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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ПРОТОКОЛ № 1

Днес 14.08.2018 г. в 10:00 часа, в сградата на Община Велико Търново, в стая 302, 
Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от 
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 22- 
1389/13.08.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с 
предмет: „Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски 
заведения”, по обособени позиции:

Обособена позиция №  1 -  Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско 
оборудване за учебни и детски заведения по проект „Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“

Обособена позиция №  2 - Доставка и монтаж на хладилен шкаф в Д Г  „Ивайло” гр. 
Велико Търново (Забележка: На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП обособена позиция №  2 ще 
бъде възложена по реда валиден за индивидуалната й стойност), открита с Решение РД 24-64 
от 06.07.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано на дата 09.07.2018 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП под ID 855928, с публикувано обявление с ID 
855930 на дата 09.07.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с уникален номер в 
РОП 00073-2018-0028, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/603.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева -  Миладинова -  Началник отдел „Околна среда” в 
Дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община 
Велико Търново;
2. Светозара Инджиева-Стефанова - Главен експерт в Дирекция "Бюджет и финанси" в Община 
Велико Търново.
3. Илиана Христова-Пушкарова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми” в Община 
Велико Търново;
4. Мая Тодорова - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново;

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

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOPOO1-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико 
Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община 
Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
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На заседанието на комисията не присъстват представители на участниците.

Председателят на комисията, Зорница Кънчева - Миладинова -  Началник отдел „Околна 
среда” в Дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново, 
изчете Заповед РД 22-1389/13.08.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, представи 
комисията и оповести нейните задачи: „да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие 
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да 
разгледа и провери допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия, 
както и да ги оцени. Комисията да класира участниците по степента на съответствие на 
офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Комисията да проведе заседание на 14.08.2018 г. от 10:00 часа в заседателна зала в 
сградата на Община Велико Търново. Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, 
като резултатите от работата да бъдат отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал. 1 
от ЗОП, да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат 
приложени протоколите от работата на комисията и всички документи, изготвени в хода на 
работа на комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: „Доставка и 
монтаж на бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения”, по 
обособени позиции:”, с уникален номер 00073-2018-0028 в регистъра на АОП.”

Съгласно регистъра за вписване на постъпилите оферти за участие, до изтичане на 
крайният срок до 17:00 ч. на 10.08.2018 г., са постъпили 6 (шест) оферти за участие:

1. Оферта с вх. № 5300-20871-3/03.08.2018 г., 09:32 ч. на „РИВ Комерс” ЕООД;
2. Оферта с вх. № 53-1948-2/09.08.2018 г., 11:27 ч. на „Школснаб 2001“ ЕООД;
3. Оферта с вх. № 53-2190-1/10.08.2018 г., 09:40 ч. на „Топ Комерс Груп” ЕООД;
4. Оферта с вх. № 53-1756-3/10.08.2018 г., 09:42 ч. на „БИС“ ООД;
5. Оферта с вх. № 39-78-4/10.08.2018 г., 10:30 ч. на Кооперация „Панда”;
6. Оферта с вх. № 5300-22477-2/10.08.2018 г., 10:34 ч. на „Смарт бизнес къмпани“

ЕООД;

В предварително обявения срок, в срок е постъпило искане от „РИВ Комерс” ЕООД за 
промяна на оферта с вх. № 5300-20871-3/03.08.2018 г. към част ценово предложение към 
подадената от дружеството оферта, което е входирано в регистъра за вписване на постъпилите 
оферти за участие под т. 3 с вх. № 5300-20871-3#1/10.08.2018 г., 09:39 ч. на „РИВ Комерс” 
ЕООД.

На 13.08.2018 г. в 15:46 ч., извън срока е постъпила от куриер на „Тип Топ Куриер” АД, 
оферта от „Салекс Консулт Импекс” ЕООД, като същата е входирана в регистъра с вх. № 53- 
1802-2/13.08.2018 г. от 15:46 ч. и е предадена на куриера с протокол за изпращача с мотиви, че 
същата е постъпила след изтичане на крайния срок за получаване.

Комисията започна да отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни

  2
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOPOO1-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико 
Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община 
Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становищ е на Европейския съюз и 
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



.В-Ж-ШО,

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

X

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

опаковки. При отваряне на офертите стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4 от ППЗОП.

