ПРОТОКОЛ № 2
Днес, на дата 18.07.2018 г. в 10:00 часа в сградата на Община Велико Търново,
Комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във
връзка с чл.51, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки,
назначена със Заповед № РД 22-1133/10.07.2018 г. и Заповед за изменение № РД 22 1197/16.07.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени
офертите, представени в отговор на обява с № ОБ - 20/28.06.2018 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: „Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и
структури на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” при Община
Велико Търново”, публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново на
адрес https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/600, с ID 9077859 и
информация за удължаване първоначалния срок за подаване на оферти ID 9078158 от
06.07.2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Игнатова - Директор дирекция ОМДС в Община Велико Търново
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново
2. Надя Петрова - Директор дирекция ОП в Община Велико Търново
Съгласно чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждането на
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.
Констатации относно съответствието на участниците с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя:
I. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка с вх. № 5300 - 10039 1/05.07.2018 г. от 09:35 часа на „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД,
гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 81А, тел: 062/62 24 29, 062/63 46 09, еmail: head_office@hrai-company.com, лице за контакт: Петя Милкова:
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация,
комисията констатира следното:
Участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на
техническото му предложение при следните мотиви:
Участникът „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД, гр. Велико
Търново е представил ЕЕДОП, подписан с валиден електронен подпис на лицето, което
го представлява - Евгени Костадинов (управител и едноличен собственик на капитала).
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал в ЕЕДОП, че по отношение на него не са налице
националните основания за изключване, посочени в обявата.
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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 на Годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност:
Съгласно условията, посочени в раздел „Условия, на които трябва да отговарят
участниците“ от обявата, т. „Правоспособност за упражняване на професионална дейност“,
както и съгласно посоченото в документацията, в част II. „Критерии за подбор на
участниците, Минимални изисквания и документи за доказване“, т. 1, участниците следва да
притежават „Валидно Разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група
биоциди, издадено от Министерството на здравеопазването, съгласно изискванията на
Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на
разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от
Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (приета с
ПМС № 8 от 22.01.2018 г., Обн. ДВ. бр. 9 от 26 Януари 2018 г.) за Група 1 - Дезинфектанти
и общи биоциди. Подгрупа 4 - Дезинфектанти за повърхности, които са в контакт с храни за
хора и животни.
* Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
информация, в съответствие с т. 1 - Част IV, Раздел А от ЕЕДОП....“.
В представения от „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД, в част IV:
Критерии за подбор, раздел А: Годност „Необходимо ли е специално разрешение, за да
може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на
установяване?“, участникът е посочил своя отговор „ДА“, като е пояснил: „Валидно
Разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди, издадено от
Министерството на здравеопазването, съгласно изискванията на Наредба за формата и
съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне
на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси (приета с ПМС №8 от 22.01.2018 г., Обн.
ДВ. бр. 9 от 26 Януари 2018 г.) за Група 1 - Дезинфектанти и общи биоциди. Подгрупа 4
- Дезинфектанти за повърхности, които са в контакт с храни за хора и животни“,
издадено от Министерството на здравеопазването. Посочена е и базата данни, където
информацията
е
достъпна
https://www.mh.government, bg/bg/administrativni
uslugi/registri/registar-nabiotsidnite- preparati/.
C така представената информация в част IV, Раздел А: Годност, от ЕЕДОП,
участникът доказва съответствието си с поставените от възложителя изисквания относно
наличието на определената правоспособност за упражняване на професионална дейност.
По отношение на изискванията за технически и професионални възможности:
Съгласно условията, посочени в раздел „Условия, на които трябва да отговарят
участниците“ от обявата, т. „Технически и професионални способности“ „Участниците
следва да представят информация за техническите и професионалните си способности, с
която да докажат че отговарят на изискванията на Възложителя, а именно:
1. Участникът следва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на
поръчката. Минималното поставено изискване е участникът да разполага с минимум 1
(един) автомобил, с цел обезпечаване и доставяне на продуктите до складовете на
съответните заведения.
Участникът е декларирал съответствието си с минимално поставеното изискване в
Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“, в т. „Инструменти,
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съоръжения или техническо оборудване" от еЕЕДОП“, като е посочил, че разполага с три
автомобила. С така посочената информация същият удостоверява съответствието си с
поставените изисквания.
В раздел „Условия, на които трябва да отговарят участниците“ от обявата,
„Технически и професионални способности“, т. 3.2., както и в раздел II. „Критерии за
подбор на участниците. Минимални изисквания и документи за доказване“ възложителят е
поставил изискването: „3.2. Участникът следва да притежава валиден сертификат за
въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008/9001:2015 или
еквивалент с обхват сходен или аналогичен с предмета на поръчката. Под „предмет,
идентичен или сходен с този на обществената поръчка” се разбира: дейности свързани с
производство или доставка на дезинфекционни и/или почистващи препарати. За доказване на
съответствието с изискването на т. 3.2, участникът декларира в Единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) наличието на сертификати за управление
на качеството - Част IV, Раздел Г ....“.
В представени ЕЕДОП в раздел „Сертификати от независими органи, удостоверяващи
стандарти з осигуряване на качеството“, на въпроса „Икономическият оператор ще може ли
да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият
оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за
достъпност за хора с увреждания?“ участникът е посочил отговор „ДА“, както и „ISO
9001:2015“. Съгласно определените от възложителя условия това е достатъчно с оглед
декларирането на съответствието с поставеното изискване.
Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в настоящия
протокол, комисията единодушно решава, че участникът 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.
Комисията допуска оферта с вх. № № 5300 - 10039 - 1/05.07.2018 г. от 09:35 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@hmicompany.com, лице за контакт: Петя Милкова до етап разглеждане на техническото
предложение.

II. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка с вх. № 39-783/05.07.2018 г. от 09:52 часа на Кооперация „ПАНДА“, гр. София 1784, бул.
„Цариградско шосе“ № 139, тел: 02/97 66 896, факс: 02/97 66 879, e-mail: zop@officel.bg,
лице за контакт: Христо Костов:
Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация,
комисията констатира следното:
Участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на
техническото му предложение при следните мотиви:
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Участникът Кооперация „ПАНДА“, гр. София е представил 7 (седем) ЕЕДОП-а,
подписани с валиден електронен подпис от представляващите лица, а именно; Елка
Каменова-Цанкова - председател и член на Управителния Съвет, Алекси Попов - член на
Управителния Съвет, Румен Бурназов - член на УС, Силвия Пепелджийска - член на УС,
Тодор Рогачев - член на УС, както и Константин Попов - член на Контролния съвет и
Георги Райчев - член на Контролния съвет.
Представен е още дин ЕЕДОП - за „Транс Ко 04“ ООД, гр. София, подписан с
валиден електронен подпис на управителя Тончо Гарушев.
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал в ЕЕДОП, че по отношение на него не са налице
националните основания за изключване, посочени в обявата.
В ЕЕДОП, представен от третото лице „Транс Ко 04“ ООД, гр. София ЕЕДОП също е
декларирана липсата на националните основания за изключване, в съответствие с
изискванията на ЗОП и обявата.
Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на
поръчката на подизпълнители.
По отношение на използването на чужд капацитет, в раздел В: „Информация относно
използването на капацитета на други субекти“ участникът е посочил, че възнамерява да
използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в
част IV, и критериите и правилата, посочени в част V, като е маркирал своя отговор „ДА“.
В съответствие с така посоченото, е представен още един ЕЕДОП - за „Транс Ко 04“ ООД,
гр. София.
По отношение на изискванията на Годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност:
Съгласно условията, посочени в раздел „Условия, на които трябва да отговарят
участниците“ от обявата, т. „Правоспособност за упражняване на професионална дейност“,
както и съгласно посоченото в документацията, в част II. „Критерии за подбор на
участниците, Минимални изисквания и документи за доказване“, т. 1, участниците следва да
притежават „Валидно Разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група
биоциди, издадено от Министерството на здравеопазването, съгласно изискванията на
Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на
разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от
Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (приета с
ПМС № 8 от 22.01.2018 г., Обн. ДВ. бр. 9 от 26 Януари 2018 г.) за Група 1 - Дезинфектанти
и общи биоциди. Подгрупа 4 - Дезинфектанти за повърхности, които са в контакт с храни за
хора и животни.
* Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
информация, в съответствие с т. 1 - Част IV, Раздел А от ЕЕДОП....“.
В представения от Кооперация „ПАНДА“, гр. София, ЕЕДОП, в част IV: Критерии за
подбор, раздел А: Годност на въпроса „Необходимо ли е специално разрешение, за да може
икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?“,
участникът е дал своя отговор „ДА“, като е посочил: „Валидно Разрешение за предоставяне
на пазара на биоцид или група биоциди, издадено от Министерството на здравеопазването,
съгласно изискванията на Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими
за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл.
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18 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси за Група 1 Дезинфектанти и общи биоциди. Подгрупа 4 - Дезинфектанти за повърхности, които са в
контакт с храни за хора и животни“.
С така представената информация в част IV, Раздел А: Годност, от ЕЕДОП,
участникът доказва съответствието си с поставените от възложителя изисквания относно
наличието на определената правоспособност за упражняване на професионална дейност.
По отношение на изискванията за технически и професионални възможности:
Съгласно условията, посочени в раздел „Условия, на които трябва да отговарят
участниците“ от обявата, т. „Технически и професионални способности“ „Участниците
следва да представят информация за техническите и професионалните си способности, с
която да докажат че отговарят на изискванията на Възложителя, а именно:
1. Участникът следва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на
поръчката. Минималното поставено изискване е участникът да разполага с минимум 1
(един) автомобил, с цел обезпечаване и доставяне на продуктите до складовете на
съответните заведения.
Участникът Кооперация „ПАНДА“ е декларирал съответствието си с минимално
поставеното изискване в Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“, в т.
„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване" от еЕЕДОП“, като е посочил, че
разполага с четири автомобила.
Същите автомобили са посочени и в представения от
„Транс Ко 04“ ООД, гр. София еЕЕДОП. В офертата на участника Кооперация „ПАНДА“ е
представена декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП, за ползване на специализирани закрити
превозни средства, подписана и подпечатана от Тончо - Гарушев - Управител на „Транс Ко
04“ ЕООД, както и договор между Кооперация „Панда“ и „Транс Ко 04“ ЕООД за временно
възмездно ползване на моторни превозни средства, посочени в Приложение 1 към договора;
представени са и заверени копия на свидетелства за регистрация на превозни средства,
собственост на „Транс Ко 04“ ЕООД.
Чрез така посочената информация и представените заверени копия на документи
участникът доказва съответствието си с поставените изисквания относно техническото
оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката.
В раздел „Условия, на които трябва да отговарят участниците“ от обявата,
„Технически и професионални способности“, т. 3.2., както и в раздел II. „Критерии за
подбор на участниците. Минимални изисквания и документи за доказване“ възложителят е
поставил изискването: „3.2. Участникът следва да притежава валиден сертификат за
въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008/9001:2015 или
еквивалент с обхват сходен или аналогичен с предмета на поръчката. Под „предмет,
идентичен или сходен с този на обществената поръчка” се разбира: дейности свързани с
производство или доставка на дезинфекционни и/или почистващи препарати. За доказване на
съответствието с изискването на т. 3.2, участникът декларира в Единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) наличието на сертификати за управление
на качеството - Част IV, Раздел Г ....“.
В представени от Кооперация „Панда“ ЕЕДОП в раздел „Сертификати от независими
органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“, на въпроса
„Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими
органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на
качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания?“ участникът е посочил
отговор „ДА“. Съгласно определените от възложителя условия това е достатъчно с оглед
декларирането на съответствието с поставеното изискване. В ЕЕДОП, представен от Транс
Ко 04“ ЕООД, също е посочено, че дружеството ще може да представи сертификати,
изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на
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стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с
увреждания, като е маркиран отговор „ДА“.
Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в настоящия
протокол, комисията единодушно решава, че участникът 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.
Комисията допуска оферта с вх. № 39-78-3/05.07.2018 г. от 09:52 часа на
Кооперация „ПАНДА“, гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 139, тел: 02/97
66 896, факс: 02/97 66 879, e-mail: zop@offlcel.bg, лице за контакт: Христо Костов до
етап разглеждане на техническото предложение.

