
ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 14.03.2019 г. в 10:00 ч., в сградата на Община Велико Търново в стая 306, 
Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена със 
Заповед № РД 22-399/07.03.2019 г., на Кмета на Община Велико Търново, продължи 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез 
провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 
обектите към „Център за социални услуги” при Община Велико Търново, по 
обособени позиции: Обособена позиция №1: Други хранителни и бакалски стоки, 
варива и яйца; Обособена позиция №2: замразени продукти и сладолед“ 
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново Ьйр8:/Лу\у\у.уеНко- 
1агпоуо.Ьд/Ьц/ргой 1-па-кирцуасЬа/бЗ 8. с уникален номер на процедурата 00073-2019- 
0002 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 04.02.2019 г. с ГО 891646 в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Димитрова -  Директор на Дирекция „Социални дейности и 
здравеопазване” в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова - Директор на Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново;
2. Трета Маринова - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново;
3. Илка Тодорова - Славчева - Главен счетоводител ЦСУ в Община Велико Търново;
4. Жоро Ковачев -  Главен експерт в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в 
Община Велико Търново,
5. Нина Русева -  Управител на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост -  е. Церова 
кория,
6. д-р Диляна Вачкова -  Главен експерт в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” 
в Община Велико Търново,

Комисията започна да разглежда и анализира представената оферта. Комисията 
по изпълнение на чл. 54, ал.7 от ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на 
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени то 
възложителя.

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ. 54, АЛ.8 ОТ ППЗОП, относно липса, непълнота или 
несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или
критериите за подбор

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участника 
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и констатира следното:
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I. Относно оферта с вх. № 5300-20723-1/06.03.2019 г. от 11:25 ч. на участника 
"БОЙЛС ФУУД КЪМПАНИ" ЕООД, с ЕИК: 201779268; с адрес за кореспонденция: 
град Севлиево, пощенски код: 5400, ул. „Стоян Бъчваров“, № 8, телефон: 0675/ 
33032, факс: 0675/89090; електронна поща за кореспонденция: office@boilsfood.com, 
Свилиян Георгиев -  лице за контакти, участващ за обособена позиция №1: Други 
хранителни и бакалски стоки, варива и яйца.

По отношение на изискванията към личното състояние:

Участника е представил еЕЕДОП (в word формат), подписан с електронен 
подпис от управителя Свилиян Георгиев.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, 
че това е лицето по чл. 40, ал.1, т.1 от ППЗОП.

правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си — в
еЕЕДОП в Част И: Информация за икономическия оператор, и част А: Информация за 
икономическия оператор, е представена изискуемата информация.

На въпрос със съдържание -  „Икономическия оператор участва ли в процедурата 
за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“, 
участникът е декларирал отговор „Не“.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, 
което представлява участника.

В част II. „Информация за икономическия оператор“, раздел В участникът е 
декларирал, че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за 
подбор, като е отговорил с „Да“. В офертата е представен електронен ЕЕДОП като 
електронния подпис е положен от лице по чл. 40, ал.1, т.1 от ППЗОП -  Цветан Макавеев 
управител и едноличен собственик на капитала на „Стелит 1“ ЕООД -трето лице.

> В еЕЕДОП, в част II. Информация за икономическия оператор, участника 
е декларирал в раздел „Г“, че няма да ползва подизпълнител.

> В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за 
изключване на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни 
присъди“, „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни 
вноски“, „В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или 
професионално нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за 
изключване“ .

По отношение на изискванията към личното състояние на третото лице:
От „Стелит 1“ ЕООД е представен еЕЕДОП (в word формат), подписан с 

електронен подпис от управителя Цветан Макавеев. При проверка в Търговски регистър 
и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че това е лицето по чл. 40, ал.1, т.1 от 
ППЗОП. Относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността 
си -  в еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, и част А: 
Информация за икономическия оператор, от третото лице е представена изискуемата 
информация. В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за 
изключване на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни 
присъди“, „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни
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вноски“, „В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или 
професионално нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за 
изключване“.