Комисията отвори по реда на постъпване на офертите - запечатаните непрозрачни 
опаковки и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за наличието на отделен 
запечатан плик „Предлагани ценови параметри” във всяка оферта.

Трима от членовете на комисията се подписаха върху запечатаните пликове с надпис 
„Предлагани ценови параметри” на всяка от постъпилите оферти, както и на всяка страница от 
техническите предложения.

Комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането на офертите, 
както следва:

I. Оферта с вх. № 5300-20871-3/03.08.2018 г., 09:32 ч. на „РИВ Комерс” ЕООД, с ЕИК 
148075960, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Монтевидео“ № 19, ет.5, ап.29 
и с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Веслец” № 37, тел.: 0888 939 788, факс: 052/647 
254, e-mail: office@rivkomers.com, лице за контакти: Росица Чалъкова, подадена за 
Обособена позиция №  1 -  Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско оборудване за 
учебни и детски заведения по проект ..Развитие на модерна образователна 
инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 .. Устойчиво и интегрирано 
градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 1, 
запечатан и непрозрачен.

1. Плик съдържащ CD с еЕЕДОП на „РИВ Комерс” ЕООД -  1 бр. подписан с ел.подпис 
от Росица Чалъкова, в качеството си на управител и едноличен собственик на капитала на „РИВ 
Комерс” ЕООД;

2. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 
подписан и подпечатан от Росица Чалъкова -  управител и едноличен собственик на капитала на 
„РИВ Комерс” ЕООД - 2 стр., стр. 1-2;

3. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 
подпечатано от Росица Чалъкова -  управител и едноличен собственик на капитала на „РИВ 
Комерс” ЕООД - 2 стр., стр.3-4;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, както 
и запечатания плик с искане за промяна към част ценово предложение вх. № 5300-20871- 
3#1 /10.08.2018 г. от 09:39 ч.

II. Оферта с вх. № 53-1948-2/09.08.2018 г., 11:27 ч. на „Школснаб 2001“ ЕООД, с 
ЕИК 175448634, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „105-та” № 3, тел.: 
02/872 33 16, факс: 02/872 33 16; e-mail: shkolsnab_2001@mail.bg, лице за контакти: 
Антоанета Христова, подадена за Обособена позиция №  1 -  Доставка и монтаж на бяла 
техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения по проект  ..Развитие на

________________________________________________________________________________________________ 3
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOPOO1-1,009-0001 ..Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико 
Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община 
Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становищ е на Европейския съюз и 
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

mailto:office@rivkomers.com
mailto:shkolsnab_2001@mail.bg


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 
.. Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 
2014-2020“

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 1, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Антоанета Христова -  управител и едноличен собственик на 
капитала на „Школснаб 2001“ ЕООД - 2 стр., стр. 1-2;

2. CD съдържащ еЕЕДОП -  1 бр. подписан с ел.подпис от Антоанета Христова, в 
качеството си на управител и едноличен собственик на капитала на „Школснаб 2001“ ЕООД;

3. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 
подпечатано от Антоанета Христова -  управител и едноличен собственик на капитала на 
„Школснаб 2001“ ЕООД - 3 стр., стр.4-6;

4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, подписано и подпечатано от 
Антоанета Христова -  управител и едноличен собственик на капитала на „Школснаб 2001“ 
ЕООД - 8 стр., стр.7-14;

5. CD -  съдържащо техническо предложение -  1 бр.;
На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

III. Оферта с вх. № 53-2190-1/10.08.2018 г., 09:40 ч. на „Топ Комерс Груп” ЕООД, с 
ЕИК 131232713, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Каблешков” № 1, 
офис 1 и адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Красно Село -  Борово, бл. 214А, вх. „А”, 
ап. 19, тел.: 0887 424361, e-mail: info@profikitchen.com, лице за контакти: Александра 
Стоичкова, подадена за Обособена позииия №  1 -  Доставка и монтаж на бяла техника и 
кухненско оборудване за учебни и детски заведения по проект ..Развитие на модерна 
образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 ..Устойчиво 
и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 1, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. CD съдържащ еЕЕДОП -  1 бр. подписан с ел.подпис от Юлия Стоичкова, в качеството 