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

I. Оферта с вход. №5300 - 10039 - 1/05.07.2018 г. от 09:35 часа на „ХИГИЕННОМЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“
№ 81А, тел: 062/62 24 29, 062/63 46 09, e-mail: head_office@hmi-company.com, лице за
контакт: Петя Милкова:
1. Техническо предложение, подписано и подпечатано от Евгени Костадинов Управител - 6 страници
декларация за приемане на условията на проекта на договор
декларация за съгласие с определения срок на валидност на офертата
срок за доставка след приемане на заявка - 1 (един) час
- техническо предложение
търговски наименования и производители на продуктите от т. 1 до т. 13 от
техническата спецификация
2. Заверени копия на оторизационни писма - 4 страници
На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията извърши проверка за съответствие на
допуснатата оферта с предварително обявените условия, съдържащи се в обявата и в
техническата спецификация.
Участникът е представил техническо предложение, съобразено с посочените от
възложителя условия и изисквания. Предложен е срок за доставка след приемане на заявка 1
(един) час. Предложена е организация на изпълнението, включваща: въвеждане на
договорената ценова листа в ERP система с цел автоматично зареждане на информацията за
всеки клиент, което става от специалист продажби; задаване на краен срок за подготовка и
автоматично пускане за подготовка в склада с готова продукция; потвърждаване на
подготвената поръчка от складовите работници, след което тя се експедира към клиента.
Доставките се извършват със собствени превозни средства , като са посочени броя на
шофьорите, определени за съответния регион. Определено е лицето, което осъществява
координацията на целия процес по приемане на поръчката и доставката й до обект, като е
посочен и телефона за контакти с него.
В представеното техническо предложение, в т. 7, участникът в табличен вид е посочил
„Търговските наименования и производители на продуктите от т. 1 до т. 13 от Техническата
спецификация“:
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№
1.

ПРОДУКТ

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИ
Препарат за почистване и дезинфекция на
бут. 1 кг с
повърхности без алдехиди
дозатор
Препарат за почистване и дезинфекция на
туба 5 кг
повърхности без алдехиди
Препарат за почистване и дезинфекция на
бут. 1 кг с
повърхности с алдехиди
дозатор
Хлорни таблетки
кофа 4.5 кг
Хлорни таблетки
Гранулат - хлорен препарат

2.

4.

5.

кутия 0.450 кг
кофа 1 кг

ХИГИЕННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ
Хигиенизиращ препарат - антисептик на
бут. 0.750 л
алкохолна основа с хлорхексидин
Течен сапун дезинфектант на основа ЧАС
бут. 0.750 л
Течен сапун дезинфектант на основа ЧАС

3.

ОПАКОВКА

туба 5 кг

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА КУХНЕНСКИ БЛОК
Концентрат за почиствани и дезинфекция
бут. 1 кг с
без алдехиди, феноли и хлор
дозатор
Концентрат за почиствани и дезинфекция
туба 5 кг
без алдехиди, феноли и хлор
Ефервесцентни хлорни таблетки
Кофа 1 кг
ПО ЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА САНИТАРЕН
ФАЯНС
Препарат за почистване и дезинфекция на
бут. 0,400 л
санитарен фаянс
Препарат за почистване и дезинфекция на
туба 5 кг
санитарен фаянс
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАЯНС, ТЕРАКОТ, НАСТИЛКИ,
САНИТАРЕН ФАЯНС, ДУШ БАТЕРИИ, ИНОКС,
ХР.НИКЕЛОВИ ПОВЪРХНОСТИ
Препарат за почистване на фаянс, теракот,
бут. 1 кг с
настилки, санитарен фаянс, душ батерии,
дозатор
инокс, хр. никелови повърхности
Препарат за почистване на фаянс, теракот,
настилки, санитарен фаянс, душ батерии,
туба 10 кг
инокс, хр. никелови повърхности
Препарат за ръчно и машинно почистване
бут. 1 кг с
на твърди повърхности
дозатор
Препарат за ръчно и машинно почистване
туба 10 кг
на твърди повърхности