По отношение на изискването за годност:
В част IV: Критерий за подбор, в А: „ГОДНОСТ“, участникът е декларирал следната 
информация - Удостоверение за регистрация на обект по чл.12 от Закона за храните 
№101/5312 /21.02.2019 г., издаден от ОДБХ - гр. Габрово на фирма "Бойлс Фууд 
Къмпани" ЕООД, находящ се в гр. Севлиево, ул. Стоян Бъчваров 8, с безсрочна 
регистрация отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) 852/2004 и на Регламент (ЕО) 
853/2004 и се регистрира с per. № BG 0703016, като обект за търговия със следните групи 
храни, съгл. § 1, т.12 от г) ЯП яйца и яйчни продукти; д) ММ масла и мазнини; е) ЗХ 
зърнени храни и храни на зърнена основа; ж) КК картофи и кореноплодни; з) В варива; 
и) 3 зеленчуци; к) Пл плодове; л) ЯМс ядки и маслодайни семена; м) ЗхИ захар, захарни 
и шоколадови изделия, мед; н) П подправки; о) БНВ безалкохолни напитки; п) АН пиво, 
вина и високоалкохолни напитки; р) Н кафе, чай, какао; с) ДрХ други храни; т) МК месни 
и месно-растителни консерви; у) ГКХ готови за консумация храни; ф) ХСП храни със 
специално предназначение; като са изброени и храните, които попадат във всяка една от 
посочените от участника групи.
Комисията установи, че от участника не е посочена информация за линк към национална 
база данни, от който да може да се направи служебна проверка за достоверността на 
декларираната от него в ЕЕДОП информация.
Съгласно документацията на обществената поръчка (на стр. 47) е посочено, „При 
подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в Част IV, раздел А, от 
единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като попълва 
информация относно вписването му: номер и дата на регистрация и групата/ите храни за 
които е регистриран, в съответния професионален или търговски регистър в държавата 
членка, в която е установен, и се посочва дали съответният документ е на разположение 
в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващ документа за 
регистрация и точно позоваване на документа.“

Освен горепосоченият пропуск, и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, комисията 
единодушно взе решение участника да представи доказателство -  заверено копие на 
Удостоверение за вписване в списъка на наемателите за търговия с храни на едро № 
№101/5312 /21.02.2019 г., издаден от ОДБХ - гр. Габрово на фирма "Бойлс Фууд Къмпани 
"ЕООД с информация за групите храни, за които е регистриран.

У По отношение на изискването за технически и професионални 
способности:

Съгласно документацията за обществена поръчка, „Участникът, през последните 
3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил доставки 
с предмет и обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция както 
следва:
За Обособена позиция № 1: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца - на 
минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Захар, 
захарни и шоколадови изделия" с общ обем от 1 000 кг., минимум 1 (една) доставка на 
хранителни продукти от съответната група „Зърнени храни и храни на зърнена основа" 
с общ обем от 1 000 кг; минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от 
съответната група „Варива" с общ обем от 1 000 кг; минимум 1 (една) доставка на 
хранителни продукти от съответната група „Яйца и яйчни продукти“ с общ обем от
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10 000 бр. независимо от размера и класа; минимум 1 (една) доставка на хранителни 
продукти от съответната група „Масла и мазнини“ с общ обем 1 000 л.;“

Също съгласно документацията за поръчка /стр. 47/ - „Указания за попълване на 
еЕЕДОП: от представената от участника информация в Част IV, Раздел В „Технически и 
професионални способности", в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от 
конкретния вид" от еЕЕДОП: трябва да е видно съответствието с изисканото минимално 
ниво, а именно участника трябва да представи минимум информация в поле „Описание" 
на доставките - (посочване на конкретни доставки, били предмет на изпълнение и които 
са включени в обхвата на поръчката, както и вида и количествата на доставките, 
идентични или сходни с тези на обособената позиция в поле „Сума" - стойност на 
изпълнена/и доставки в лева; в полета: „Дати" - периода на изпълнение на доставките; в 
поле „Получатели" - пълно наименование на получателите.“

