
ПРОТОКОЛ №1 

Днес 28.02.2017 г. в 11:00 ч., в стая № 306 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22 -
297/28.02.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени 
офертите, представени в отговор на обява с № ОБ - 1/17.02.2017 г. за обществена поръчка 
по чл. 20. ал. 3. 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: „Извършване на задължителни медицински прегледи на работници и 
служители към структури по обособена позиция 2: Центрове за социална 
рехабилитация и интеграция; Защитени жилища за хора с умствена изостаналост - с. 
Церова кория, с. Пчелище; Защитени жилища - гр. Дебелец; Дневен център за деца с 
увреждания; Преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост с. Церова 
Кория; Център за настаняване от семеен тип - 7 бр.; Кризисен център за деца жертва 
на трафик; Домашен социален патронаж; Дом за стари хора - В. Търново, с. Балван; 
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с. Церова Кория, с. Пчелище; Дом за 
деца лишени от родителска грижа; Клуб на пенсионера и инвалида, Центрове за 
работа с деца и младежи; Училищно здравеопазване; Детски ясли; Детска млечна 
кухня; Детски градини и Общински детски комплекс" с ID 9061589 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Диляна Вачкова - Директор на дирекция „Социални дейности и 
здравеопазване" в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в дирекция .,Обществени поръчки" в 
Община Велико Търново; 
2. Благовеста Факирова - Младши експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново; 
3. Стефан Караиванов - Старши експерт в отдел ..Информационно - техническо 
обслужване" в Община Велико Търново; 
4. Велина Монова - Старши експерт в дирекция „Бюджет и финанси" в Община Велико 
Търново; 

В определения в обява № ОБ - 1/17.02.2017 г. за обществената поръчка срок бяха 
постъпили три оферти. 

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 комисията не присъстваха представители на участниците. 

Комисията пристъпи към отваряне па постъпилите оферти по реда на тяхното 
постъпване. 

След отваряне и извършване на публичната част от заседанието комисията 
реши, че ще се събере на следваща дата, за да разгледа подробно офертите, да ги оцени 
и класира. 

Комисията приключи работа в 11:26 часа. 

Днес 07.08.2017 г. в 14:00 ч., в стая № 306 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22 -
297/28.02.2017 г. и Заповед № РД 22-1092/27.06.2017 г. на Кмета на Община Велико 
Търново за удължаване срока за работа на комисията, със задача: да разгледа и оцени 
офертите, представени в отговор на обява с № ОБ - 1/17.02.2017 г. за обществена поръчка 
по чл. 20, ал. 3, 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: „Извършване на задължителни медицински прегледи на работници и 
служители към структури по обособена позиция 2: Центрове за социална 
рехабилитация и интеграция; Защитени жилища за хора с умствена изостаналост - с. 
Церова кория, с. Пчелище; Защитени жилища - гр. Дебелец; Дневен център за деца с 
увреждания; Преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост с. Церова 
Кория; Център за настаняване от семеен тип - 7 бр.; Кризисен център за деца жертва 
на трафик; Домашен социален патронаж; Дом за стари хора - В. Търново, с. Балван; 
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с. Церова Кория, с. Пчелище; Дом за 
деца лишени от родителска грижа; Клуб на пенсионера и инвалида, Центрове за 
работа с деца и младежи; Училищно здравеопазване; Детски ясли; Детска млечна 
кухня; Детски градини и Общински детски комплекс" с ID 9061589 

С писмо с изх. № 91-00-180/15.06.2017 г. до участниците е изискано да удължат 
срока на валидност на подадените от тях оферти. 

