
ПРОТОКОЛ № 4

Днес 30.08.2016 г. в 10:00ч. в заседателна зала - стая 306 в сградата на Община Велико 
Търново, Комисията по чл. 68, ал. 1 от ЗОП (отм.) и §18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 от
16.02.2016 г.)., назначена със Заповед № РД 22- 1124/01.06.2016 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена
поръчка, чрез провеждане на открита процедура е предмет: „Основно и ежедневно вътрешно
почистване на сгради на Община Велико Търново”, е уникален номер 00073-2016-0020 в 
регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 14.04.2016 г. с ID 730060 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Розалия Стефанова - Директор на дирекция ,.Административно обслужване"

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП
2. Маринела Джартова - Началник отдел „Управление на собствеността"
3. Григор Григоров - Главен специалист в отдел ИТО
4. Николина Ангелова - Старши експерт в отдел ОП

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Теодора Минкова - Началник отдел ОП
2. Снежана Василева - Главен експерт в отдел „Управление на собствеността"
3. Вежен Пенев - Началник отдел МДТ
4. Марияна Йовчева - Главен експерт в отдел МДТ
5. Милена Петрова - Младши експерт в отдел МДТ
6. Ваня Йоргова - Главен специалист в отдел МДТ
7. Павел Христов - Главен експерт в отдел ИТО
8. Олга Петърчева - Началник отдел ПО
9. Даниела Владимирова - Старши юрисконсулт в отдел ПО
10. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО
11. Даниела Дойнова - Старши експерт в отдел ОП
12. Александър Колев - Младши експерт в отдел ОП
13. Илиян Недев - Управител на ОП „Реклама"
14. Венка Мичева - Главен счетоводител на ОП „Реклама"

Съобщение по чл. 69а, ал.З от ЗОЩотм.) и §18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 от
16.02.2016 г.) е публикувано в профил на купувача https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/414/ на дата 25.08.2016 г.
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На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията пристъпи към съобщаване на точките и резултатите от оценяването на 
допуснатата оферта по всички показателите от методиката с изключение на Показател П1- 
Цена за изпълнение на поръчката, след което отвори плик с „Предлагана цена” и оповести 
съдържанието му.

I. Оферта с вх. № 5300-10039-2/30.05.2016 г. от 16:12 ч. на участника „ХИГИЕННО
-  МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД, с БУЛСТАТ: 814181757, с адрес за 
кореспонденция: гр. Велико Търново, ПК 5000, ул. Никола Габровски №81 А, телефон 
062/62 24 29; 062/ 63 46 09; електронна поща:head_office@hmi-company.com, лице за 
контакти: Петя Милкова;

Плик „Предлагана цена" съдържа:
1.Попълнено, подписано и подпечатано Ценово предложение - Образец № 10;
Общата Цена за изпълнение на поръчката - Сбор от цените Общо за обектите по 

раздел ЕОбекти, за които се прилага абонаментно месечно почистване и Обща цена по 
раздел П.Дейности и цени, които ще се прилагат при допълнително възложени обекти, 
след заявка е: 12 620,79 (дванадесет хиляди шестотин и двадесет лева и 79 стотинки).

Комисията установи, че предложената абонаментна месечна цена в лева без ДДС за 
обектите в раздел I. Обекти, за които се прилага абонаментно месечно почистване от Ценовото 
предложение, е съобразена със посочените пределни месечни абонаментни цени в лева без ДДС 
в т.4 от Техническите указания/технически спецификации/.

Плик № 3 има съдържание съгласно предварително обявените условия.

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, при мотиви 
отразени в протоколите от работата на комисията.

-Оферта с вх. № 5300-18809-1/30.05.2016 г. от 13:23 ч. на участника „Василка” ЕООД, с 
БУЛСТАТ: 105547070, с адрес за кореспонденция: гр. София, ПК 1619, бул. „Никола 
Петков” № 17, телефон 02/818 5000; факс: 02/ 818 50 23; електронна
nouja:office@vasilka.com.