От предоставената от участника информация в ЕЕДОП, комисията констатира 
следното:

Относно: минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от
съответната група - "Захар, захарни и шоколадови изделия" с общ обем от 1 000 кг., е 
декларирана информация за 1753 кг захар, с която се покрива изискването на 
Възложителя;

Относно: минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от
съответната група „Зърнени храни и храни на зърнена основа" с общ обем от 1 000 кг, е
декларирана информация за 1148 кг ориз, 309 кг жито, с която се покрива изискването 
на Възложителя;

Относно: минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от
съответната група „Варива" с общ обем от 1 000 кг, е декларирана информация за 457 кг. 
леща, 436 кг. боб и 103 кг. лющен боб, което прави общо 996 кг., а не изискуемите 
1000 кг. за хранителни продукти от група „Варива”. Съгласно СПИСЪК НА 
ГРУПИТЕ ХРАНИ неразделна част от Заявление за регистрациянаобект за производство 
на храни, обект за търговия на едро с храни, обект за търговия на дребно с храни и обект 
за търговия на дребно с храни с производство на място, в група „Варива“, попадат 
хранителни стоки като -  фасул, леща, грах и соя. Списъка е одобрен от Изп. директор на 
БАБХ.

С посочената в ЕЕДОП информация за леща, боб и лющен боб, участника не 
покрива минималното изискване на Възложителя за минимум 1 (една) доставка на 
хранителни продукти от съответната група „Варива" с общ обем от 1 000 кг;

Относно: минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от 
съответната група „Яйца и яйчни продукти“ с общ обем от 10 000 бр. независимо от 
размера и класа, е декларирана информация за 132565 бр. яйца, с което се покрива 
изискването на Възложителя;

Относно: минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от 
съответната група „Масла и мазнини“ с общ обем 1 000 л„ е декларирана информация за 
доставка на олио от 1715 л„ с което се покрива изискването на Възложителя.

За всяка от доставките е посочено описание, съгласно изискването на Възложителя, 
конкретни доставки, както и вида и количествата на доставките, стойност на изпълнена/и 
доставки в лева; дати - периода на изпълнение на доставките; получатели - пълно 
наименование на получателите.

> В документацията за обществена поръчка е посочено изискването - 
Участниците трябва да разполагат с минимум 1 бр. транспортни средства за позицията 
за която участват.
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Информацията се декларира в Част IV, Раздел В, „Технически и професионални 
способности”, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване”, от 
еЕЕДОП. Информацията трябва да съдържа: - вид и регистрационен номер на 
транспортните средства; - вида на суровините и/или храните, които могат да се превозват 
с транспортното средство.