В отговор на горепосоченото писмо, в срок са постъпили отговори за потвърждение 
от всички участници, както следва: 

1. Отговор с вх. № 20-07-23/19.06.2017 г. от СБАЛПФЗ ..Д-Р ТРЕЙМАН" ЕООД. гр. 
Велико Търново 

2. Отговор с вх. № 53-878-2/21.06.2017 г. от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ,.ХЕЛТ", гр. 
София 



3. Отговор с вх. № 53-1253-1/05.07.2017 г. от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „МЕДИКЪЛ 
АВИЕЙШЪН 2010" ЕООД. гр. София 

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ к ъ м ПОДРОБНО РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА 
ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ: 

I. Оферта с вх. № 53-878-1/27.02.2017 г. от 09:28 часа на „МЕДИЦИНСКИ 
ЦЕНТЪР ХЕЛТ" ЕООД, гр. София 1463, ул. „Здраве" № 19, тел./факс: 02/ 97 97 003, 
e-mail: health mc@abv.bg, Николай Парушев, съдържа: 

1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата - Образец № 1, 
подписана и подпечатана от Николай Парушев - управител. 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Николай Парушев и Симеон Алтънов - управители - 17 стр. 

3. Техническо предложение - Образец № 3, подписано и подпечатано от Николай 
Парушев - управител - 2 стр. 

4. Ценово предложение - Образец 4, подписано и подпечатано от Николай Парушев 
- управител - 2 стр. 

5. Списък на лицата, които ще извършват медицинските прегледи и изследвания, 
подписан и подпечатан от Николай Парушев - управител 

6. Заверени копия от дипломи за завършено образование, свидетелства за признати 
специалности, удостоверения за вписване в лекарската колегия - 8 стр. 

7. Заверени копия от служебна бележка и удостоверения за добро изпълнение - 3 стр. 
8. Заверено копие от удостоверение с изх. № 20170113115957/13.01.2017 г. - 2 стр. 
9. Заверено копие от Удостоверение № 8198/30.09.2014 г. на основание чл. 40, ал.9 от 

Закона за лечебните заведения и приложение № 1 - списък на медицинските дейности - 2 
стр. 

10. Заверено копие от Удостоверение за администратор на лични данни 
11. Проект на договор, подписан и подпечатан от Николай Парушев - управител - 4 

стр. 

Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, 
съгласно изискванията на възложителя и отговаря на поставените критериите за подбор. 
Комисията не констатира непълноти, нередности и липсващи документи в представената от 
участника оферта. 

II. Оферта е вх. № 53-879-1/27.02.2017 г. от 09:32 ч. на МЦ „МЕДИКЪЛ 
АВИЕЙШЪН 2010" ЕООД, гр. София, ул. „Янтра" № 6, ап. 8, тел.: 0888/ 711 328, е-
mail: drvankova@abv.bg, лице за контакти: Веселинка Янкова, съдържа: 

1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата - Образец 1, 
подписан и подпечатан от Веселинка Янкова - управител 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). подписан и 
подпечатан от д-р Веселинка Янкова - управител - 21 стр. 

3. Техническо предложение, подписано и подпечатано от Веселинка Янкова -
управител - 2 стр.: 
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4. Ценово предлол<ение. подписано и подпечатано от Веселинка Янкова - управител 
- 2 стр.: 

5. Заверено копие от Удостоверение № 8346/16.08.2016 г. на основание чл. 40. ал. 10 
от Закона за лечебните заведения и приложение №1 - списък на медицинските дейности - 2 
стр. 

6. Заверено копие от Удостоверение за добро изпълнение. 
7. Заверени копия от Дипломи за завършено образование и за признати специалности 

- 5 стр. 
8. Декларация за осигуряване на лечебно заведение на територията на гр. Велико 

Търново. 

Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, 
съгласно изискванията на възложителя и отговаря на поставените критериите за подбор. 
Комисията не констатира непълноти, нередности и липсващи документи в представената от 
участника оферта. 

III. Оферта с вх. № 20-07-7/27.02.2017 г. от 14:35 ч. на СБАЛПФЗ „Д-Р 
ТРЕЙМАН" ЕООД, гр. Велико Търново, местност Света гора, тел.: 0888/ 520 196, е-
mail: odpfzs vt@abv.bg, лице за контакти: Д-р Стела Денчева, съдържа: 

1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата - Образец 1. 
подписан и подпечатан от д-р Стела Стефанова - управител 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, 
подписан и подпечатан - 18 стр. 