Търговско
наименование,
производител
H M IУНИ S
ХМИ ЕООД
HMI УНИ S
ХМИ ЕООД
HMI ПРОФИК
ХМИ ЕООД
HMI ТБИДЕЗ 56
ХМИ ЕООД
HMI ТБИДЕЗ 56
ХМИ ЕООД
HMI ТБИДЕЗ 56
ХМИ ЕООД
HMI СКРУБ AL
ХМИ ЕООД
H M IПРОФИДИ
ХМИ ЕООД
HMI ПРОФИДИ
ХМИ ЕООД
HMI РОДА
ХМИ ЕООД
HMI РОДА
ХМИ ЕООД
HMI ТАБИДЕЗ 56
ХМИ ЕООД

GREEN DANEX
ХМИ ЕООД
GREEN DANEX
ХМИ ЕООД

DANEX
CERAMICA
ХМИ ЕООД
DANEX
CERAMICA
ХМИ ЕООД
HMI PURIL
ХМИ ЕООД
HMI PURIL
ХМИ ЕООД
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Кислол
Белина
Гел за санитарен фаянс, инокс, душ батерии
6.

8.

9.

бут. 1 л
бут. 0,600 кг

ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛЕНИ И ГЛАДКИ
ПОВЪРХНОСТИ И ОФИС ТЕХНИКА
Препарат за почистване на стъклени и
гладки повърхности и офис техника
бут. 0,750 л с
пулверизатор
Препарат за почистване на стъклени и
гладки повърхности и офис техника

7.

бут. 1 л

туба 10 л

ПОЧИСТВАНЕ НА ФУРНИ, ГРИЛОВЕ, LТЕЧКИИСКАРИ
Препарат за почистване на фурни, грилове,
бут. 0,500 кг с
печки и скари
пулверизатор
Препарат за почистване на фурни, грилове,
туба 10 кг
печки и скари
Абразивен прах за почистване (Roli или
0,500 кг/бр.
еквивалент)
Домакинска тел - неръждаема - 2 бр. в
1
пакет
ПОДДРЪЖКА НА ТЕКСТИЛНИ ПОДОВЕ И
ПОВЪРХНОСТИ
Почистващ препарат (концентрат) за
бут. 1 кг
текстилни подове и повърхности
Почистващ препарат (концентрат) за
туба 10 кг
текстилни подове и повърхности
ТЕЧНИ САПУНИ, ПРАХ ЗА ПРАНЕ ИДЕТЕРГЕНТИ
Крем сапун за ръце и тяло
бут. 0,750 л
Крем сапун за ръце и тяло
Концентриран препарат за ръчно измиване
на посуда
Препарат за ръчно измиване на съдове и
прибори за хранене
Препарат за измиване на съдове и прибори
за хранене, щадящ кожата на ръцете с
лавандулов аромат
Препарат (прах за пране) за
химиотермодезинфекция с активен
кислород и ензими
Синтетичен прахообразен перилен
препарат
Синтетичен прахообразен перилен
препарат

туба 5 кг
бут. 1 кг
бут. 1 кг
бут. 1 кг

кофа 5 кг
опаковка 1 кг
чувал 20 кг

Кислол
Санита ЕООД
Белина
Санита ЕООД
DANEX EXPERT
ХМИ ЕООД

DANEX GLASS
EXPERT
UNIVERSAL
ХМИ ЕООД
DANEX GLASS
EXPERT
UNIVERSAL
ХМИ ЕООД
HMI OVENLORD
ХМИ ЕООД
HMI OVENLORD
ХМИ ЕООД
Бене абразив
Булеко
Домакинска тел
Антесто

HMI RUPAS L
ХМИ ЕООД
HMI RUPAS L
ХМИ ЕООД
BULIX течен сапун
ХМИ ЕООД
BULIX течен сапун
ХМИ ЕООД
DANEX PLUS
ХМИ ЕООД
DANEXPLUS
ХМИ ЕООД
DANEXPLUS
LAVENDER
ХМИ ЕООД
DANEX BRIGHT
ХМИ ЕООД
DANEXLUX
ХМИ ЕООД
DANEXLUX
ХМИ ЕООД
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10.

ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ
Почистващ препарат за повърхности
Почистващ препарат за повърхности
Универсален обезмаслител
Универсален обезмаслител

бут. 0,500 кг
туба 10 кг
бут. 1 кг

Препарат (концентрат) за почистване на
санитарни помещения /киселинен/

туба 5 кг

Препарат против мухъл (Savo или
еквивалент)
Универсален препарат за почистване (Bingo
или еквивалент)
Течен сапун на пяна
Течен сапун на пяна

12.

туба 10 кг

Препарат дезинфектант за почистване на
санитарни помещения (киселинен)

Бързодействащ препарат за стъкла

11.