си на управител и едноличен собственик на капитала на „Топ Комерс Груп” ЕООД;
2. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Юлия Стоичкова -  управител и едноличен собственик на капитала на 
„Топ Комерс Груп” ЕООД - 3 стр., стр.1-3;

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан и 
подпечатан от Юлия Стоичкова -  управител и едноличен собственик на капитала на „Топ 
Комерс Груп” ЕООД /отпечатан еЕЕДОП/ -  17 стр., стр. 4-20;
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4. Сертификат за внедрена система ISO 9001:2015 -  заверено копие -  1 стр., стр. 21;
5. Удостоверение от браншовата асоциация на производителите и вносителите на 

професионално кухненско оборудване -  заверено копие -  1 стр., стр. 22;
6. Презентация на участника -  4 стр., стр. 23-26;
7. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 

подпечатано от Юлия Стоичкова -  управител и едноличен собственик на капитала на „Топ 
Комерс Груп” ЕООД - 3 стр., стр.27-29;

8. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, подписана и 
подпечатана от Юлия Стоичкова -  управител и едноличен собственик на капитала на „Топ 
Комерс Груп” ЕООД - 1 стр., стр.30;

9. Декларация за срока на валидност на офертата, подписана и подпечатана от Юлия 
Стоичкова -  управител и едноличен собственик на капитала на „Топ Комерс Груп” ЕООД - 1 
стр., стр.31;

10. Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3(„б”) от ППЗОП в 
съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя - подписано и 
подпечатано от Юлия Стоичкова -  управител и едноличен собственик на капитала на „Топ 
Комерс Груп” ЕООД - 9 стр., стр.32-40;

11. CD -  съдържащо техническо предложение -  1 бр.;
На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

IV. Оферта е вх. № 53-1756-3/10.08.2018 г., 09:42 ч. на „БИС“ ООД, с ЕИК 102904211, 
със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” № 28 и адрес за 
кореспонденция гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бул. „Димитър Димов” блок 184, магазин № 6 за 
професионално кухненско оборудване, тел.: 056/840 456, факс: 056/71 66 61, e-mail: 
bisltd@abv.bg, лице за контакти: Атанас Суански, подадена за Обособена позиция №  1 -  
Доставка и монтаж на бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения 
по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” 
по Приоритетна ос 1 „ Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна 
програма ..Региони в растеж 2014-2020“

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 1, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Атанас Суански -  управител на „БИС” ООД - 2 стр., стр. 1-2;
2. CD съдържащ еЕЕДОП -  1 бр. подписан с ел.подпис от Атанас Суански -  управител и 

съдружник на „БИС”ООД и Здравко Балджиев -  съдружник в „БИС” ООД;
3. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 

подпечатано от Атанас Суански -  управител на „БИС” ООД - 2 стр., стр.3-4;
4. Техническа спецификация на предлаганото оборудване от „БИС” ООД, подписано и 

подпечатано от Атанас Суански -  управител на „БИС” ООД - 9 стр., стр.5-13;
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5. CD -  съдържащо техническо предложение -  1 бр.;
На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

V. Оферта с вх. № 39-78-4/10.08.2018 г., 10:30 ч. на Кооперация „Панда”, с ЕИК 
000885099, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 
139, тел.: 02/97 66 896; факс: 02/97 66 879, e-mail: zop@ officel.bg, лице за контакти: Христо 
Костов, подадена за Обособена позиция №  1 -  Доставка и монтаж на бяла техника и 
кухненско оборудване за учебни и детски заведения по проект Развитие на модерна 
образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 . .Устойчиво 
и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма ..Региони в растеж 2014-2020“

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 1, 
запечатан и непрозрачен и папка с документи и информация.