3. Техническо предложение - Образец № 3, подписано и подпечатано от д-р Стела 
Стефанова - управител - 2 стр.: 

4. Ценово предложение - Образец № 4, подписано и подпечатано от д-р Стела 
Стефанова - управител - 2 стр.: 

5. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП, подписана и 
подпечатана от д-р Стела Стефанова - управител 

6. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54. ал.1, т.З-
5 от ЗОП, подписана и подпечатана от д-р Стела Стефанова - управител 

7. Заверено копие от Удостоверение за добро изпълнение 

Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи, 
съгласно изискванията на възложителя и отговаря на поставените критериите за подбор. 
Комисията не констатира непълноти, нередности и липсващи документи в представената от 
участника оферта. 

След разглеждане на представените документи в офертите на участниците и 
проверка на декларираната в ЕЕДОП информация, комисията установи, че всички 
участници са представили изисканите от Възложителя документи и отговарят на 
предварително поставените критерии за подбор и единодушно реши да ги допусне до 
последващ етап - разглеждане на представените Технически предложения /Образец №3/ от 
документацията. 
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Комисията пристъпи към проверка на съдържанието на Техническите предложения 
/образец №3/ по реда на тяхното постъпване: 

1. Оферта с вх. № 53-878-1/27.02.2017 г. от 09:28 часа на „МЕДИЦИНСКИ 
ЦЕНТЪР ХЕЛТ" ЕООД, гр. София 1463, ул. „Здраве" № 19, тел./факс: 02/ 97 97 003, 
e-mail: health mc@abv.bg, Николай Парушев: 

1. Техническо предложение образец №3, подписано и подпечатано от Николай 
Парушев - Управител - 2 стр. 

- декларация за приемане на условията на проекта на договор; 
- декларация за съгласие със срока на валидност на офертата; 
- декларация, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо; 
- срок за изпълнение на поръчката в съответствие с направените предложения - 1 

година или ако в рамките на този срок бъде достигнат прага по чл. 20, ал.З, т.2 от ЗОП -
70 000 лв. /седемдесет хиляди лв./ без ДДС, заедно с други договори с аналогичен предмет, 
договорът се прекратява предсрочно; 

- предложение за изпълнение - кратко описание на начина на изпълнение на 
услугата; 

След разглеждане на техническото предложение на участника, комисията установи, 
че същото не отговаря на изискванията на Възложителя, както следва: 

Същото съдържа необходимата информация относно изисканите от Възложителя 
декларации за изпълнение на поръчката, но съдържанието му не отговаря на техническата 
спецификация на поръчката. В приложената към документацията Техническа спецификация 
броят на лицата, които са заложени да подлежат на задължителни медицински прегледи е 
947 човека „съгласно Списък на лицата, подлежащи на задължителни периодични 
медицински прегледи, предоставен от Служба по трудова MedutfUHa „ДАНИ МЕД СДИ" 
ЕООД", а в предложението на участника за изпълнение на услугата на страница втора от 
същото, като бройки са посочени: „ 942 работещи, подлежагци на медицински прегледи за 
2017 г.". Комисията установи, че има разминаване между изискванията на техническата 
спецификация и предложението на участника. 

С оглед направените констатации комисията приема, че Техническото предложение 
на участника не отговаря на условията на поръчката, поради, което участникът следва да 
бъде отстранен и не се допуска до оценяване на основание чл. 107, т.2, буква „я" от ЗОП. 

II. Оферта с вх. № 53-879-1/27.02.2017 г. от 09:32 ч. на МЦ „МЕДИКЪЛ 
АВИЕЙШЪН 2010" ЕООД, гр. София, ул. „Янтра" № 6, ап. 8, тел,: 0888/ 711 328, е-
mail: drvankova@abv.bg, лице за контакти: Веселинка Янкова: 
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1. Техническо предложение образец №3. подписано и подпечатано от Веселинка 
Янкова - Управител - 2 стр. 