бут. 1 кг

бут. 0,500 л
0,500 л/бр.
0,750л/бр.
бут. 1 кг
туба 10 кг

ПРЕПАРАТИ ЗА СЪДОМИЯЛНИIшшини
Течен силно концентриран измиващ
детергент за професионални съдомиялни
туба 25 кг
машини
Силно концентриран, течен, киселинен,
изплакващ и полиращ препарат за
туба 20 кг
професионални съдомиялни машини
ТРЕТИРАНЕ НА ВОДА В ПЛУВЬШБАСЕИНИ
Концентриран препарат за
дезинфекция на питейна вода и вода в
туба 20 л
плувни басейни
Концентрат с изсветлител за
туба 10 л
обработка на вода срещу алги и накип
Препарат - регулатор за увеличаване
pH на води
кофа 4 кг
Препарат - регулатор за намаляване
pH на води
Хлорни таблетки - бавен хлор

туба 10 л
кофа 5 кг

Мултифункционални таблетки, 200 г
бидон 50 кг

HMI RADOPAL
ХМИ ЕООД
HMI RADOPAL
ХМИ ЕООД
DANEX MAGIKO
ХМИ ЕООД
DANEX MAGIKO
ХМИ ЕООД
DANEX
SANISPRAY
ХМИ ЕООД
DANEX
SANISPRAY
ХМИ ЕООД
DANEX BLAZER
ХМИ ЕООД
HMI SUPESEPT
ХМИ ЕООД
HMI VIVI SURF
ХМИ ЕООД
HMI ESPUMA
ХМИ ЕООД
HMI ESPUMA
ХМИ ЕООД
HMI ADAMANT Р
ХМИ ЕООД
HMI RINSE HW
ХМИ ЕООД

HMI CLORIDEZ
ХМИ ЕООД
HMI ALGI 55
ХМИ ЕООД
HMI REGULATOR
PH PLUS
ХМИ ЕООД
HMI REGULATOR
PH PLUS
ХМИ ЕООД
HMI FORTEDEZ 90
ХМИ ЕООД
Мултифункционални
таблетки
Н ОЛА7
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Концентриран течен препарат за
уедряване на дребните частици и
избистряне на водата
Реактиви за тестер
13.

БИОПРОДУКТИ
Течен препарат за отстраняване на
миризми в канали и тръбни системи
Биологично активен препарат за
биологично отстраняване на миризми

туба 10 кг
брой

бут. 1 л
бут. 0,500 л

HMI COAGULANT
ХМИ ЕООД
PH TESTER
ХМИ ЕООД
BIOFORCE DMC
ХМИ ЕООД
BIOFORCE MCR
ХМИ ЕООД

Видно от посочената от участника информация в колона „Търговско наименование.
Производител“ няколко от продуктите се предоставят от друг производител, а именно:
Кислол; Белина - от „Санита“ ЕООД; абразивен прах за почистване (Roli или еквивалент) от „Булеко 2000“ ЕООД; домакинска тел неръждаем - от „Антесто“ ООД; и
мултифункционални тблетки - от „Нола 7“ ООД. Така посочената информация е подкрепена
с представянето на 4 оторизационни писма - от съответните дружества.
След като разгледа представеното техническо предложение и другите изискуеми
документи, комисията се обедини единодушно, че същите отговарят на предварително
обявените условия на поръчката, посочени Техническата спецификация от документацията
за обществената поръчка.
Комисията единодушно реши, че е налице пълнота на информацията, отговаряща на
изискванията на Възложителя и ДОПУСКА до по-нататъшно участие в поръчката участника
„ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД, гр. Велико Търново, при
следните мотиви:
Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно
указанията и изискванията на възложителя.

II. Оферта с вход. № 39-78-3/05.07.2018 г. от 09:52 часа на Кооперация „ПАНДА“, гр.
София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 139, тел: 02/97 66 896, факс: 02/97 66 879, еmail: zop@officel.bg, лице за контакт: Христо Костов:
1. Техническо предложение, подписано и подпечатано от Евгени Костадинов Управител - 28 страници
декларация з приемане на условията на проекта на договор
- декларация за съгласие с определения срок на валидност на офертата
срок за доставка след приемане на заявка - 1 (един) час
- техническо предложение
- търговски наименования и производители на продуктите от т. 1 до т. 13 от
техническата спецификация
2. Заверени копия на разрешения за предоставяне на пазара на биоциди, сертификати,
оторизационни писма, декларации - 41 страници
3. Снимков материал на предлаганите артикули - 13 страници
Участникът е представил техническо предложение, в което е предложил срок за
доставка 1 (един) час. Описани са предлагания начин на изпълнение, включително
предвижданите дейности, тяхната последователност и взаимосвързаност. Посочени са
връзките между ангажираните лица (ръководител екип, координатор, експерт
„Телемаркетинг оператор“, доставчик и финансист), както и техните задължения във връзка с
изпълнението и разпределението им на ниво отделна задача. Посочени са и телефоните за
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връзка с лицата. Описани са предвидените мерки за вътрешен контрол и организация на
работа на лицата, включително и управлението на риска. В табличен вид са посочени
„Търговските наименования и производители на продуктите от т. 1 до т. 13 от Техническата
спецификация“:

№
1.

2.

3.

4.

5.