Комисията допуска до по нататъшно участие и оценка в съответствие с 
предварително обявените условия следните оферти:

- Оферта с вх. № 5300-10039-2/30.05.2016 г. от 16:12 ч. на участника „ХИГИЕННО -  
МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД, с БУЛСТАТ: 814181757, с адрес за 
кореспонденция: гр. Велико Търново, ПК 5000, ул. Никола Габровски №81 А, телефон 
062/62 24 29; 062/ 63 46 09; електронна noi4a:head_office@hmi-company.com, лице за 
контакти: Петя Милкова

Като взе предвид оповестените резултати и оценката по Показател Ш-Цена за изпълнение на 
поръчката, комисията единодушно предложи следното класиране за изпълнител на обществена 
поръчка, проведена чрез открита процедура с предмет: „Основно и ежедневно вътрешно 
почистване на сгради на Община Велико Търново”, с уникален номер 00073-2016-0020 в
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регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 14.04.2016 г. е ID 730060 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП, както следва:

1-во място за „ХИГИЕННО -  МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД, с БУЛСТАТ: 
814181757, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ПК 5000, ул. Никола Габровски 
№81А, телефон 062/62 24 29; 062/ 63 46 09; електронна nonia:head_office@hmi-company.com, 
лице за контакти: Петя Милкова 
с Комплексна оценка-100.

Мотиви за класирането: мотивите, отразени в протоколите от работата на комисията и 
резултатите по показателите в таблиците/ индивидуални и обобщени/, неразделна част от 
тях.

Съгласно МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”.

Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно следната утвърдена от възложителя 
методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за определяне на общата 
комплексна оценка (КО) за всяка от позициите отделно:

КО= П1х50% + П2х50%
(П1)Цена за изпълнение на поръчката - тежест в комплексната оценка 50 %, 

максимум 100 точки.
(П2) Организация на работата - тежест в комплексната оценка 50 %, максимум 100

точки.
1. Цена за изпълнение на поръчката (П1) -  максимална оценка 100 /сто/ точки.
Цената за изпълнение на поръчката се оферира в ценовото предложение на участника по 

образец.
Тежестта на показателя Цена за изпълнение на поръчкатаЩ!) е 50% от общата 

комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 100 точки.

Оценката по показателя Цена за изпълнение на поръчката (П1) се определя по 
формулата:

П1 = П1 мин, х 100. където 
П1 у

• П1 е оценката на общата цена на изпълнение на поръчката, формирана от сбора на 
цените Общо за обектите по раздел /. от ценовото предложение „Обекти, за които се 
прилага абонаментно месечно почистване” и Обща цена по раздел II. от ценовото 
предложение „Дейности и цени, които ще се прилагат при допълнително възложени 
обекти, след заявка;

• П1 мин. е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката от 
участниците;

• П1 у е предложената обща цена за изпълнение на поръчката от съответния участник;

Стойността на получената оценка по показателя Цена за изпълнение на поръчката 
(П1) се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

Комисията извърши оценката по показател - Цена за изпълнение на поръчкатаЩ ! ), 
като стриктно спази условията на методиката, предварително определената формула,
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като конкретните точки и резултати се определят от предложените възнаграждение на 
участника.

1.Участник „ХИГИЕННО -  МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД, с БУЛСТАТ: 
814181757, с адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ПК 5000, ул. Никола Габровски 
№81А, телефон 062/62 24 29; 062/ 63 46 09; електронна noHia:head_office(^hmi-company.com, 
лице за контакти: Петя Милкова, предлага:

Обща цена на изпълнение на поръчката, формирана от сбора на цените Общо за 
обектите по раздел I. от ценовото предложение „Обекти, за които се прилага абонаментно 
месечно почистване” и Обща цена по раздел II. от ценовото предложение „Дейности и 
цени, които ще се прилагат при допълнително възложени обекти, след заявка в размер на: 
12 620,79 лв. /дванадесет хиляди шестотин и двадесет лева и 79 стотинки/ без ДДС.

Или за (П1) Цена за изпълнение на поръчката участникът „ХИГИЕННО -  МЕДИЦИНСКА 
ИНДУСТРИЯ” ЕООД получава 100 т., получени както следва:

12 620,79/12 620,79x100=1x100=100 т. и резултат 50.

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията и 
методиката за икономически най- изгодна оферта.

Комисията попълни индивидуална и обобщена оценъчна таблица за резултатите от 
оценката по показателите от методиката, като взе предвид и резултатите от оценката, отразени в 
протокол № 3 от работата на комисията. Индивидуалните и обобщените оценъчни таблици са 
неразделна част от настоящия протокол.

Настоящият протокол и цялата документация в процедурата се предава на Възложителя 
за вземане на решение по чл. 73, ал.1 и ал.2 (отм.) и §18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр. 13 от
16.02.2016 г.)отЗОП.

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
Комисията приключи работа в 11:30 часа.

КОМ ИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Розалия Стефанова - Директор на дирекция „Административно обслужване"

И ЧЛЕНОВЕ:

• • 'АТ........................................................