- декларация за приемане на условията на проекта на договор: 
- декларация за съгласие със срока на валидност на офертата; 
- декларация, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо; 
- срок за изпълнение на поръчката в съответствие с направените предложения - 1 

година или ако в рамките на този срок бъде достигнат прага по чл. 20, ал.З, т.2 от ЗОП -
70 000 лв. /седемдесет хиляди лв./ без ДДС, заедно с други договори с аналогичен предмет, 
договорът се прекратява предсрочно; 

- предложение за изпълнение - кратко описание на начина на изпълнение на 
услугата; 

След разглеждане на техническото предложение на участника, комисията установи, 
че същото отговаря на изискванията на Възложителя, както следва: 

Същото съдържа необходимата информация относно изисканите от Възложителя 
декларации за изпълнение на поръчката и съдържанието му отговаря на техническата 
спецификация на поръчката. 

Във връзка с горепосочените констатации, комисията допуска участникът до 
последващ етап на оценка. 

III. Оферта с вх. № 20-07-7/27.02.2017 г. от 14:35 ч. на СБАЛПФЗ „Д-Р 
ТРЕЙМАН" ЕООД, гр. Велико Търново, местност Света гора, тел.: 0888/ 520 196, е-
mail: odpfzs vt@abv.bg, лице за контакти: Д-р Стела Денчева: 

1. Техническо предложение образец №3. подписано и подпечатано от д-р Стела 
Стефанова - Управител - 2 стр. 

- декларация за приемане на условията на проекта на договор; 
- декларация за съгласие със срока на валидност на офертата; 
- декларация, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо; 
- срок за изпълнение на поръчката в съответствие с направените предложения - 1 

година или ако в рамките на този срок бъде достигнат прага по чл. 20, ал.З, т.2 от ЗОП -
70 000 лв. /седемдесет хиляди лв./ без ДДС, заедно с други договори с аналогичен предмет, 
договорът се прекратява предсрочно; 

- предложение за изпълнение - кратко описание на начина на изпълнение на 
услугата; 

След разглеждане на техническото предложение на участника, комисията установи, 
че същото отговаря на изискванията на Възложителя, както следва: 

Същото съдържа необходимата информация относно изисканите от Възложителя 
декларации за изпълнение на поръчката и съдържанието му отговаря на техническата 
спецификация на поръчката. 
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Във връзка с горепосочените констатации, комисията допуска участникът до 
последващ етап на оценка. 

След разглеждане на представените от участниците технически предложения и 
посочената в тях информация, комисията взе следните решения: 

КОМИСИЯТА НЕ ДОПУСКА ДО ПО-НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ И ОЦЕНКА СЛЕДНАТА ОФЕРТА: 

1. Оферта с вх. № 53-878-1/27.02.2017 г. от 09:28 часа на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 
ХЕЛТ" ЕООД, гр. София 1463, ул. „Здраве" № 19, тел./факс: 02/ 97 97 003, e-mail: 
health mc@abv.bg, Николай Парушев 

КОМИСИЯТА ДОПУСКА ДО ПО-НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ И ОЦЕНКА СЛЕДНИТЕ ОФЕРТИ: 

1. Оферта с вх. № 53-879-1/27.02.2017 г. от 09:32 ч. на МЦ „МЕДИКЪЛ АВИЕЙШЪН 
2010" ЕООД, гр. София, ул. „Янтра" № 6, ап. 8, тел.: 0888/ 711 328, e-mail: 
drvankova@abv.bg, лице за контакти: Веселинка Янкова 

2. Оферта с вх. № 20-07-7/27.02.2017 г. от 14:35 ч. на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН" 
ЕООД, гр. Велико Търново, местност Света гора, тел.: 0888/ 520 196, e-mail: 
odpfzs vt(fl)abv.bg, лице за контакти: Д-р Стела Денчева 

Комисията пристъпи към оценка, съобразно посочената в обявата методика: 