Комисията установи, че в еЕЕДОП, на участникът "Бойлс Фууд Къмпани" ЕООД е 
посочено, че същият разполага със собствен товарен автомобил Мерцедес 413 ЦДИ 
СВ6791 АХ. Посочено е и наличието на Становище за регистрация № 3674/ 18.12.2018 г. 
на ОДБХ -  Габрово за превоз на групите храни -  „д“, „е“, „ж“, „з“, „к“, „л“, „м“, „н“, „о“, 
„р“ и „с“. Освен този автомобил, участникът е посочил, че разполага и с друг автомобил 
собственост на трето лице -  „Стелит 1“ ЕООД - ЕВ 3989 АХ Мерцедес Спринтер 515 
ЦДИ, с Удостоверение за регистрация № 503/23.06.2014 г. от ОДБХ гр. Е аброво отговаря 
на следните групи храни: 1. Млп -  мляко и млечни продукти; 2. МП-месо и месни 
продукти; 3. Рб-риба и рибни продукти; 4. ЯП-яйца и яйчни продукти; 5. ММ-масла и 
мазнини; 6. ЗХ-зърнени храни и храни на зърнена основа; 7. КК-картофи и 
кореноплодни; 8. В-варива; 9. 3-зеленчуци; 10. Пл-плодове; 11. ЯМс -  ядки; 12-ЗхИ -  
захар, захарни и шоколадови изделия, мед; 13. П -  подправки; 14 -  БНВ -  безалкохолни 
напитки и боза; 15. АН -  пиво, вина и високоалкохолни напитки; 16. Н -  кафе, чай, какао, 
заместители на кафето, мате; 17. ДрХ-други храни; 18 МК -  месни и местно растителни 
консерви; 19. ГКХ-готови за консумация храни; 20. ХСП -  храни със специално 
предназначение. Информацията за автомобилите е посочена в ЕЕДОП-ите на участника 
и третото лице -  в Част IV, Раздел В, „Технически и професионални способности”, поле 
„Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово 
разположение за изпълнение на договора:”, от еЕЕДОП.

Информация за автомобилите е декларирана, съгласно указанията на Възложителя, и 
участника покрива изискването за критерий за подбор, относно разполагане с минимум 
1 бр. транспортни средства за позицията за която участва.

II. Относно оферта с вх. № 5300-20812-4/06.03.2019 г. от 11:27 ч. на участника 
"КИЛТЕКС" ЕООД, с ЕИК: 203022445; с адрес за кореспонденция: град Севлиево, 
пощенски код: 5400, ул. „Стара планина“, № 34, телефон: 0675/ 30636, факс: 
0675/30636; електронна поща за кореспонденция: kilteks@abv.bg, лице за контакти 
-  Деян Ганев, участващ за обособена позиция №1: Други хранителни и бакалски 
стоки, варива и яйца.

По отношение на изискванията към личното състояние:

> Участника е представил еЕЕДОП (в word формат), подписан с електронен 
подпис от управителя Деян Ганев.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, 
че това е лицето по чл. 40, ал.1, т.1 от ППЗОП.
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- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си -  в
еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, и част А: Информация за 
икономическия оператор, е представена изискуемата информация.

На въпрос със съдържание -  „Икономическия оператор участва ли в процедурата 
за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“, 
участникът е декларирал отговор „Не“.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, 
което представлява участника.

В част II. „Информация за икономическия оператор“, раздел В участникът е 
декларирал, че ще използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за 
подбор, като е отговорил е „Да“. В офертата е представен електронен ЕЕДОП като 
електронния подпис е положен от лице по чл. 40, ал.1, т.1 от ППЗОП -  Цветан Макавеев 
управител и едноличен собственик на капитала на „Стелит 1“ ЕООД -трето лице.

> В еЕЕДОП, в част II. Информация за икономическия оператор, участника 
е декларирал в раздел „Г“, че няма да ползва подизпълнител.

> В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за 
изключване на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни 
присъди“, „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни 
вноски“, „В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или 
професионално нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за 
изключване“ .

По отношение на изискванията към личното състояние на третото лице:
От „Стелит 1“ ЕООД е представен еЕЕДОП (в word формат), подписан с 

електронен подпис от управителя Цветан Макавеев. При проверка в Търговски регистър 
и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, че това е лицето по чл. 40, ал.1, т.1 от 
ППЗОП. Относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността 
си -  в еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, и част А: 
Информация за икономическия оператор, от третото лице е представена изискуемата 
информация. В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за 
изключване на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни 
присъди“, „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни 
вноски“, „В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или 
професионално нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за 
изключване“.

