
П Р О Т О К О Л

Днес, 10.05.2018 г. в 11:00 ч. в зала в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 97, ал. 1 от Г1ПЗОП, назначена със Заповед № РД 
22-760/10.05.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на 
получените оферти, изготвени в отговор на обява № ОБ-14 от 25.04.2018 г. за 
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж 
на един брой офис контейнер и един брой складов; контейнер за нуждите на 
Общинско предприятие „Зелени системи”, гр. Велико Търново”, с публикувана 
Информация за обява с изх. № 12-161-26 от 25.04.2018 г., публикувана в Портала за 
обществени поръчки (ПОП) с ID 9075318 и Информация за удължаване на 
първоначалния срок за получаване на оферти с Изх. № 12-161-28/04.05.2018 г., 
публикувана в ПОП с ID № 9075679, с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/585,

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Паша Илиева -  Директор на ОП „Зелени системи”, гр. Велико 
Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Красимир Пенчовски -  техник, озеленител в ОП „Зелени системи” в Община 
Велико Търново;
2. Даниела Дойнова -  главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново.

В първоначалния срок за получаване на оферти, а именно до 17:00 ч. на 
03.05.2018 г. са постъпили две оферти, поради което е приложен чл. 188, ал. 2 от ЗОП и 
срокът за получаване на оферти е удължен до 17:00 ч. на 09.05.2018 г. В допълнително 
определения срок за подаване на оферти не са постъпили оферти от други участници. В 
заключение, за участие в обществената поръчка са постъпили две оферти, както следва:

1. Оферта с вх. № 5300-14766-1 от 03.05.2018 г. на „Лимк” ООД, ЕИК: 201252255;
2. Оферта с вх. № 53-1938-1 от 03.05.2018 г. на „Гипсотехника” ООД, ЕИК: 

107552237..

След запознаване със списъка с участниците, членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите 
предложения.

1. Оферта с вх. № 5300-14766-1 от 03.05.2018 г. от 11:55 часа на „ЛИМК” 
ООД, ЕИК: 201252255, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300, ул. 
„Житарска” № ЗБ, ет. 0, с адрес за кореспонденция: област Габрово, община 
Габрово, с. Велковци, 5343, Производствена база „Лимк5" ООД, тел.: 067 172 333, е- 
mail: luxinvestmk@abv.lbg, лице за контакт: Павлин Дянков -  управител, съдържа:

1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи 
се в офертата по Образец № 1, подписано о г Павлин Дянков -  управител, 2 стр.;

2. Представяне на участника по образец № 2, подписано от Павлин Дянков -  
управител, 2 стр.;
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3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 3, 
подписано от Павлин Дянков, 3 стр.;

4. Ценово предложение ио образец № 4, подписано от Павлин Дянков -  
управител, 2 стр. За изпълнението на предмета на договора участникът предлага обща 
цена в размер на 24 893,00 лв. без ДДС;

5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 
2 и 7 от ЗОП) по Образец № 5, подписана от Павлин Дянков -  управител, 1 стр.;

6. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 
от ЗОП) по Образец № 6, подписна от Павлин Дянков -  управител, 2 стр.;

7. Декларация ио чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, подписана от 
Павлин Дянков -  управител, 1 стр.;

8. Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от 
ЗОП, подписана от Павлин Дянков -  управител, 1 стр.

2. Оферта с вх. № 53-1938-1 от 03.05.2018 г. от 11:57 часа на „Гипсотехника” 
ООД, ЕИК: 107552237, със седалище и адрес на управление и адрес за 
кореспонденция: гр. Габрово 5300, ул. „Орловска” № 15, тел.: 066 807 890, e-mail: 
gtechnica@abv.bg, лице за контакт: Николай Стругаров -  управител, съдържа:

1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи 
се в офертата по Образец № 1, подписано от Николай Стругаров -  управител, 2 стр.;

2. Представяне на участника по образец № 2, подписано от Николай Стругаров -  
управител, 2 стр.;

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 3, 
подписано от Николай Стругаров, 3 стр.;

4. Ценово предложение по образец № 4, подписано от Николай Стругаров -  
управител, 2 стр. За изпълнението на предмета на договора участникът предлага обща 
цена в размер на 24 972,00 лв. без ДДС;

5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 
2 и 7 от ЗОП) по Образец № 5, подписана от Николай Стругаров -  управител, 1 стр.;

6. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 
от ЗОП) ио Образец № 6, подписна от Николай Стругаров -  управител, 2 стр.;

7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, подписана от 
Николай Стругаров -  управител, 1 стр.;

8. Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от 
ЗОП, подписана от Николай Стругаров -  управител, 1 стр.