Крнтери!! за възлагане: „Най-ниска цена" 

НАЙ - НИСКА ЦЕНА 

Класирането на участниците се извършва въз основа на предложен пакет цени за 
изпълнение на пръчката, като на първо място се класира участникът предложил най - ниска 
обща пакетна цена за медицински прегледи на всички видове персонал, включващ: 

1. Целеви профилактични прегледи от специалисти с изследвания, включващи: 
- Преглед от терапевт - анамнеза и измерване на кръвно налягане; 

електрокардиограма 
- Преглед от невролог 

2. Клинико - лабораторни изследвания на: 
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- кръв - ПКК (22 показателя), глюкоза. общ холестерол 

* За този пакет общата иредлагаиата цта не следва да бъде ло висока от 26 лв. 

Съгласно чл. 39, т. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност 
извършваните от нас като лечебното заведение медицински услуги и нряко свързаните 
с тях услуги са освободени от облагане с ДДС. 

Забележка: При извършване на оценяването ло съответния показател ще се използва 
закръгляване до втория знак след десетичната запетая (в приложимите случаи). 

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 
При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема 
записът с думи. (отнася се само за общата цена) 

* Указания на Възложителя: 

• Предложените цени трябва да бъдат в лева (BGN). Оферти с цени, предложени в друга валута 
се отстраняват. 

• Цените в офертите ще бъдат сравнявани в лева, с точност до втория знак след десетичната 
запетая. 

В случай че предложените цени на две или повече оферти са равни, комисията 
провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо 
място оферти, по реда за определяне съгласно чл. 58, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП. 

Резултат от разглеждането на офертите: 

Оферта с вх. № 53-879-1/27.02.2017 г. от 09:32 ч. на МЦ „МЕДИКЪЛ АВИЕЙШЪН 
2010" ЕООД, гр. София, ул. „Янтра" № 6, ай. 8, тел.: 0888/ 711 328, e-mail: 
drvankova@abv.bg, лице за контакти: Веселинка Янкова: 

1. Ценово предложение образец №4, подписано и подпечатано от Веселинка Янкова 
- Управител - 2 стр. 

- основна пакетна цена за медицински прегледи на всички видове персонал - в 
размер на 20 834 лв. /двадесет хиляди осемстотин тридесет и четири лв./ 

След разглеждане на Ценовото предложение на участника, комисията установи, че 
същото не отговаря на изискванията на Възложителя, както следва: 
Участникът е представил основна пакетна цена за медицински прегледи в общ размер от 
20 836 /двадесет хиляди осемстотин тридесет и шест лв./ за всички лица.. В условията на 
техническата спецификация е записано в Раздел I Общи положения, т.2 Количество или 
обем на поръчката, т. 2.2. че: „Посочената от Възложителя обща численост на персонала 
подлежи на промяна по вре.ме fia изпълнение fia поръчката, след изричгю писмено 
уведомление от Възложителя при структурни промени, при напускане и назначаване 
служители". Предложената цена в офертата ще бъде използвана при необходимост от 
допълнително възлагане от страна на Възложителя и не следва да бъде променяна за целия 
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срок на договора, съгласно условията на Проекта на договор чл.4 .ал.2 /Приложение 3 от 
документацията/. 

Предвид цитираното на комисията не е ясно каква е единичната цена за обслужване 
на 1 /едно/ лице, което поставя в невъзможност Възложителя при допълнително възлагане 
да формира цена за медицински преглед на 1 /едно/ лице. 

С оглед направените констатации комисията приема, че Ценовото предложение на 
участника не отговарят на условията на поръчката, поради което участникът следва да бъде 
отстранен на основание чл. 107, т.2, буква „а" от ЗОП. 

Оферта с вх. № 20-07-7/27.02.2017 г. от 14:35 ч. на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН" ЕООД, 
гр. Велико Търново, местност Света гора, тел.: 0888/ 520 196, e-mail: odpfzs vt@abv.bg, 
лице за контакти: Д-р Стела Денчева: 

1. Ценово предложение образец №4, подписано и подпечатано от Стела Стефанова -
Управител - 2 стр. 

