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ПРОТОКОЛ № 2
Днес 15.08.2018 г. в 09:30 часа, в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл.
103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за
прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 22-1389/13.08.2018
г. 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 и монтаж на бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски
заведения”, по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско
оборудване за учебни и детски заведения по проект „Развитие на модерна образователна
инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано
градско развит ие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
Обособена позиция № 2 - Доставка и монтаж на хладилен шкаф в Д Г „Ивайло ” гр.
Велико Търново (Забележка: На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП обособена позиция № 2 ще
бъде възложена по реда валиден за индивидуалната й стойност), открита с Решение РД 24-64
от 06.07.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано на дата 09.07.2018 г. в
Регистъра на обществените поръчки на АОП под ID 855928, с публикувано обявление с ID
855930 на дата 09.07.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с уникален номер в
РОП 00073-2018-0028, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново:
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/603.
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева - Миладинова - Началник отдел „Околна среда” в
Дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община
Велико Търново;
2. Светозара Инджиева-Стефанова - Главен експерт в Дирекция "Бюджет и финанси" в Община
Велико Търново.
3. Илиана Христова-Пушкарова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми” в Община
Велико Търново;
4. Мая Тодорова - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико
Търново;
Комисията започна да разглежда и анализира представените оферти. Комисията в
изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, започна обсъждане относно съответствието на
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ.54,АЛ.8 ОТ ППЗОП
относно липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително

Този докум ент е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Т ърново” , който се
осъщ ествява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж ” 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдърж анието на публикацията се носи от О бщ ина Велико Търново и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становищ е на Европейския съюз и Управляващ ия орган на
О П РР 2014-2020 г.
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нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор
I. Относно оферта с вх. № 5300-20871-3/03.08.2018 г., 09:32 ч. на „РИВ Комерс”
ЕООД, с ЕИК 148075960, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Монтевидео“ №
19, ет.5, ап.29 и с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Веслец” № 37, тел.: 0888 939 788,
факс: 052/647 254, e-mail: office@rivkomers.com, лице за контакти: Росица Чалъкова,
подадена за Обособена позиция № 1 - Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско
оборудване за учебни и детски заведения по проект ..Развитие на модерна образователна
инфраструктура в град Велико Търново ” по Приоритетна ос 1 .. Устойчиво и интегрирано
градско развит ие” на Оперативна програм а..Региони в растеж 2014-2020“
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с
изискванията за лично състояние, както и че същият отговаря на поставените критерии за
подбор за Обособена позиция № 1 и се допуска до следващия етап на процедурата.
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви:
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55,
ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чрез представяне на еЕЕДОП,
подписан с ел.подпис от Росица Чалъкова - управител и едноличен собственик на дружеството.
Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма
намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участник „РИВ Комерс” ЕООД за последните 3 (три) години от датата на подаване на
офертата е изпълнил доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката
„ производство и/ш и доставка на минимум следното количество артикули или еквивалентни
на посочените, като обемът не е задължително да е изпълнен в рамките на една доставка:
бяла техника и/ш и кухненско оборудване с общ обем не по-малко от 10 бр. хладш ник и/ши
хладш ен шкаф и/ш и съдомиална машина и/ш и абсорбатор и/ш и готварска печка независимо
от размера им ”, като е представил изискуемата информация в Част IV : Критерии за подбор,
Раздел В: Технически и професионални способности от еЕЕДОП.
Предвид съдържащата се информация в офертата, комисията единодушно решава, че
участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и допуска
участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за съответствие с
предварително обявените изисквания за Обособена позиция № 1. Решението комисията взе
след като представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от
комисията съобразно компетентността си.

II. Относно оферта с вх. № 53-1948-2/09.08.2018 г., 11:27 ч. на „Ш колснаб 2001“
ЕООД, с ЕИК 175448634, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „105-та” № 3,
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тел.: 02/872 33 16, факс: 02/872 33 16; e-mail: shkolsnab_2001@mail.bg, лице за контакти:
Антоанета Христова, подадена за Обособена позиция № 1 - Доставка и монтаж на бяла
техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения по проект „Развитие на
модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж
2014 2020 “
-