Je is Ж

Тъй като обществената поръчка е запазена за специализирани предприятия или 
кооперации на хора с увреждания, преди да пристъпи към разглеждане на офертите за 
съответствие с изискванията към личното състояние, поставени от възложителя, 
комисията извърши проверка за наличието на оферти, подадени от лица, които са 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания и съответно трябва 
да бъдат разгледани с приоритет.

Комисията констатира, че в отговор на обява № ОБ-14 от 25.04.2018 г. за 
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж
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на един брой офис контейнер и един брой складов контейнер за нуждите на 
Общинско предприятие „Зелени системи”, гр. Велико Търново” не са постъпили 
оферти от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. За целта 
комисията направи справка в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации 
на и за хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания към 
Министерство на труда и социалната политика и провери офертите на участниците за 
наличие на декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 12 от ЗОП (Образец № 10) 
от документацията за обществена поръчка.

Констатации относно съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние, поставени от възложителя:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от 
участниците документи за съответствие с изискванията към личното състояние, 
поставени от възложителя, и констатира следното:

1. Относно оферта с вх. № 5300-14766-1 от 03.05.2018 г. от 11:55 часа на 
„ЛИМК” ООД, ЕИК: 201252255, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 
5300, ул. „Житарска” № ЗБ , ет. 0, с адрес за кореспонденция: област Габрово, 
община Габрово, с. Велковци, 5343, Производствена база „Лимк” ООД, тел.: 
067172 333, e-mail: lnxinvestmk@abv.bg, лице за контакт: Павлин Дянков -  
управител:

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, 
комисията констатира следното:

Участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с 
изискванията към личното състояние, поставени от възложителя. Комисията 
единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на техническото му 
предложение при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 

1-5 и 7 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност по смисъла на §1, т. 13 от Допълнителни разпоредби на Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с друг участник в обществената 
поръчка, чрез представяне на декларации, съответно по Образец № 5, № 6, № 8 и № 9 от 
документацията за обществена поръчка, подписани от Павлин Дянков, в качеството му 
на управител съгласно данните от Търговския регистър.

Подизпълнители:
Участникът е декларирал, че при изпълнение на поръчката няма да ползва 

подизпълнители.

2. Относно оферта с вх. № 53-1938-1 от 03.05.2018 г. от 11:57 часа на 
„Гиисотехника” ООД, ЕИК: 107552237, със седалище и адрес на управление и адрес 
за кореспонденция: гр. Габрово 5300, ул. „Орловска” № 15, тел.: 066 807 890, e-mail: 
gtechnica@abv.bg, лице за контакт: Николай Стругаров -  управител:

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, 
комисията констатира следното:

Участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с 
изискванията към личното състояние, поставени от възложителя. Комисията 
единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на техническото му 
предложение при следните мотиви:
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По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т.

1-5 и 7 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност по смисъла на §1, т. 13 от Допълнителни разпоредби на Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с друг участник в обществената 
поръчка, чрез представяне на декларации, съответно по Образец № 5, № 6, № 8 и № 9 от 
документацията за обществена поръчка, подписани от Николай Стругаров, в качеството 
му на управител съгласно данните от Търговския регистър.

Подизпълнители:
Участникът е декларирал, че при изпълнение на поръчката няма да ползва 

подизпълнители.

Констатации относно съответствието на техническите предложения на 
участниците с предварително обявените условия:

1. Относно оферта с вх. № 5300-14766-1 ог 03.05,2018 г. от 11:55 часа на 
„ЛИМК” ООД, ЕИК: 201252255, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 
5300, ул. „Житарска” № ЗБ, ет. 0, с адрес за кореспонденция: област Габрово, 
община Габрово, с. Велковцн, 5343, Производствена база „Лимк” ООД, тел.: 
067 172 333, e-mail: lnxinvestmk@ abv.bg, лице за контакт: Павлин Дянков -  
управител:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение 
на „ЛИМК” ООД. На кратко предложението на участника, изготвено по образец № 3, 
подписано и подпечатано от Павлин Дянков -  управител, общо 3 стр., съдържа следната 
информация:

1. Срок за доставка и монтаж на 1 бр. офис контейнер и 1 бр. складов контейнер: 
29 (двадесет и девет) календарни дни. Срокът за доставка и монтаж започва да тече от 
датата на получаване на авансово плащане, а при отказ от аванс - срокът започва да тече 
от датата на подписване на договора. За дата на плащането, се счита датата на 
заверяване на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответната дължима сума;

2. Гаранционен срок на предлаганите контейнери: 25 (двадесет и пет) месеца, 
считано от датата на доставката, удостоверена с подписан от двете страни приемо- 
предавателен протокол.