- основна пакетна цена за медицински прегледи на всички видове персонал - в 
размер на 24.85 лв. /двадесет и четири лв. и 85 ст./ 

След разглеждане на ценовото предложение на участника, комисията установи, че 
съдържа необходимата информация и отговаря на изискванията на Възложителя. 

Резултат от оценяването на офертите: 

- След разглеждане на представените от участниците ценови предложения и 
посочената в тях информация, комисията взе следните решения: 

До етап на оценка се допуска само участник с оферта е вх. № 20-07-7/27.02.2017 г. 
от 14:35 ч. на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН" ЕООД, гр. Велико Търново, местност Света 
гора, тел.: 0888/ 520 196, e-mail: odpfzs vt@abv.bg, лице за контакти: Д-р Стела 
Денчева, тъй като отговаря на всички предварително обявени изисквания и критерий за 
подбор на документацията, техническата спецификация и Възложителя. 

- Предвид тези обстоятелства, комисията приема предложената от него цена за най-
ниска обща пакетна цена за медицински прегледи на всички видове персонал, класира 
участникът на първо място и го избира за изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
„Извършване на задължителни медицински прегледи па работници и служители към 
структури по обособена позиция 2: Центрове за социална уехабилитация и интеграция: 
Защитени жилища за хора с умствена изостаналост — с. Церова кория, с. Пчелите: 
Защитени жилища - гр. Дебелец: Дневен център за деца с увреждания: Преходно жжппце 
за възрастни хора с умствена изостаналост с. Церова Кория: Център за настаняване от 
семеен тип - 7 бр.: Кризисен център за деца .жертва на трафик: Домашен социален 
патрона.ж: Дом за стари хора - В. Търново, с. Балван: Дом за възрастни хора с умствена 
изостаналост с. Церова Кория, с. Пчелище: Дом за дегщ лишени от родителска грц.жа: 
Кчуб на пенсионера и инвалида. Центрове за работа с деца и младе.жи: Училшцно 
здравеопазване: Детски ясли: Детска млечна кухня: Детски градини и Общински детски 
комплекс ". 
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I-BO МЯСТО: СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН" ЕООД, гр. Велико Търново 

Комисията взе горните решения с единодушие. 
Настояш,ият протокол се състави в един екземпляр. 
Настоящият протокол и съпровождащата го документация се предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 97. ал. 4 от ППЗОП. 

Комисията приключи работа в 15:44 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Д-р Диляна Вачкова - Директор на дирекция .^Социални дейности и здравеопазване" в 
Община Велико Търново/ 

И Ч Л Е Н О В ) ^ 

/Русанка Але^к^нд^^а - Главен юрисконсулт в дирекция ..Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново/^ 

/Благовеста ^ к и р о ^ ^ - Младши експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Т ъ р ^ в о / " ^ 

/Стефан Караиванов - Старши експерт в отдел ..Информационно - техническо обслужване" 
в Община Велико Т ^ ^ о в о / 

/Велина MoHO^a^t^ Старши експерт в дирекция ..Бюджет и финанси" в Община Велико 
Търново/ 

Получих протокола на комисията на дата: 

Подпис: 
З А К М Е Т : 
С Н Е Ж А Н А Д А Н Е В А ^УИВКНОВА 
Зам. кмет „Финанси" в OOLUHU Велико Търново 
(Съгласно заповед № 12-13^4/02.08.2017 г. 
На Кмета на Общинмпа) 

УТВЪРЖДАВАМ протокола на комисията на дата : 

Подпис: 
З А К М Е Т : 
СН Е Ж А Н А Д А Н ЕВА - Й О Н О В А 
Зам. кмет „Финанси" в Община Велико Търново 
(Съгласно заповед № 22- 1BJ4 '02.08.20П г 
На Кмета на Общината^ 
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