ПРОДУКТ

ОПАКОВКА

Търговско
наименование,
производител

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИ
Препарат за почистване и дезинфекция на
бут. 1 кг с
ПАЧИКО ООД
повърхности без алдехиди
дозатор
Препарат за почистване и дезинфекция на
ПАЧИКО ООД
туба 5 кг
повърхности без алдехиди
Препарат за почистване и дезинфекция на
бут. 1 кг с
ПАЧИКО ООД
повърхности с алдехиди
дозатор
Хлорни таблетки
АРОМАТИК ООД
кофа 4.5 кг
Хлорни таблетки
АРОМАТИК ООД
кутия 0.450 кг
Гранулат - хлорен препарат
кофа 1 кг
АРОМАТИК ООД
ХИГИЕННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ
Хигиенизиращ препарат - антисептик на
ПАЧИКО ООД
бут. 0.750 л
алкохолна основа с хлорхексидин
Течен сапун дезинфектант на основа ЧАС
ПАЧИКО ООД
бут. 0.750 л
ПАЧИКО ООД
Течен сапун дезинфектант на основа ЧАС
туба 5 кг
ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА КУХНЕНСКИ БЛОК
ПАЧИКО ООД
Концентрат за почиствани и дезинфекция
бут. 1 кг с
без алдехиди, феноли и хлор
дозатор
ПАЧИКО ООД
Концентрат за почиствани и дезинфекция
туба 5 кг
без алдехиди, феноли и хлор
ПАЧИКО ООД
Ефервесцентни хлорни таблетки
Кофа 1 кг
ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА САНИТАРЕН
ФАЯНС
ПАЧИКО ООД
Препарат за почистване и дезинфекция на
бут. 0,400 л
санитарен фаянс
ПАЧИКО ООД
Препарат за почистване и дезинфекция на
туба 5 кг
санитарен фаянс
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАЯНС, ТЕРАКОТ, НАСТИЛКИ,
САНИТАРЕН ФАЯНС, ДУШ БА ТЕРИИ, ИНОКС,
ХР.НИКЕЛОВИ ПОВЪРХНОСТИ
ПАЧИКО ООД
Препарат за почистване на фаянс, теракот,
бут. 1 кг с
настилки, санитарен фаянс, душ батерии,
дозатор
инокс, хр. никелови повърхности
ПАЧИКО ООД
Препарат за почистване на фаянс, теракот,
настилки, санитарен фаянс, душ батерии,
туба 10 кг
инокс, хр. никелови повърхности
ПАЧИКО ООД
Препарат за ръчно и машинно почистване
бут. 1 кг с
на твърди повърхности
дозатор
ПАЧИКО ООД
Препарат за ръчно и машинно почистване
туба 10 кг
на твърди повърхности
Кислол
ПРЕСТИЖ 2007
бут. 1 л
ЕООД
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Белина
Гел за санитарен фаянс, инокс, душ батерии
6.

7.

8.

9.

бут. 0,600 кг

ПО ЧЕСТВАНЕ НА СТЪКЛЕНИ И ГЛАДКИ
ПОВЪРХНОСТИ И ОФИС ТЕХ ИНКА
Препарат за почистване на стъклени и
бут. 0,750 л с
гладки повърхности и офис техника
пулверизатор
Препарат за почистване на стъклени и
туба 10 л
гладки повърхности и офис техника
ПОЧИСТВАНЕ НА ФУРНИ, ГРИЛОВЕ, Ьш ч к и и с к а р и
Препарат за почистване на фурни, грилове,
бут. 0,500 кг с
печки и скари
пулверизатор
Препарат за почистване на фурни, грилове,
туба 10 кг
печки и скари
Абразивен прах за почистване (Roli или
0,500 кг/бр.
еквивалент)
Домакинска тел - неръждаема - 2 бр. в
1
пакет
ПОДДРЪЖКА НА ТЕКСТИЛНИ ПОДОВЕ И
ПОВЪРХНОСТИ
Почистващ препарат (концентрат) за
бут. 1 кг
текстилни подове и повърхности
Почистващ препарат (концентрат) за
туба 10 кг
текстилни подове и повърхности
ТЕЧНИ САПУНИ, ПРАХ ЗА ПРАНЕ И ДЕТЕРГЕНТИ
Крем сапун за ръце и тяло
бут. 0,750 л
Крем сапун за ръце и тяло

10.

бут. 1 л

туба 5 кг

Концентриран препарат за ръчно измиване
бут. 1 кг
на посуда
Препарат за ръчно измиване на съдове и
бут. 1 кг
прибори за хранене
Препарат за измиване на съдове и прибори
за хранене, щадящ кожата на ръцете е
бут. 1 кг
лавандулов аромат
Препарат (прах за пране) за
химиотермодезинфекция с активен
кофа 5 кг
кислород и ензими
Синтетичен прахообразен перилен
опаковка 1 кг
препарат
Синтетичен прахообразен перилен
чувал 20 кг
препарат
ПО ЧИСТВАШИ ПРЕПАРА ТИ
Почистващ препарат за повърхности
бут. 1 кг
Почистващ препарат за повърхности
Универсален обезмаслител

туба 10 кг
бут. 0,500 кг

ПРЕСТИЖ 2007
ЕООД
БУЛЕКО 2000
ООД

ПРЕСТИЖ 2007
ЕООД
БУЛЕКО 2000
ООД
БУЛЕКО 2000
ООД
БУЛЕКО 2000
ООД
БУЛЕКО 2000
ООД
АНТЕСТО ООД

ПАЧИКО ООД
ПАЧИКО ООД

АПОЛОН
ИНВЕСТ БГ ООД
АПОЛОН
ИНВЕСТ БГ ООД
ПАЧИКО ООД
БУЛЕКО 2000
ООД
ВЕЛИЗАРА ООД

АПОЛОН
ИНВЕСТ БГ ООД
АПОЛОН
ИНВЕСТ БГ ООД
АПОЛОН
ИНВЕСТ БГ ООД
БУЛЕКО 2000
ООД
БУЛЕКО 2000
ООД
БУЛЕКО 2000
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Универсален обезмаслител
Препарат дезинфектант за почистване на
санитарни помещения (киселинен)
Препарат (концентрат) за почистване на
санитарни помещения /киселинен/
Бързодействащ препарат за стъкла
Препарат против мухъл (Savo или
еквивалент)
Универсален препарат за почистване (Bingo
или еквивалент)
Течен сапун на пяна
Течен сапун на пяна
11.