/Петрова - Директор на дирекция ОСОП

Маринела Джартовщ-/ шник отдел „Управление на собствеността"

Григор Григоров -^Главен^Специалист в отдел ИТО

1 >' i\j\ wНиколина Ангелова - Старши експерт в отдел ОП
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Обобщена оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Основно и ежедневно 
вътрешно почистване на сгради на Община Велико Търново”, с уникален номер 
00073-2016-0020 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 14.04.2016 г. с 
ID 730060 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

Оценки и резултати:

№ по 
ред Фирма

КО= П1х50% + 112x50%

Показател П1- 
Цена за 

изпълнение на 
поръчката

X
50%

Показател II2- 
Организация на 

работата

X
50% к о

1 „ХИГИЕННО -  
МЕДИЦИНСКА 
ИНДУСТРИЯ” 

ЕООД 100 50

оо

50 100

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Розалия Стефанова - Директор на дирекция „Административно обслужване" 

И ЧЛЕНОВЕ:

 / \н ..............................................................................

I /  ' f
Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП

Маринела Джарт/звФ- Началник отдел „Управление на собствеността"

Григор Григоров - Главен специалист в отдел ИТО 

Николина Ангелова - Старши експерт в отдел ОП
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Основно и 
ежедневно вътрешно почистване на сгради на Община Велико Търново”, е
уникален номер 00073-2016-0020 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата
14.04.2016 г. е ID 730060 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

Оценки и резултати:

№ по 
ред Фирма

КО= П1х50% + 112x50%

Показател П1- 
Цена за 

изпълнение на 
поръчката

X
50%

Показател П2- 
Организация на 

работата

X
50% ко

1 „ХИГИЕННО -  
МЕДИЦИНСКА 
ИНДУСТРИЯ” 

ЕООД 100 50 100 50 100

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯТА:

Розалия Стефанова - Директор на дирекция „Административно обслужване"
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Основно и 
ежедневно вътрешно почистване на сгради на Община Велико Търново”, с
уникален номер 00073-2016-0020 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата
14.04.2016 г. е ID 730060 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

Оценки и резултати:

№ по 
ред

Фирма

КО= П1х50% + П2х50%

Показател П1- 
Цена за 

изпълнение на 
поръчката

X
50%

Показател П2- 
Организация на 

работата

X
50% ко

1 „ХИГИЕННО -  
МЕДИЦИНСКА 
ИНДУСТРИЯ” 

ЕООД 100 50 100 50 100

ЧЛЕН Ц 4  КОМИСИЯТА:

  *.....................

Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Основно и 
ежедневно вътрешно почистване на сгради на Община Велико Търново”, с
уникален номер 00073-2016-0020 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата
14.04.2016 г. с ID 730060 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

Оценки и резултати:

№ по 
ред

Фирма

КО= П1х50% + 112x50%

Показател П1- 
Цена за 

изпълнение на 
поръчката

X
50%

Показател П2- 
Организация на 

работата

X
50% ко

1 „ХИГИЕННО -  
МЕДИЦИНСКА 
ИНДУСТРИЯ” 

ЕООД 100 50 100 50 100

АЧЛЕН НА КОМИСИЯТА:I !

I 1Маринела Джартова - Началник отдел „Управление на собствеността"
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Основно и 
ежедневно вътрешно почистване на сгради на Община Велико Търново”, с
уникален номер 00073-2016-0020 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата
14.04.2016 г. с ID 730060 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

Оценки и резултати:

№ по 
ред Фирма

КО= П1х50% + П2х50%

Показател П1- 
Цена за 

изпълнение на 
поръчката

X
50%

Показател П2- 
Организация на 

работата

X
50% ко

1 „ХИГИЕННО -  
МЕДИЦИНСКА 
ИНДУСТРИЯ” 

ЕООД 100 50 100 50 - 100

Ч Л Е Н  Н А  К О М И С И Я Т А :

Григор Григоров - Главен специалист в отдел ИТО
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Основно и 
ежедневно вътрешно почистване на сгради на Община Велико Търново”, с
уникален номер 00073-2016-0020 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата
14.04.2016 г. с ID 730060 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

Оценки и резултати:

№ по 
ред Фирма

КО= 111x50% + 112x50%

Показател П1- 
Цена за 

изпълнение на 
поръчката

X
50%

Показател П2- 
Организация на 

работата

X
50% ко

1 „ХИГИЕННО -  
МЕДИЦИНСКА 
ИНДУСТРИЯ” 

ЕООД 100 50 100 50 100

ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА:

Николина "Ангелова - Старши експерт в отдел ОП
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