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с
изискванията за лично състояние, както и че същият отговаря на поставените критерии за
подбор за Обособена позиция № 1 и се допуска до следващия етап на процедурата.
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви:
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55,
ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чрез представяне на еЕЕДОП,
подписан с ел.подпис от Антоанета Христова - управител и едноличен собственик на
дружеството.
Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма
намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участник „Школснаб 2001“ ЕООД за последните 3 (три) години от датата на подаване на
офертата е изпълнил доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката
„ производство и/ш и доставка на минимум следното количество артикули ш и еквивалентни
на посочените, като обемът не е задължително да е изпълнен в рамките на една доставка:
бяла техника и/т и кухненско оборудване с общ обем не по-малко от 10 бр. хладш ник и/или
хладш ен шкаф и/ш и съдомиална машина и/ш и абсорбатор и/ш и готварска печка независимо
от размера m i ”, като е представил изискуемата информация в Част IV: Критерии за подбор,
Раздел В: Технически и професионални способности от еЕЕДОП.
Предвид съдържащата се информация в офертата, комисията единодушно решава, че
участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и допуска
участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за съответствие с
предварително обявените изисквания за Обособена позиция № 1. Решението комисията взе
след като представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от
комисията съобразно компетентността си.

III.
Относно оферта с вх. № 53-2190-1/10.08.2018 г., 09:40 ч. на „Топ Комерс Груп”
ЕООД, с ЕИК 131232713, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор
Каблешков” № 1, офис 1 и адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Красно Село - Борово,
бл. 214А, вх. „А”, ап. 19, тел.: 0887 424361, e-mail: info@profikitchen.com, лице за контакти:
Александра Стоичкова, подадена за Обособена позиция № 1 - Доставка и монтаж на бяла
техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения по проект „Развитие на
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модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1
Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма Региони в растеж
2014-2020“
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията
констатира следното:
1. Съгласно документацията и обявлението за възлагане на обществената поръчка е
поставено изискване участникът да е изпълнил доставка с предмет и обем, идентичен или
сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
За идентичен или сходен предмет и обем с предмета на поръчката се приема
производство и/или доставка на минимум следното количество артикули или еквивалентни на
посочените, като обемът не е задължително да е изпълнен в рамките на една доставка: бяла
техника и/или кухненско оборудване с общ обем не по-малко от 10 бр. хладилник и/или
хладилен шкаф и/или съдомиална машина и/или абсорбатор и/или готварска печка независимо
от размера им.
В Част IV, Раздел В от еЕЕДОП, участникът е посочил:
„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на учебните работилници по
готварство и ресторантъорство на ПГТХВП „ Се. Се. Кирил и Методий ”, град Момчилград;
Сума - 51048 BGN; Начална дата - 22-12-2016; Крайна дата - 31-03-2017; Получатели Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии ГТХВП „ Се. Се. Кирш
и Методий ”, град Момчилград. ”
,, "Създаване на условия за столово хранене на учениците от СУ "Д-р Петър Берон " с.
Якимово” - обособена позиция 2; Сума - 24576 BGN; Начална дата - 01-05-2017; Крайна дата
- 28-08-2017; Получатели - Община Якимово. ”
„„Доставка и монтаж на кухненско оборудване за обект: „Дворец и А ТЦ " по проект
„Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“; Сума - 75741
BGN; Начална дата - 20-07-2015; Крайна дата - 30-09-2015; Получатели - Министерски
Съвет Правителствена Резиденция Евсиновград. ”
От посочената информация в ЕЕДОП, не става ясно дали участникът е изпълнил
минималният обем идентичен или сходен с този на поръчката, а именно „ бяла техника и/или
кухненско оборудване с общ обем не по-малко от 10 бр. хладилник и/или хладилен шкаф
и/или съдомиална машина и/или абсорбатор и/или готварска печка независимо от размера
им. Посочването само на общо наименование на доставките и не посочването на видовете
артикули в доставките, поставя комисията в невъзможност да прецени дали участникът е
изпълнил минималният обем идентичен или сходен с този на поръчката. От съдържащата се
информация, комисията не установява съответствие с критериите за подбор.
В съответствие с чл. 54, ал.8 от ППЗОП, комисията единодушно реши да изиска от
участника в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол, да представи нов
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са
настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

