
Утвърждавам: .... 
КМЕТ ПА

Днес. 01.09.2016 г. в 10:00 ч., в сградата на Община Велико Търново, комисията по чл. 
97, ал.1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22 -  1657/22.08.2016 г. на Кмета на Община 
Велико Търново със задача: да разгледа и оцени офертите, представени в отговор на обява с 
№ ОБ-7/05.08.2016 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, продължи разглеждането на постъпилите оферти във 
връзка с участие в обществена поръчка с предмет: „Изследване на зрителния анализатор 
от специалист по очни болести и снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи с 
предписани от специалиста очила в Община Велико Търново”  с ID 9055071

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Петрова -  Директор на дирекция ОСОП в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Николина Ангелова -  Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;
2. инж.Стефан Караиванов -  Старши експерт в отдел „Информационно-техническо 
обслужване в Община Велико Търново;
3. д-р Диляна Вачкова -  Главен експерт в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в 
Община Велико Търново;
4. Мая Тодорова -  Технически сътрудник в отдел „АТО” в Община Велико Търново;

Комисията направи проверка за спазване на срока, даден в протокол № 1 от 22.08.2016 
г., за отстраняване от участника на констатирани несъответствия и липсващи документи, 
относно личното състояние и съответствието му с критериите за подбор, поставени от 
възложителя и установи следното:

В отговор на писмо до участника с изх. № 5300-1260-2/23.08.2016 г. с констатациите 
на комисията относно липсващи документи и констатираните несъответствия, в срок е 
постъпил отговор от участника „СМТ ОПТИКС” ООД, гр. Велико Търново.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на допълнително представените 
документи, изискани от участника, и проверка на съответствието на документите с 
изискванията, поставени от възложителя.

1. Отговор с вход. № 5300-1260-3/29.08.2016 г. на „СМТ ОПТИКС” ООД, с адрес 
за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Бачо Киро” № 3, с ЕИК 200693688, тел: 
0888 444 246, e-mail: silvia.teklu@gmail.com, съдържа:

1. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) /Образец № 4/ - от Зита Митова, в качеството й на изпълнителен 
директор на клона на дружеството и член на съвета на директорите на АЦСМП „Очна 
клиника Света Петка -  клон Велико Търново’АД;
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2. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т, 1, 2 и 7 от ЗОП) /Образец № 4/ - от Петър Гунев, в качеството му на член на съвета на 
директорите на АЦСМП „Очна клиника Света Петка -  клон Велико Търново”АД;

3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) /Образец № 4/ - от Даниела Гунева, в качеството й на член на съвета на 
директорите на АЦСМП „Очна клиника Света Петка -  клон Велико Търново”АД;

4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) /Образец № 4/ - от Тошо Митов, в качеството му на член на съвета на 
директорите на АЦСМП „Очна клиника Света Петка -  клон Велико Търново”АД;

5. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката /Образец № 8/ - от Зита 
Митова, в качеството й на изпълнителен директор на клона на дружеството и член на съвета 
на директорите на АЦСМП „Очна клиника Света Петка -  клон Велико Търново”АД;

6. Декларация за техническо оборудване на разположение на участника, необходимо 
за изпълнение на поръчката /собствени, наети или на лизинг/ по чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП 
/Образец № 9/ от Зита Митова, в качеството й на изпълнителен директор на клона на 
дружеството и член на съвета на директорите на АЦСМП „Очна клиника Света Петка -  клон 
Велико Търново”АД;

След като разгледа допълнително представените от участника документи, 
комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, 
съгласно изискванията на възложителя и отговаря на поставените изисквания за 
лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 
ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. Оферта с вход. № 5300-12904-2/15.08.2016 г. от 11:32 часа на „СМТ ОПТИКС” 
ООД, със седалище гр. Велико Търново, ул. „Бачо Киро” № 3, с ЕИК 200693688, тел: 
0888 444 246, e-mail: silvia.teklu@gmail.com.

След като разгледа техническото предложение, представено от участника, комисията 
установи, че е изготвено в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 
техническата спецификация от документацията за участие.

Комисията единодушно реши офертата на участника „СМТ ОПТИКС” ООД, да бъде 
допусната до оценяване.

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТАТА 
СЪОБРАЗНО КРИТЕРИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Съгласно предварително обявените условия критерия за възлагане е „НАЙ-НИСКА 
ЦЕНА”.

Предложените цени за комплект услуги от „СМТ ОПТИКС” ООД са :
- диагностичен преглед -  20,00 лв. без ДДС, а с ДДС 24,00 лв.
- корекционна рамка с гарантиран произход и качество -  35,83 лв. без ДДС, а с

ДДС 43,00 лв.
- предлагана цена за лещи за корекционни очила -  13,33 лв. без ДДС, а с ДДС 

16,00 лв. за брой.

Офертата на „СМТ ОПТИКС” ООД е преценена от комисията, като най-изгодна, при 
следните мотиви: До оценка се допускат само оферти, които съответстват на условията за 
изпълнение на обществената поръчка. Офертата на участникът е подготвена в съответствие с 
изискванията на възложителя без да надвишава посочената максимална стойност на 
полагащата се сума за дейността, което съответно ще доведе до приемлив бюджетен разход
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за възложителя. Офертата на участника е единствена и с най-ниска предложена цена за 
комплект услуги и получава максимален брой точки - 100.

Комисията единодушно предложи следното класиране за изпълнител на обществената 
поръчка с предмет: „Изследване на зрителния анализатор от специалист по очни болести 
и снабдяване на лицата, работещи с видеодисплеи с предписани от специалиста очила”

I-BO МЯСТО: „СМТ ОПТИКС” ООД, гр. Велико Търново

Комисията приключи работа в 10:30 ч.
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
Настоящият протокол и този от дата 22.08.2016 г., както и цялата документация се 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно изискванията на ЗОП от ППЗОП.

А
КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:................................................................................
/ Надя Петрова -  Директор на дирекция ОСОП в Община Велико Търново /

И ЧЛЕНОВЕ: л

/ Николина Ангелова"- Ci-арши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново /
/ Г \  -

/ инж.Стефан Ка^ш ванов — Старши експерт в отдел „Информационно-техническо обслужване в Община 
ВелИКО Т кпнЯ тпЛ

/ д-р Диляна Вачкова -  Главен експерт в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Община Велико 
Търново/

/ Мая Тодор таески сътрудник отдел „АТО" Община Велико Търново /
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