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ПРОТОКОЛ № 1

Днес, на дата 10.07.2018 г. в 14:00 часа в стая 306 в сградата на Община Велико 
Търново, Комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, 
във връзка с чл.51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, 
назначена със Заповед № РД 22-1133/10.07.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, със 
задача: да разгледа и оцени офертите, представени в отговор на обява с № ОБ - 
20/28.06.2018 г. за обществена поръчка по чл. 20, ал.З, т.2 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 
реда на чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, започна разглеждането на постъпилите оферти във 
връзка с участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на дезинфекционни и 
почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново”, публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново на адрес https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profiI-na- 
kupuvacha/600, с ID 9077859 и информация за удължаване първоначалния срок за подаване 
на оферти ID 9078158 от 06.07.2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Игнатова -  Директор дирекция ОМДС в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Жоро Ковачев -  Главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново
2. Мая Тодорова -  Старши експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново

Със задачи: да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя; да разгледа и 
провери допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия. Комисията 
да оцени и класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия.

В определения с обява ОБ 20/28.06.2018 г. срок 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 09.07.2018 г. До края на новоопределения срок не са постъпили оферти от други
участници.

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 присъстват представители на участниците.

За участие в обществената поръчка са постъпили две оферти. В съответствие с чл. 97, 
ал. 3 от ППЗОП Комисията отвори офертите и обяви ценовите предложения.

I. Оферта с вход. № 5300 -  10039 - 1/05.07.2018 г. от 09:35 часа на „ХИГИЕННО- 
МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ 
№ 81А, тел: 062/62 24 29, 062/63 46 09, e-mail: head_office@hmi-company.com, лице за 
контакт: Петя Милкова, съдържа:

1. CD - ЕЕДОП
2. Заявление за участие, в т. ч. опис на документите и информацията, съдържащи се в

офертата, подписано и подпечатано от управителя Евгени Костадинов -  2 страници
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3. Стандартен образец на единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от управителя Евгени Костадинов -  16 страници

4. Техническо предложение, подписано и подпечатано от управителя Евгени Костадинов 
-  6 страници

5. Заверено копие на Оторизационни писма -  4 страници
6. Ценово предложение, подписано и подпечатано от управителя Евгени Костадинов -  8 

страници
7. Ценова листа - Каталог

II. Оферта с вход. № 39-78-3/05.07.2018 г. от 09:52 часа на Кооперация „ПАНДА“, гр. 
София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 139, тел: 02/97 66 896, факс: 02/97 66 879, е- 
mail: zop@officel.bg, лице за контакт: Христо Костов, съдържа:

1. CD -  ЕЕДОП от „Транс Ко 04“ ЕООД
2. CD -  ЕЕДОП от Кооперация „Панда“
3. Образец № 1 - Заявление за участие, в т. ч. опис на документите и информацията, 

съдържащи се в офертата, подписано и подпечатано от Елка Каменова-Цанкова -  
Председател -  2 страници

4. Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП, за ползване на специализирани закрити превозни 
средства, подписана и подпечатана от Тончо -  Гарушев -  Управител на „Транс Ко 04“ 
ЕООД

5. Декларация, подписана от Елка Каменова-Цанкова -  председател на Кооперация 
„ПАНДА“ за спазване на законодателството и специфичните норми, регламентиращи 
доставката

6. Заверено копие на договор от 01.01.2007 г. между „Транс Ко 04“ ЕООД и Кооперация 
„Панда“ за временно и възмездно ползване на моторни превозни средства, 
приложение 1 към него, и анекс № 82 от 25.04.2013 г. -  5 страници

7. Заверени копия на свидетелства за регистрация на товарни автомобили -  4 страници
8. Техническо предложение (Образец № 2), подписано и подпечатано от Елка Каменова- 

Цанкова -  Председател - 28 страници
9. Заверени копия на оторизационни писма, разрешения, сертификати и др. - 41 

страници
10. Снимков материал на оферираните артикули, с посочено описание, подписан и 

подпечатан от Елка Каменова-Цанкова -  Председател -  13 страници

Плик „Предлагани ценови параметри“:
1. Ценово предложение -  Образец № 3, подписано и подпечатано от Елка Каменова- 

Цанкова -  Председател -  7 страници
Пълна ценова листо/каталог на предлаганите продукти

След извършване на горните действия, публичната част от заседанието на комисията 
приключи.
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На следващото си заседание комисията ще обсъди наличието и съответствието на 
представените документи с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на 
участника.

Комисията приключи работа в 14:20 часа.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....................  ^ ........................................................................

Пенка Игнатова -  Директор дирекция ОМДС в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

Жоро Ко^ачеК-1 лавен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново 

Мая Тодорора^чмгарши експерт в дирекция ОП в Община велико Търново
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