12.

13.

туба 10 кг
бут. 1 кг
туба 5 кг
бут. 0,500 л
0,500 л/бр.
0,750л/бр.
бут. 1 кг
туба 10 кг

ПРЕПАРА ТИ ЗА СЪДОМИЯЛНИ МАШИНИ
Течен силно концентриран измиващ
детергент за професионални съдомиялни
туба 25 кг
машини
Силно концентриран, течен, киселинен ,
изплакващ и полиращ препарат за
туба 20 кг
професионални съдомиялни машини
ТРЕТИРАНЕ НА ВОДА В ПЛУВЬМ БАСЕИНИ
Концентриран препарат за
дезинфекция на питейна вода и вода в
туба 20 л
плувни басейни
Концентрат с изсветлител за
туба 10 л
обработка на вода срещу алги и накип
Препарат - регулатор за увеличаване
кофа 4 кг
pH на води
Препарат - регулатор за намаляване
туба 10 л
pH на води
Хлорни таблетки - бавен хлор
кофа 5 кг
Мултифункционални таблетки, 200 г
бидон 50 кг
Концентриран течен препарат за
уедряване на дребните частици и
туба 10 кг
избистряне на водата
Реактиви за тестер
брой
БИОПРОДУКТИ
Течен препарат за отстраняване на
бут. 1 л
миризми в канали и тръбни системи
Биологично активен препарат за
бут. 0,500 л
биологично отстраняване на миризми

ООД
БУЛЕКО 2000
ООД
ПАЧИКО ООД
ПАЧИКО ООД
БУЛЕКО 2000
ООД
АРОМАТИК ООД
БУЛЕКО 2000
ООД
БУЛЕКО 2000
ООД
БУЛЕКО 2000
ООД
ПАЧИКО ООД

ПАЧИКО ООД

ПАЧИКО ООД

ПАЧИКО ООД
ПАЧИКО ООД
ПАЧИКО ООД
ПАЧИКО ООД
ПАЧИКО ООД
ПАЧИКО ООД

ПАЧИКО ООД
Balev bio
Balev bio

Видно от посочената от участника информация в колона „Търговско наименование.
Производител“ Кооперация „Панда“ не е производител и доставя препаратите от различни
производители. Съгласно определените условия в Техническата спецификация, т. II
„Изисквания към изпълнението“, т. 5. „Участник, който не е производител на
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предлаганите препарати, трябва да представи оторизационно писмо от производителя
на препарати, които предлагат за участие в процедурата“.
В представеното техническо предложение (образец № 2), в т. 7 „Търговски
наименования и производители на продуктите от т. 1 до т. 13 от Техническата спецификация:
участникът Кооперация „Панда“ е посочил за различните продукти следните производители:
„Пачико“ ООд, „Ароматик“ ООД, „Престиж 2007“ ЕООД, „Булеко 2000“ ООД, „Антесто“
ООД, „Аполон Инвест БГ“ ООД, „Велизара“ Од, „Ароматик“ ООД, „Balev bio“, „МаггиХарт“ ЕООД, „Валерий М Труп“ ЕООД, „ТИС Трейдинг България“ ООД.
Представени са оторизационни писма от „Пачико“ ООД, „Булеко 2000“ ООД,
„Велизара“ ООД, „Тис Трейдинг България“ ЕООД, но в техническото предложение като
производители са посочени още и: „Ароматик“ ООД, „Престиж 2007“ ЕООД,
„Антесто“ ООД, „Аполон Инвест БГ“ ООД, „Balev bio“, „Магги-Харт“ ЕООД,
„Валерий М Груп“ ЕООД. За тези производители участникът не е представил
изискваните оторизационни писма.
Видно е, че участникът не е отговорил на поставените от възложителя изисквания за
съдържанието на техническата оферта. Според посочените изисквания в техническата
спецификация „всички действия, които ще предприеме участникът, следва да бъдат в
съответствие с действащото в страната законодателство и с гарантирано качество.
Предложението за изпълнение на поръчката следва да се изготви в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя“. В указанията на
Възложителя е посочено, че „Участниците следва да гарантират, че ще изпълняват поръчката
в съответствие с действащото в страната законодателство и специфичните норми,
регламентиращи доставката. Ще изпълняват поръчката, съгласно всички изисквания на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговите представители. Всички действия по изпълнението ще бъдат
извършени с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“.
С оглед изпълнението и спазването на всички тези условия са поставени и съответните
изисквания към участниците. Поради това, неизпълнението им и представянето на оферта,
която не отговаря на изискуемото съдържание, не би гарантирало качествено и съобразено
със специфичните изисквания изпълнение за обезпечаване на качественото и
законосъобразно изпълнение на дейностите, извършвани в детски заведения и
социални услуги. Поради това офертата на участника не следва да бъде допусната до понататъшно участие и оценка.
Представяне на допълнителни документи е допустимо само относно доказване на
съответствието на участника с поставените критерии за подбор. Доколкото по отношение на
техническото предложение Законът за обществените поръчки не предвижда възможност за
допълнително представяне на документи (допълване на офертата), видно е, че участникът
Кооперация „Панда“ не е спазил поставените изисквания относно задължителното
съдържание на офертата и по-конкретно - на техническото предложение. В тази връзка
участникът Кооперация „ПАНДА“, гр. София не следва да бъде допуснат до по-нататъшно
участие и комисията единодушно решава да го предложи за отстраняване.
Поради изложеното комисията предлага участникът Кооперация „ПАНДА“, гр.
София с оферта с вход. № 39-78-3/05.07.2018 г. от 09:52 часа и е адрес: гр. София 1784,
бул. „Цариградско шосе“ № 139, тел: 02/97 66 896, факс: 02/97 66 879, e-mail:
zop@officel.bg, лице за контакт: Христо Костов, да не бъде допуснат до разглеждане и
оценка на ценовото му предложение.
& ж "к ie * *