3. Срок за изпращане на специалист на място за констатиране и идентифициране 
на дефект/повреда: до 1 (един) работен ден от получаване на известие за възникване на 
дефект/повреда;

4. Технически параметри на контейнерите, които ще бъдат доставени и 
монтирани;

5. Производител на контейнерите -  „ЛИМК” ООД;
6. Име и телефон на лицето, което ще отговаря за организацията и координацията 

на доставките, в т.ч. ще приема евентуални рекламации от страна на Възложителя и/или 
негови служители;

7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
8. Декларация за срока на валидност на офертата.

Комисията единодушно реши, че ДОПУСКА до по-нататъшно участие в 
поръчката участника „ЛИМК” ООД, ЕИК: 201252255, при следните мотиви:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно 
указанията и образеца от обявата за събиране на оферти и документацията за 
обществената поръчка и включва: сроковете, които участникът се ангажира да спазва 
при изпълнение на поръчката; гаранционен срок на предлаганите стоки; име и телефон
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на лицето, което ще отговаря за организацията и координацията на доставките, в т.ч. ще 
приема евентуални рекламации от страна на Възложителя и/или негови служители; 
производителя на стоките, както и всички задължителни декларации. След като разгледа 
внимателно техническото предложение, комисията се обедини единодушно, че 
техническото предложение на участника отговаря на предварително обявените условия 
на поръчката, посочени в раздел III. „Изисквания към техническото предложение” и в 
Приложения № 1 и 2 -  Технически спецификации от документацията за обществената 
поръчка.

2. Относно оферта с вх. № 53-1938-1 от 03.05.2018 г. от 11:57 часа на 
„Гипсотехника” ООД, ЕИК: 107552237, със седалище и адрес на управление и адрес 
за кореспонденция: гр. Габрово 5300, ул. „Орловска” № 15, тел.: 066 807 890, e-mail: 
gtechnica@abv.bg, лице за контакт: Николай Стругаров -  управител:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение 
на „Гнпсотехника” ООД. На кратко предложението на участника, изготвено по образец 
№ 3, подписано и подпечатано от Николай Стругаров -  управител, общо 3 стр., съдържа 
следната информация:

1. Срок за доставка и монтаж на 1 бр. офис контейнер и 1 бр. складов контейнер: 
29 (двадесет и девет) календарни дни. Срокът за доставка и монтаж започва да тече от 
датата на получаване на авансово плащане, а при отказ от аванс - срокът започва да тече 
от датата на подписване на договора. За дата на плащането, се счита датата на 
заверяване на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответната дължима сума;

2. Гаранционен срок на предлаганите контейнери: 25 (двадесет и пет) месеца, 
считано от датата на доставката, удостоверена с подписан от двете страни приемо- 
предавателен протокол;

3. Срок за изпращане на специалист на място за констатиране и идентифициране 
на дефект/повреда: до 1 (един) работен ден от получаване на известие за възникване на 
дефект/повреда;

4. Технически параметри на контейнерите, които ще бъдат доставени и 
монтирани;

5. Производител на контейнерите -  „Гипсотехника” ООД;
6. Име и телефон на лицето, което ще отговаря за организацията и координацията 

на доставките, в т.ч. ще приема евентуални рекламации от страна на Възложителя и/или 
негови служители;

7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
8. Декларация за срока на валидност на офертата.

Комисията единодушно реши, че ДОПУСКА до по-нататъшно участие в 
поръчката участника „Гипсотехника” ООД, ЕИК: 107552237, при следните мотиви:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно 
указанията и образеца от обявата за събиране на оферти и документацията за 
обществената поръчка и включва: сроковете, които участникът се ангажира да спазва 
при изпълнение на поръчката; гаранционен срок на предлаганите стоки; име и телефон 
на лицето, което ще отговаря за организацията и координацията на доставките, в т.ч. ще 
приема евентуални рекламации от страна на Възложителя и/или негови служители; 
производителя на стоките, както и всички задължителни декларации. След като разгледа 
внимателно техническото предложение, комисията се обедини единодушно, че 
техническото предложение на участника отговаря на предварително обявените условия 
на поръчката, посочени в раздел III. „Изисквания към техническото предложение” и в
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Приложения № 1 и 2 -  Технически спецификации от документацията за обществената 
поръчка.