По отношение на изискването за годност:
В част IV. Критерии за подбор, в „Еодност“, участникът е декларирал следната 

информация - Удостоверение за регистрация на обект по чл. 12 от Закона за храните № 
57/11.03.2013 г. издаден от ОДБХ -  гр. Габрово на фирма „Килтекс“ ЕООД с безсрочна 
регистрация като обект за търговия със следните групи храни, съгл. § 1. т. 12 от а) МлП 
мляко и млечни продукти; б) МП месо и месни продукти; в) Рб риба, рибни продукти и 
други морски продукти; г) ЯП яйца и яйчни продукти; д) ММ масла и мазнини; е) ЗХ 
зърнени храни и храни на зърнена основа; ж) КК картофи и кореноплодни; з) В варива; 
и) 3 зеленчуци; к) Пл плодове; л) ЯМс ядки и маслодайни семена; м) ЗхИ захар, захарни 
и шоколадови изделия, мед; н) П подправки; о) БНП безалкохолни напитки; п) АН пиво,
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вина и високоалкохолни напитки; р) Н кафе, чай, какао; с) ДрХ други растителни 
консерви; т) МК месни и месно-растителни консерви; у) ГКХ готови за консумация 
храни; ф) ХСП храни със специални предназначение СПИСК НА ГРУПИТЕ ХРАНИ 
(неразделна част от Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с храни) 
като са изброени и храните, които попадат във всяка една от посочените от участника 
групи.

Комисията установи, че от участника не е посочена информация за линк към 
национална база данни, от който да може да се направи служебна проверка за 
достоверността на декларираната от него в ЕЕДОП информация.

Съгласно документацията на обществената поръчка (на стр. 47) е посочено, „При 
подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в Част IV, раздел А, от 
единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като попълва 
информация относно вписването му: номер и дата на регистрация и групата/ите храни за 
които е регистриран, в съответния професионален или търговски регистър в държавата 
членка, в която е установен, и се посочва дали съответният документ е на разположение 
в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващ документа за 
регистрация и точно позоваване на документа.“

Освен горепосоченият пропуск, и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, както и с 
оглед равнопоставеност на участниците, комисията единодушно взе решение 
участника да представи доказателство -  заверено копие на Удостоверение за вписване 
в списъка на наемателите за търговия с храни на едро № 57/11.03.2013 г. издаден от 
ОДБХ -  гр. Габрово на фирма „Килтекс“ ЕООД с информация за групите храни, за 
които е регистриран.

> По отношение на изискването за технически и професионални способности:
Съгласно документацията за обществена поръчка, „Участникът, през последните 3 

(три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил доставки 
с предмет и обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция както 
следва:

За Обособена позиция № 1: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца - 
на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Захар, 
захарни и шоколадови изделия" с общ обем от 1 000 кг., минимум 1 (една) доставка на 
хранителни продукти от съответната група „Зърнени храни и храни на зърнена основа" 
с общ обем от 1 000 кг; минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от 
съответната група „Варива" с общ обем от 1 000 кг; минимум 1 (една) доставка на 
хранителни продукти от съответната група „Яйца и яйчни продукти“ с общ обем от 
10 000 бр. независимо от размера и класа; минимум 1 (една) доставка на хранителни 
продукти от съответната група „Масла и мазнини“ с общ обем 1 000 л.;“

Също съгласно документацията за поръчка /стр. 47/ - „Указания за попълване на 
еЕЕДОП: от представената от участника информация в Част IV, Раздел В „Технически и 
професионални способности", в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от 
конкретния вид" от еЕЕДОП: трябва да е видно съответствието с изисканото минимално 
ниво, а именно участника трябва да представи минимум информация в поле „Описание" 
на доставките - (посочване на конкретни доставки, били предмет на изпълнение и които 
са включени в обхвата на поръчката, както и вида и количествата на доставките, 
идентични или сходни с тези на обособената позиция в поле „Сума" - стойност на 
изпълнена/и доставки в лева; в полета: „Дати" - периода на изпълнение на доставките; в 
поле „Получатели" - пълно наименование на получателите.“