14

КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА
ДОПУСНАТИЯ УЧАСТИНИК

Оферта с вход. № 5300 - 10039 - 1/05.07.2018 г. от 09:35 часа на „ХИГИЕННОМЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“
№ 81А, тел: 062/62 24 29, 062/63 46 09, e-mail: head_office@hmi-company.com, лице за
контакт: Петя Милкова:
1. Ценово предложение, подписано и подпечатано от управителя Евгени Костадинов - 8
страници:
Предлагано възнаграждение - число, получено от сбора на всички
предложени единични цени за видовете дезинфекционни и почистващи продукти, съгласно
Техническата спецификация - 2 336,09 (две хиляди триста тридесет и шест лева и 09 ст.) лева
без ДДС
Предлагани единични цени за видовете дезинфекционни и почистващи
продукти
2. Ценова листа - каталог
Ценовото предложение е изготвено съгласно предоставения от Възложителя образец,
условията, поставени от Възложителя, на техническата спецификация, поради което
комисията пристъпва към оценка съобразно определената от Възложителя методика.
********
В публикуваната от Възложителя обява, е определен Критерия за възлагане:
„Оптимално съотношение качество/цена“ въз основа на: „Цена и качествени показатели“.
Определената от възложителя методика е:
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА
Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически найизгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на първо
място участникът получил най-много точки. Участникът 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),
представляващо 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 х 50% + Д х 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. Най15

доброто предложение получава 100 т., а всяко следващо по-малко добро предложение се
оценява след прилагане на следната формула:
Ц = Ц min х 100, където Ц min е най-малкото число, получено от сбора на предложените
Цп
единични цени за видовете продукти, съгласно Техническата спецификация, а Цп - е
числото, получено от сбора на предложените единични цени на n-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 х 100, където Дтш е минималния предложен срок за поставка. аДп е срокът за
Дп
доставка, предложен от n-тия участник.
Забележка: Срокът за доставка започва да тече след получаване на заявката по
факс и/ши 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 уведомяване се приема подадената по факс и/или еmail заявка на определено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лице.
Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели и
подпоказатели 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. 3 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.
Резултат от разглеждането и оценка на офертата:
По показател Ц - Ценови критерий - на оценка подлежи числото, получено от сбора на
предложените единични цени за видовете продукти съгласно Техническата спецификация.
Участникът предлага единични цени, които са приемливи за Възложителя и съответно - ще
доведат до приемлив бюджетен разход, поради което комисията единодушно участника по
този показател с максимален брой точки - 100 т.
По показател Д - Срок за доставка след приемане на заявка в часове - участникът
предлага срок за доставка след приемане на заявка - 1 (един) час след получаване на заявката
по факт и/или e-mail. Това предложение отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (за
приемлив срок) и съответства на поставените изисквания за изпълнение, поради което
комисията единодушно го оценява с максимален брой точки - 100 т.
********
Съгласно изложеното в настоящия протокол, комисията предлага следното класиране и
сключване на договор за изпълнение 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”, публикувана
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на профила на купувача на Община Велико Търново на адрес https ://www.velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/600, с ID 9077859 и информация за удължаване
първоначалния срок за подаване на оферти ID 9078158 от 06.07.2018 г.

1-во място: „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД, гр. Велико
Търново

Комисията взе горните решения с единодушие.
С настоящият протокол комисията приключва работата си.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.
Съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП настоящият протокол и съпровождащата го
документация се предава на Възложителя за утвърждаване.
Комисията приключи работа в 15:45 часа.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................................................................................................

/

Пенка Игнатова - Директор дирекция ОмДС в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

ЖороJ£oBS4flfe - Главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново
' ....................................... I ....................................................................................................................................................................................

Надя ПетрсГВйч- Директор дирекция ОП в Община Вел^%о Търново

Получих протокола на комисията на дата
П оД П И С К ч>Л |

77П..........................

ИНЖ/ЛАНЙЕЛ ПАНОВ
Кме,
ипа Велико ^ьрново
I■

УТВЪРЖДАВАМ протокола на комисията на да!а
Подпис:
ИНЖ. ДАНШ Л Щнов)
Кмет на Ошцина 1

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на
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личните данни!