Констатации относно съответствието на ценовите предложения на 
участниците с предварително обявените условия:

Тъй като критерият за възлагане на поръчката е Най-ниска цена”, комисията 
пристъпи направо към разглеждане и проверка на ценовите предложения на 
участниците.

1. Относно оферта с вх. № 5300-14766-1 от 03.05.2018 г. от 11:55 часа на 
„ЛИМК” ООД, ЕИК: 201252255, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 
5300, ул. „Житарска” № ЗБ, ет. 0, с адрес за кореспонденция: област Габрово, 
община Габрово, с. Белковщи, 5343, Производствена база „Лимк” ООД, тел.: 
067 172 333, e-mail: luxinvestmk@abv.bg, лице за контакт: Павлин Дянков -  
управител:

Ценовото предложение по Образец № 4, подписано и подпечатано от Павлин 
Дянков -  управител, общо 2 стр., съдържа следните единични цени за доставка и монтаж 
на един брой офис контейнер и един брой складов контейнер:

1. За доставка и монтаж на офис контейнер за база на ул. „Опълченска” № 77, гр. 
Велико Търново, състоящ се от два модула:

№ Наименование Количество Единична цена Стойност

1
Модул 1
За технически ръководител, 
организатор и шофьори

1 бр. 11 580,00 11 580,00

2 Модул 2
За сметосъбирачи и товарачи 1 бр. 5 015,00 5 015,00

Обща цена без ДДС: 16 595,00

2. За доставка и монтаж на складов контейнер за парк „Марно поле”, гр. Велико 
Търново, състоящ се от два модула:

№ Наименование на стоката Количество Единична
цена

Стойност

1 Модул 1 
За машини 1 бр. 4 270,00 4 270,00

2 Модул 2 
За инструменти 1 бр. 4 028,00 4 028,00

Обща цена без ДДС: 8 298,00

Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 24 893,00 
лева без ДДС (Двадесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и три лева без ДДС).

За изпълнение на поръчката участникът се нуждае от аванс в размер на 30 %  от 
стойността.

Съгласно предложението цената е формирана с оглед на изпълнение на условията 
и изискванията, подробно описани в Техническите спецификации и проекта на договор 
към документацията за обществена поръчка и всички други изисквания на възложителя. 
В ценовата оферта са включени всички разходи за изпълнение на поръчката: стойността 
на доставката, всички такси, мита, транспортни разходи до мястото на доставка, 
опаковка, техническа документация, монтаж, гаранционна поддръжка за целия период 
на гаранцията и всички други присъщи разходи.
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Комисията констатира, че ценовото предложение е изготвено съгласно 
указанията и образеца от документацията за обществена поръчка. Предложеното 
възнаграждение, в т.ч. предложените единични цени за изпълнение на поръчката, не 
превишават максимално допустимите стойности, определени от Възложителя. Във 
връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че допуска до по-нататъшно 
участие в поръчката участника „Лимк” ООД, ЕИК: 201252255.

2. Относно оферта с вх. № 53-1938-1 ог 03.05.2018 г. от 11:57 часа на 
„Гипсотехника” ООД, ЕИК: 107552237, със седалище и адрес на управление и адрес 
за кореспонденция: гр. Габрово 5300, ул. „Орловска” № 15, тел.: 066 807 890, e-mail: 
gfechnica@abv.bg, лице за контакт: Николай Стругаров -  управител:

Ценовото предложение по Образец № 4, подписано и подпечатано от Николай 
Стругаров -  управител, общо 2 стр., съдържа следните единични цени за доставка и 
монтаж на един брой офис контейнер и един брой складов контейнер:

1. За доставка и монтаж на офис контейнер за база на ул. „Опълченска” № 77, гр. 
Велико Търново, състоящ се от два модула:

№ Наименование Количество Единична цена Стойност

1
Модул 1
За технически ръководител, 
организатор и шофьори

I бр. 11 612,00 11 612,00

2 Модул 2
За сметосъбирачи и товарачи 1 бр. 5 050,00 5 050,00

Обща цена без ДДС: 16 662,00

2. За доставка и монтаж на складов контейнер за парк „Марно поле”, гр. Велико 
Търново, състоящ се от два модула:

№ Наименование на стоката Количество Единична
цена

Стойност

1 Модул 1 
За машини 1 бр. 4 285,00 4 285,00

2 Модул 2 
За инструменти 1 бр. 4 025,00 4 025,00

Обща цена без ДДС: 8 310,00

Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 24 972,00 
лева без ДДС (Двадесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и два лева без ДДС).