IV. Относно оферта с вх. № 53-1756-3/10.08.2018 г., 09:42 ч. на „БИС“ ООД, с ЕИК
_____________________________________________________________________________________________________
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102904211, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” № 28 и
адрес за кореспонденция гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бул. „Димитър Димов” блок 184, магазин
№ 6 за професионално кухненско оборудване, тел.: 056/840 456, факс: 056/71 66 61, e-mail:
bisltd@abv.bg, лице за контакти: Атанас Суански, подадена за Обособена позиция № 1 Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения
по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”
по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна
програма „Региони в растеж 2014-2020“
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие е
изискванията за лично състояние, както и че същият отговаря на поставените критерии за
подбор за Обособена позиция № 1 и се допуска до следващия етап на процедурата.
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви:
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55,
ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чрез представяне на еЕЕДОП,
подписан с ел.подпис от всички лица по чл. 54, ал.2 - Атанас Суански - управител и съдружник
и Здравко Балджиев - съдружник в „БИС” ООД.
Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма
намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участник „БИС“ ООД за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата е
изпълнил доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката „ производство
и/ш и доставка на минимум следното количество артикули ш и еквивалентни на посочените,
като обемът не е задължително да е изпълнен в рамките на една доставка: бяла техника
и/ш и кухненско оборудване с общ обем не по-малко от 10 бр. хладш ник и/ш и хладш ен шкаф
и/ш и съдомиачна машина и/ш и абсорбатор и/ш и готварска печка независимо от размера
и м ”, като е представил изискуемата информация в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В:
Технически и професионални способности от еЕЕДОП.
Предвид съдържащата се информация в офертата, комисията единодушно решава, че
участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и допуска
участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за съответствие с
предварително обявените изисквания за Обособена позиция № 1. Решението комисията взе
след като представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от
комисията съобразно компетентността си.

V.
Относно оферта с вх. № 39-78-4/10.08.2018 г., 10:30 ч. на Кооперация „Панда”, с
ЕИК 000885099, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе”
№ 139, тел.: 02/97 66 896; факс: 02/97 66 879, e-mail: zop@ officel.bg, лице за контакти:
Христо Костов, подадена за Обособена позиция № 1 - Доставка и монтаж на бяла техника
_____________________________________________________________________________________________________
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и кухненско оборудване за учебни и детски заведения по проект „Развитие на модерна
образователна инфраструктура в град Велико Търново ” по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво
и интегрирано градско развит ие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с
изискванията за лично състояние, както и че същият отговаря на поставените критерии за
подбор за Обособена позиция № 1 и се допуска до следващия етап на процедурата.
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви:
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55,
ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чрез представяне на еЕЕДОП,
подписан с ел.подпис от всички лица по чл. 54, ал.2, а именно: Елка Каменова-Цанкова председател и член на управителния съвет; Алекси Попов, Румен Бурназов, Силвия
Пепелджийска и Тодор Рогачев - членове на управителния съвет; Георги Райчев и Константин
Попов - членове на контролния съвет на Кооперация „Панда”.
Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма
намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участник Кооперация „Панда” за последните 3 (три) години от датата на подаване на
офертата е изпълнил доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката
„ производство и/или доставка на минимум следното количество артикули или еквивалентни
на посочените, като обемът не е задължително да е изпълнен в рамките на една доставка:
бяла техника и/ш и кухненско оборудване с общ обем не по-малко от 10 бр. хладш ник и/ши
хладш ен шкаф и/ш и съдомиална машина и/ш и абсорбатор и/ш и готварска печка независимо
от размера гш ”, като е представил изискуемата информация в Част IV : Критерии за подбор,
Раздел В: Технически и професионални способности от еЕЕДОП.
Предвид съдържащата се информация в офертата, комисията единодушно решава, че
участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и допуска
участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за съответствие с
предварително обявените изисквания за Обособена позиция № 1. Решението комисията взе
след като представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от
комисията съобразно компетентността си.

VI.
Относно оферта с вх. № 5300-22477-2/10.08.2018 г., 10:34 ч. на „Смарт бизнес
къмпани“ ЕООД, с ЕИК 201741844, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул.
„Столетов” № 127, ет.1, ап.1 и адрес за кореспонденция гр. София, кв. Баяна, ул. „Матей
Преображенски” № 6, ет. 1, ап. 2, тел.: 0889 06 77 77, e-mail: offlce@smartbusiness.bg, лице
за контакти: Никола Рахнев, подадена за Обособена позииия № 1 - Доставка и монтаж на
бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения по проект „Развитие на
модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1
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.. Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма ..Региони в растеж
2014-2020“
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, комисията
констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с
изискванията за лично състояние, както и че същият отговаря на поставените критерии за
подбор за Обособена позиция № 1 и се допуска до следващия етап на процедурата.
Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви:
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55,
ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чрез представяне на еЕЕДОП,
подписан с ел.подпис от Никола Рахнев - управител и едноличен собственик на дружеството.
Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма
намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участник „Смарт бизнес къмпани“ ЕООД за последните 3 (три) години от датата на
подаване на офертата е изпълнил доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на
поръчката „ производство и/или доставка на минимум следното количество артикули или
еквивалентни на посочените, като обемът не е задължително да е изпълнен в рамките на
една доставка: бяча техника и/или кухненско оборудване с общ обем не по-малко от 10 бр.
хладилник и/или хладилен шкаф и/или съдомиачна машина и/или абсорбатор и/ш и готварска
печка независимо от размера им", като е представил изискуемата информация в Част IV:
Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности от еЕЕДОП.
Предвид съдържащата се информация в офертата, комисията единодушно решава, че
участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и допуска
участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за съответствие с
предварително обявените изисквания за Обособена позиция № 1. Решението комисията взе
след като представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от
комисията съобразно компетентността си.

В съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването на
настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или
липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок
за получаване на оферти.
Възможността по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и третите
лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице,
когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на
възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.
Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1,
_____________________________________________________________________________________________________ 7
Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, който се
осъщ ествява с финансовата подкрепа на О перативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от О бщ ина Велико Търново и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този докум ент отразява официалното становищ е на Европейския съю з и Управляващ ия орган на
О П РР 2014-2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕ*‘ А Т И 8 Н А П Р О Г Р А М А

ОБЩ ИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

т. 1, 2 и 7 от ЗОП новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат
самостоятелно да представляват участника.
След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията уведомява участниците, като им изпраща
протокола с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача.
Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците представят на комисията
съответните документи или информация в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на
настоящия протокол.
Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след изтичане
на срока няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с препоръчано
писмо или по куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата за постъпване на
отговора.
Отговорите на участниците се представят в Общински център за услуги и информация
на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка
България” № 2, Пощенски код 5000 в запечатана непрозрачна опаковка върху която, освен
идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, се изписва:
ОТГОВОР
На писмо с изх. № ............................. / 2018 г.
До Зорница Кънчева-Миладинова - Началник отдел „Околна среда” в Дирекция
„Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново, Председател на
комисията, определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с
предмет: „Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско оборудване за учебни и
детски заведения”, по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско
оборудване за учебни и детски заведения по проект „Развитие на модерна образователна
инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развит ие” на Оперативна програма „Региони в раст еж 2014-2020",
с уникален номер в РОП: 00073-2018-0028
От участник:................................................................. Е И К ........................................................................
Адрес за кореспонденция: г р а д :........................................ Пощенски код..........................................
У лица..........................................................................................................., вх
№ ....... , е т ................
Т елеф он :.............................................. ф а к с :.............................................................................................
Електронна п о щ а ......................................................................................................................................
Лице за контакти:.....................................................................................................................................
_________________ ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА_______________
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никакви обстоятелства не може да се счита, че този докум ент отразява официалното становищ е на Европейския съю з и У правляващ ия орган на
О П РР 2014-2020 г.

•S-S-Si

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

X

О П Е РА ТИ В НА ПРОГРАМА

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет:
„Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски
заведения ” по обособени позиции:
Обособена позиция M l - Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско
оборудване за учебни и детски заведения по проект „Развитие на модерна образователна
инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие ” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
Обособена позиция № 2 - Доставка и монтаж на хладилен шкаф в Д Г „Ивайло ” гр.
Велико Търново (Забележка: На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП обособена позиция № 2 ще
бъде възложена по реда валиден за индивидуалната й стойност)

Комисията приключи работа в 12:00 часа и насрочи следващо заседание след получаване
на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр и в съответствие с чл. 54, ал. 8 от
ППЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново на адрес:
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/603.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: .............
/ Зорница Кънчева-Ми^Тадийова - Началник отдел „Околна среда” в Дирекция „Строителство и
устройство на територията^ в Община Велико Търново /
И Ч Л ЕН С

/ Русанка- Александрова - Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико
Търнов^/
. '- s /

/ Светозара Инджиева-Стефанова - Главен експерт в Дирекция "Бюджет и финанси" в Община Велико
Търново/
^

/ Илиана Христова-Пуш^рова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми” в Община Велико
Търново/ \

/ Мая Т о д о р о ь „ — „ —~.,ерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново /
X i

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.
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Този докум ент е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново”, който се
осъщ ествява с ф инансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския ф онд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Общ ина Велико Търново и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становищ е на Европейския съюз и Управляващ ия орган на
О П РР 2014-2020 г.

