - е числото, получено от сбора на предложените
единични цени на п-тия участник.

Д - Срок за доставка след заявка /в часове/ - най -  краткия предложен срок за доставка след 
заявка /в часове/ се оценява със 100т. Предложението, което в най-голяма степен отговаря на 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /най -  краткия предложен срок/ и съответства на поставените 
изисквания за изпълнение получава 100 т., а останалите по-малко добри предложения се 
оценяват съгласно следната формула:

Д = Д шш х 100, където Дшш е минималния предложен срок за доставка, а
Дп Дп е срокът за доставка, предложен от п-тия участник.

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

Забележка: Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При 
установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по 
изчисляването и вписва аритметично вярната стойност. При разминаване между изписаното с 
цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи.



Забележка: Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви стойности 
и измерения, получават равен брой точки по съответния показател.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най- 
изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са 
еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира 
офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 
първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най- изгодна оферта, 
но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП.

Оценка по показател „Ц -  Ценови критерий”

Участникът предлага сбор на единичните цени на всички видовете дезинфекционни и 
почистващи продукти -  2236,28 лв.

Ц = Ц шш/Цп х 100 = 2236,28 /2236,28 х 100 = 100 т.

Участникът получава максималният брой точки по показател Ц.

Оценка по показател Д - Срок за доставка след заявка /в часове/

Участникът предлага срок за доставка до 1 /един/ час след заявка. Прилагайки формулата:

Д = Д т т /Д п  х 100 = 1/1 х 100 = 100 т.

Участникът получава максималният брой точки по показател Д.

Комплексната оценка на участника е: К = Ц х 50% + Д х 50% = 100 х 50% + 100 х 50% = 
100 т.

След обстойно разглеждане и обсъждане на представените документи, Комисията 
предложи следното класиране за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка 
на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция 
ОМДС при Община Велико Търново”

1-ВО МЯСТО: „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД, 

гр. Велико Търново

Неразделна част от настоящия протокол е обобщената оценъчна таблица, подписана от 
членовете на комисията.

Настоящият протокол и оценъчната таблица към него се съставиха в два еднообразни 
екземпляра.
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Настоящият протокол и съпровождащата го оферта на участника се предава на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 101 г, ал.4 от ЗОП.

Комисията приключи работа в 11:45 часа.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .
/ Ганчо К а р а б а д ж а к о в ^ З - а м е с т н и к  кмет "Култура, образование и социални дейности" в Община 
Велико Търново /

И ЧЛЕНОВЕ:

/ Жоро Ковачев -1  СДЗ в Община Велико Търново /

/ Пенка Игнатова -  Директор на дирекция ОМДС в Община Велико Търново /

^  ЧЛ/
/ Явор Ивайрв— старши експерт1в отдел „ОП” в Община Велико Търново /

/ Кристина Димитрова -  Технически сътрудник в отдел „АТО” в Община Велико Търново /
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Обобщена оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция ОМДС при
Община Велико Търново”

Фирма Ценови критерий - Ц X 50 % Д - Срок за доставка след възлагане х 50 % Общо:

„Хигиенно-медицинска 
индустрия” ЕООД, 
гр. Велико Търново

100 50 100 50 100

КОМИСИЯ в състав:

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

И ЧЛЕНОВЕ:

/Ж оро Ковачев-^Тлавен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново /

/ Пенка Игнатова -  Директор на дирекция ОМДС в Община Велико Търново /

/ Явор Иванов ^/старши експерт в отдел „ОП” в Община Велико Търново /

/ Кристина Димитрова -  Технически сътрудник в отдел „АТО” в Община Велико Търново /

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




