
ПРОТОКОЛ № 1 

Днес, 11.08.2017 г. в 11:00 ч., в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
51, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 22 -
1379/11.08.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертата, 
постъпила във връзка с участие в обществена поръчка чрез договаряне без предварително 
обявление с предмет: „Доставка на употребяван автомобил „пикап" - открит, съгласно 
техническа спецификация за нуждите на ОП „Зелени системи", гр. Велико Търново" с 
уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0040 и публикувана на профила на купувача 
на Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/510. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Генади Русинов - ръководител на отдел „Чистота" в ОП „Зелени 
системи", гр. Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Елена Иванова - счетоводител в ОП „Зелени системи", гр. Велико Търново; 
2. Николина Ангелова - старши експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново. 

Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започна работа след получаване на протокола по чл. 
48, ал. 6 от ППЗОП. Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 
51, ал. 8 иал. 13 ППЗОП. 

На заседанието на комисията присъства - Йордан Лидански - управител на „Лидански" 
ЕООД. 

Постъпила е една оферта, както следва: 
Оферта с вх. №53 - 127 - 5/10.08.2017 г. в 13:19 часа от „Лидански" ЕООД, ЕИК 

200213922, адрес за кореспонденция: гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Македония" №39, 
вх. А, ет. 3, тел.: 0888856424, e-mail: lidanskicars^abv.bg, лице за контакти: Йордан 
Лидански. 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното съдържание 
и констатира наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри". 

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри". 

Оферта с вх. №53 - 127 - 5/10.08.2017 г. в 13:19 часа от „Лидански" ЕООД, ЕИК 
200213922, адрес за кореспонденция: гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Македония" №39, 
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вх. А, ет. 3, тел.: 0888856424, e-mail: lidanskicars@abv.bg, лице за контакти: Йордан 
Лидански, съдържа: 

1. Заявление за участие, в т.ч. опис на представените документите и информацията, 
съдържаща се в офертата - Приложение №1, подписано и подпечатано от Йордан Лидански -
управител. 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Приложение №2, 
подписан и подпечатан от Йордан Лидански - управител - стр. 1-15. 

3. Заверени копия от договори и фактури - стр. 16-19. 
4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - Приложение №3, 

подписано и подпечатано от Йордан Лидански - управител - стр. 20-21. 
5. Декларация за сервизна база, подписана и подпечатана от Йордан Лидански -

управител - 1 стр. 
6. Заверено копие от регистрационен талон. 
7. Снимков материал - стр. 24-26. 

Комисията ще продължи работата си по разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 
от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя, на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, на следващо заседание на 
23.08.2017 г., за което участникът е уведомен в настоящото заседание. 

Комисията приключи работа в 11:20 часа. 
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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!