Папка с документи и информация има следното съдържание:
1. CD съдържащ еЕЕДОП -  1 бр. подписан с ел.подпис от: Елка Каменова-Цанкова -  

председател и член на управителния съвет; Алекси Попов, Румен Бурназов, Силвия 
Пепелджийска и Тодор Рогачев -  членове на управителния съвет; Георги Райчев и Константин 
Попов -  членове на контролния съвет на Кооперация „Панда”;

2. CD -  съдържащо техническо предложение -  1 бр.;
3. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Елка Каменова-Цанкова -  председател на Кооперация „Панда” - 3 
стр., стр. 1-3;

4. Информация за изпълнен договор за обществена поръчка 00797-2016-0031 разпечатка 
от страницата на АОП -  заверено копие -  3 стр., стр.4-6;

5. Удостоверение за добро изпълнение от „Куцаров 2000” ЕООД в полза на Кооперация 
„Панда” -  заверено копие -  1 стр., стр. 7;

6. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 
подпечатано от Елка Каменова-Цанкова -  председател на Кооперация „Панда” - 3 стр., стр.3-4;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

VI. Оферта с вх. № 5300-22477-2/10.08.2018 г., 10:34 ч. на „Смарт бизнес къмпани“ 
ЕООД, с ЕИК 201741844, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Столетов” № 
127, ет.1, ап.1 и адрес за кореспонденция гр. София, кв. Баяна, ул. „Матей 
Преображенски” № 6, ет. 1, ап. 2, тел.: 0889 06 77 77, e-mail: office@smartbusiness.bg, лице 
за контакти: Никола Рахнев, подадена за Обособена позиция №  1 -  Доставка и монтаж на 
бяла техника и кухненско оборудване за учебни и детски заведения по проект  ..Развитие на 
модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 
„ Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма ..Региони в растеж 
2014-2020“
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Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри” за Обособена позиция № 1, 
запечатан и непрозрачен и папки с документи и информация.

Папки с документи и информация имат следното съдържание:
1. CD съдържащ еЕЕДОП -  1 бр. подписан с ел.подпис от Никола Рахнев -  управител и 

едноличен собственик на капитала на „Смарт бизнес къмпани“ ЕООД;
2. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Никола Рахнев -  управител и едноличен собственик на капитала на 
„Смарт бизнес къмпани“ ЕООД - 2 стр., стр. 1-2;

3. CD -  съдържащо техническо предложение -  1 бр.;
4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 

подпечатано от Никола Рахнев -  управител и едноличен собственик на капитала на „Смарт 
бизнес къмпани“ ЕООД - 3 стр., стр.3-5;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

След извършване на горните действия, публичната част от заседанието на комисията 
приключи.

На следващото си заседание комисията ще обсъди наличието и съответствието на 
представените документи с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на 
участниците.

Председателя на комисията на основание чл. 51, ал.4, т.1 от ППЗОП определя следния 
прогнозен график за работа на комисията, както следва:

1. Най-късно до 17.08.2018 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да 
разгледат документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на съхранение на 
документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата на комисията-стая 
архив на дирекция „Обществени поръчки”, където офертите са на разположение на членовете 
на комисията за преглед и анализ.

2.Най-късно на дата 20.08.2018 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и 
изготви Протокол № 2 за съответствието на участниците с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор, поставени от възложителя, като установи липсата или наличието на 
документи и информация, изискани от възложителя, съгласно предварително обявените 
условия относно личното състояние и критериите за подбор. Проверката ще обхваща и 
съдържанието и редовността на документите във връзка с личното състояние и критериите за 
подбор, както и представяне и подписване на декларации, образци и ЕЕДОП от изискуемите 
лица и изпълнение на други изисквания на обявлението, документацията и образците към нея.

3. Дата за отваряне на Ценовите предложения най-късно до: 03.09.2018 г., преди която 
дата се планира всеки от комисията да разгледа подробно всяка една от постъпилите в срока 
оферти и да изгради своето мнение относно съответствието е предварително обявените 
условия.
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Комисията приключи работа в 10:45 часа. 
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........
/ Зорница Кънчева -  >Й дадинова - Началник отдел „Околна среда” в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията” в Община Велико Търново /

ичл

/  Русанка^Хлександр^ва-“  Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново/

/ Светозара Инджиева-Стеф^нова- Главен експерт в Дирекция "Бюджет и финанси" в Община Велико 
Търново / (7

/  Илиана Христова-П^карова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми” в Община Велико 
Търново/

/ Мая Тодорова^л^тарши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново ,
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