
ПРОТОКОЛ 

Днес. 10.05.2017 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 -
742/10.05.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени 
офертите, представени в отговор на обява с № ОБ - 6/21.04.2017 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: „Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и 
структури на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" при Община 
Велико Търново" с ID 9063578 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ганчо Карабаджаков - Зам. кмет „Хуманитарни дейности" в Община 
Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Явор Иванов - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново 
2. Д-р Диляна Вачкова - Гл. експерт в дирекция „Социални дейности и здравеопазване" в 
Община Велико Търново 
3. Юлия Ангелова - Гл. експерт в дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" в 
Община Велико Търново 
4. Благовеста Факирова - Мл. експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново 

В определения в обява № ОБ - 6/21.04.2017 г. за обществената поръчка в 
първоначално определения срок е постъпила една оферта. В изпълнение на чл.188, ал.2 от 
ЗОП на 03.05.2017 г. срока за събиране на оферти се удължи с още 5 дни до 09.05.2017 г. 
След изтичане и на допълнителния срок в резултат не са получени нови 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. 

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите 
оферти по реда на тяхното постъпване. 

I. Оферта с вх. № 5300-10039-1/02.05.2017 г. от 13:11 часа на „ХИГИЕННО -
МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ" ЕООД, гр. Велико Търново, ул, „Никола Габровски" 
№ 81 А, тел.: 062/ 62 24 29; 062/ 63 46 09, e-mail: HEAD OFFICE@HMI-
COMPANY.COM, лице за контакт: Петя Милкова, съдържа: 

1. Заявление за участие по опис на документите и информацията, съдържаща се в 
офертата, подписано и подпечатано от Евгени Костадинов - Управител - 1 стр. 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Евгени Костадинов - Управител - 26 стр. 

3. Заверени копия от Удостоверения за добро изпълнение - 14 стр. 
4. Техническо предложение, подписано и подпечатано от Евгени Костадинов -

Управител - 2 стр. 
- срок за доставка след приемане на заявка до 1 /един/ час 



- участникът е представил техническо предложение, в което е представил начинът на 
приемане на поръчката, системата, в която се завеждат и обработват заявките и начинът на 
доставка. Посочил е сроковете, които се ангажира да спазва и разпределението на задачите 
между специалистите по продажби, които приемат и обработват заявките и шофьорите, 
които извършват доставката. За координиране на цялата дейност е посочил и лице за 
контакти. 

5. Ценово предложение, подписано и подпечатано от Евгени Костадинов -
Управител - 8 стр. 

- Предлагано възнаграждение, получено от сбора на всички предложени единични 
цени за видовете дезинфекционни и почистваш;и продукти, съгласно Техническата 
спецификация - 2238.28 лв. /две хиляди двеста тридесет и осем лв. и 28 ст./ без ДДС 

6. Ценова листа - каталог - 2 стр. 

Комисията констатира, че участникът е представил всичката изискуема информация 
и документи, съгласно изискванията на възложителя и отговаря на поставените критериите 
за подбор. Комисията не констатира непълноти, нередности и липсваш1и документи в 
представената от участника оферта. 

Комисията пристъпи към извършването на оценка съобразно посочената в 
документацията методика: 

Критерий за възлагане: „Икономически най-изгодна оферта" при оптимално 
съотношение качество/цена, въз основа на цена и качествени показатели. 

КРИТЕРИЙ ЗА О Ц Е Н К А 

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически 
най - изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на 
първо място участникът получил най - много точки; 

Участника с най-висок коефициент К се класира на първо място. Класирането на 
офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, 
която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след 
осредняването. 

МЕТОДИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ - ИЗГОДНА ОФЕРТА 

Оценката по всеки показател се формира при условията по - долу, като най -
изгодното предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число 
(процент), представляваш,о относителна тежест на съответния показател. Резултатът 
представлява получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след 
умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, 
представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният 
коефициент "К", на базата на който се получава класирането на отделните участници. 
Участникът събрал най - много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се 
класират всички останали участници. 

Формула за определяне на краен коефициент "К": 



К = Ц X 50 % + Д X 50 %, където: 

Ц - Ценови критерий - показател за предлаганите от Участника единични цени за 
видовете дезинфекционни и почистващи препарати и продукти съгласно Техническата 
спецификация. На оценка подлежи числото, получено от сбора на предложените единични 
цени за видовете продукти съгласно Техническата спецификация. Най - изгодно за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение е това, което ще има за своя последица най - малък 
бюджетен разход. Най доброто предложение получава 100 т., а всяко следващо по - малко 
добро предложение се оценява след прилагане на следната формула: 

Ц = Ц min X 100 , където Ц т ш - Ц min е най-малкото число, получено от сбора на 
Цп предложените единични цени за видовете продукти 

съгласно Техническата спецификация, а 
Цп - е числото, получено от сбора на предложените 
единични цени на п-тия участник. 

Д - Срок за доставка след приемане на заявка в часове /цяло число/ - най -
краткият предложен срок за доставка след приемането на заявката /в часове/ се оценява със 
100 т. Предложението, което в най-голяма степен отговаря на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /най - краткия предложен срок/ и съответства на поставените изисквания 
за изпълнение получава 100 т., а останалите по-малко добри предложения се оценяват 
съгласно следната формула: 

Д = Д min X 100, където Д т т е минималния предложен срок за доставка, а 
Дп Дп е срокът за доставка, предложен от п-тия участник. 

Забележка: Срокът за доставка започва да тече cied получаване на заявката по телефон и/ши факс 
и/или e-mail и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнението да съблюдава стриктно посочените в 
заявката адрес на получаване, артикули, количество и характеристики на стоките и часове на доставка. 
Осъществяването на доставките се указва от представителите на съответните структури, за които са 
предназначени и са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За уведо.шване се прие.ма подадената по телефон 
u/iuiu факс и/ши e-mail заявка на определено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лице. 

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели и 
подпоказате.чи ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в 
приложимите случаи). 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 
класира офертата, в която се съдържат по - изгодни предложения, преценени в реда посочен 
чл. 58, ал.2, т.1 и т.З от ППЗОП. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически 
най-изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 58, ал. 2 от 
ППЗОП. 

- Представената от участника „ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ" 
ЕООД, гр. Велико Търново оферта е единствена и отговаря на всички предварително 
обявени изисквания и критерий за подбор на документацията и Възложителя. 

- Предвид тези обстоятелства, комисията приема предложената от него цена за най-
ниска (число, получено от сбора на всички предложени единични цени за видовете 
дезинфекционни и почистващи продукти, съгласно Техническата спецификация) и 
предложения срок за доставка след приемане на заявка за най-кратък. Комисията приема 



това предложение за най-изгодно, класира участника на първо място и го предлага за 
изпълнител на 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" 

I-BO МЯСТО: „ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ" ЕООД, гр. Велико 
Търново 

Комисията взе горните решения с единодушие. 
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра. 
Настоящият протокол и съпровождащата го документация се предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП. 
Комисията приключи работа^'Г1:52 часа. 

/ 
КОМИСИЯ в състав: 
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/ Юлия А н г е л ^ - Гл^ експерт ^дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" в 
Община Велидот Тъ^^е6во / 
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