За изпълнение на поръчката участникът се нуждае от аванс в размер на 30 %  от 
стойността.

Съгласно предложението цената е формирана с оглед на изпълнение на условията 
и изискванията, подробно описани в Техническите спецификации и проекта на договор 
към документацията за обществена поръчка и всички други изисквания на възложителя. 
В ценовата оферта са включени всички разходи за изпълнение на поръчката: стойността 
на доставката, всички такси, мита, транспортни разходи до мястото на доставка, 
опаковка, техническа документация, монтаж, гаранционна поддръжка за целия период 
на гаранцията и всички други присъщи разходи.

Комисията констатира, че ценовото предложение е изготвено съгласно 
указанията и образеца от документацията за обществена поръчка. Предложеното 
възнаграждение, в т.ч. предложените единични цени за изпълнение на поръчката, не
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превишават максимално допустимите стойности, определени ог Възложителя. Във 
връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че допуска до по-нататъшно 
участие в поръчката участника „Гипсотехника” ООД, ЕИК: 107552237.

Списък на участниците, допуснати до оценка при мотиви, отразени в 
настоящия протокол:

1. „ЛИМК” ООД с оферта с вх. № 5300-14766-1 от 03.05.2018 г. от 31:55 часа
2. „Гипсотехника” ООД с оферта с вх. № 53-1938-1 от 03.05.2018 г. от 11:57 часа

Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по критерия за възлагане 
от Приложение № 3 към документацията за обществена поръчка. Оценяването на 
икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий „НАЙ-НИСКА ЦЕНА” 
съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Обект на оценяване е предложената от участника обща цена за изпълнение на 
доставките, предмет на поръчката, която е образувана от сбора от единичните цени за 
доставка и монтаж на един брой офис контейнер за базата на ул. „Опълченска” № 77 и 
един брой складов контейнер за парк „Марно поле”.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА:

До оценка са допуснати всички участници, подали оферта. Като взе предвид 
предложената от всеки един от участниците обща цена за изпълнение доставките, 
предмет на поръчката, а именно:

1. „ЛИМК” ООД - 24 893,00 лева без ДДС;

2. „Гипсотехника” ООД - 24 972,00 лева без ДДС,

комисията определя за икономически най-изгодна за възложителя оферта с вх. № 
5300-14766-1 от 03.05.2018 г. от 11:55 часа на „ЛИМК” ООД, ЕИК: 201252255.

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

Като взе предвид резултатите от оценката на офертите по определения в обявата 
и документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „Най-ниска цена”, 
комисията единодушно предлага следното класиране на участниците, подали оферта за 
участие в обществена пръчка с предмет: „Доставка и монтаж на един брой офис 
контейнер и един брой складов контейнер за нуждите на Общинско предприятие 
„Зелени системи”, гр. Велико Търново” на база горепосочените мотиви, както следва:

1-ВО МЯСТО: „Л И М К ” ООД, ЕИК: 201252255, със седалище и адрес на 
управление: гр. Габрово 5300, ул. „Житарска” № ЗБ, ет. 0, с адрес за кореспонденция: 
област Габрово, община Габрово, с. Велковци, 5343, Производствена база „Лимк” ООД, 
тел.: 067 172 333, e-mail: luxinvestmk@abv.bg, лице за контакт: Павлин Дянков -  
управител;

2-РО МЯСТО: „Гипсотехника” ООД, ЕИК: 107552237, със седалище и адрес на 
управление и адрес за кореспонденция: гр. Габрово 5300, ул. „Орловска” № 15, тел.: 
066 807 890, e-mail: gtechnica@abv.bg, лице за контакт: Николай Стругаров -  управител.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр.
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Съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП настоящият протокол и съпровождащата го 
д кументация се предава на Възложителя за утвърждаване-.

Комисията приключи работа в 11:50 часа.

КОМ ИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .. . . . . . . . . .
/ Паша Илиева -  Директор на^ДП ,Делени системи”, гр. Велико Търново, 

И  Ч Л Е Н О В Е :

ТърмвоГС"МИР “  техник- 03еленител В ОП „Зелени системи» в Община Велико

' Даниела Дойнова -  главен ек сперт в дирекция ОП в Община Делило Т у ^ в о ^

ПОЛУЧИХ протокола на комисията 
дата:.....

\
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