От предоставената от участника „Килтекс“ ЕООД информация в ЕЕДОП, 
комисията констатира, че в Част IV, Раздел В „Технически и професионални
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способности", в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид", 
а при вариант на ЕЕДОП в word -  в поле „През референтния период икономическия 
оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни 
услуги от посочения вид....“, от участника не е представена никаква информация за 
извършени доставки от конкретен вид. По този начин и без наличието на изискуемата 
информация, комисията не може са установи съответствие с поставеното от 
Възложителя изискване за изпълнени доставки с предмет и обем, идентични или
сходни с тези на съответната обособена позиция както следва: За Обособена позиция 
№ 1: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца - на минимум 1 (една) доставка 
на хранителни продукти от съответната група - "Захар, захарни и шоколадови 
изделия” с общ обем от 1 000 кг., минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти 
от съответната група „Зърнени храни и храни на зърнена основа" с общ обем от 1 000 
кг; минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група 
„Варива" с общ обем от 1 000 кг; минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти 
от съответната група „Яйца и яйчни продукти“ с общ обем от 10 000 бр. независимо 
от размера и класа; минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от 
съответната група „Масла и мазнини“ с общ обем 1 000л. “

Комисията установи, че в еЕЕДОП, на участникът "Килтекс" ЕООД е посочено, 
че същият разполага с наети транспортни средства -  1 .ЕВ 5098 ВК ИВЕКО ДЕЙЛИ, 
Хладилник, удостоверение за регистрация № 753/20.09.2018 г. от ОДБХ гр. Габрово 
отговаря на следните групи храни: 1. Мп -  мляко и млечни продукти; 2. МП -  охладени 
и замразени месо и месни продукти; 3. Рб -  замразена риба и рибни продукти; 4. ЯП -  
яйца и яйчни продукти; 5. ММ -  масла и мазнини; 6. МК -  месни и месно растителни 
консерви; 7. ГКХ -  готови за консумация храни; 8. ХСП -  храни със специално 
предназначение; 2. ЕВ 03-63 ВА Мерцедес Спринтер 516 ЦДИ, Хладилник, нает, 
удостоверение за регистрация 526/24.11.2014 г. от ОДБХ гр. Габрово, отговаря на 
следните групи храни: 1. Мп - мляко и млечни продукти; 2. МП -  охладени и замразени 
месо и месни продукти; Рб -  замразена риба и рибни продукти; 4. ЯП -  яйца и яйчни 
продукти; 5. ММ -  масла и мазнини; 6 МК -  месни и месно растителни консерви; 7. ГКХ 
-  готови за консумация храни. Информацията за двата автомобила е посочена в ЕЕДОП- 
ите и на третото лице -  в Част IV, Раздел В, „Технически и професионални способности”, 
поле „Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на 
негово разположение за изпълнение на договора:”, от еЕЕДОП.

Информация за автомобилите е декларирана, съгласно указанията на 
Възложителя, и участника покрива изискването за критерий за подбор, относно 
разполагане с минимум 1 бр. транспортни средства за позицията за която участва.

III. Относно оферта с вх. № 5300-1443-4/06.03.2019 г. от 11:28 ч. на участника 
"СТЕЛИТ 1" ЕООД, с ЕИК: 107544354; с адрес за кореспонденция: град Севлиево, 
пощенски код: 5400, ул. „Стойчо Часовникаров“, № 1, телефон: 0675/ 32024, факс: 
0675/34275; електронна поща за кореспонденция: 81еШ lltd@abv.bg. лице за 
контакти -  Мирослава Петрова, участващ за обособена позиция №1: Други 
хранителни и бакалски стоки, варива и яйца и Обособена позиция №2: Замразени 
продукти и сладолед.
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Относно обособена позиция №1: Други хранителни и бакалски стоки, варива 
и яйца:

По отношение на изискванията към личното състояние:

> Участника е представил еЕЕДОП (в word формат), подписан с електронен 
подпис от управителя Цветан Макавеев.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, 
че това е лицето по чл. 40, ал.1, т.1 от ППЗОП.

- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си -  в
еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, и част А: Информация за 
икономическия оператор, е представена изискуемата информация.

На въпрос със съдържание -  „Икономическия оператор участва ли в процедурата 
за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“, 
участникът е декларирал отговор „Не“.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, 
което представлява участника.

В част II. „Информация за икономическия оператор“, раздел В участникът е 
декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите 
за подбор, като е отговорил с „Не“.

> В еЕЕДОП, в част II. Информация за икономическия оператор, участника 
е декларирал в раздел „Г“, че няма да ползва подизпълнител.

> В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за 
изключване на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни 
присъди“, „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни 
вноски“, „В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или 
професионално нарушение“, както и „Е: Специфични национални основания за 
изключване“ .

По отношение на изискването за годност:
В част IV. Критерии за подбор, в „Годност“, участникът е декларирал следната 

информация - Удостоверение за регистрация на обект по чл. 12 от Закона за храните № 
181/03.06.2013 г. издаден от ОДБХ-гр. Габрово на фирма „Стелит 1“ ЕООД с безсрочна 
регистрация като обект за търговия със следните групи храни, съгл. § 1. т. 12 от ЗХ - а) 
МлП мляко и млечни продукти; б) МП месо и месни продукти; в) Рб риба, рибни 
продукти и други морски продукти; г) ЯП яйца и яйчни продукти; д) ММ масла и 
мазнини; е) ЗХ зърнени храни и храни на зърнена основа; ж) КК картофи и 
кореноплодни; з) В варива; и) 3 зеленчуки; к) Пл плодове; л) ЯМс ядки и маслодайни 
семена; м) ЗхИ захар, захарни и шоколадови изделия, мед; н) П подправки; о) БНВ 
безалкохолни напитки; п) АН пиво, вина и високоалкохолни напитки; р) Н кафе, чай, 
какао; с) ДрХ други растителни консерви; т) МК месни и месно-растителни консерви; у) 
ГКХ готови за консумация храни; ф) ХСП храни със специални предназначение СПИСК 
НА ГРУПИТЕ ХРАНИ (неразделна част от Удостоверение за регистрация на обект за 
търговия на едро с храни) като са изброени и храните, които попадат във всяка една от 
посочените от участника групи.

9



Комисията установи, че от участника не е посочена информация за линк към 
национална база данни, от който да може да се направи служебна проверка за 
достоверността на декларираната от него в ЕЕДОП информация.

Съгласно документацията на обществената поръчка (на стр. 47) е посочено, „При 
подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в Част IV, раздел А, от 
единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като попълва 
информация относно вписването му: номер и дата на регистрация и групата/ите храни за 
които е регистриран, в съответния професионален или търговски регистър в държавата 
членка, в която е установен, и се посочва дали съответният документ е на разположение 
в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващ документа за 
регистрация и точно позоваване на документа.“

Освен горепосоченият пропуск, и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, както и с 
оглед равнопоставеност на участниците, комисията единодушно взе решение 
участника да представи доказателство -  заверено копие на Удостоверение за вписване 
в списъка на наемателите за търговия с храни на едро № 181/03.06.2013 г. издаден от 
ОДБХ -  гр. Габрово на фирма „ Стелит 1 “ ЕООД с информация за групите храни, за 
които е регистриран.

> По отношение на изискването за технически и професионални способности:
Съгласно документацията за обществена поръчка, „Участникът, през последните 3 

(три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил доставки 
с предмет и обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция както 
следва:

За Обособена позиция № 1: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца - на 
минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група - "Захар, 
захарни и шоколадови изделия" е общ обем от 1 000 кг., минимум 1 (една) доставка на 
хранителни продукти от съответната група „Зърнени храни и храни на зърнена основа" 
е общ обем от 1 000 кг; минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от 
съответната група „Варива" е общ обем от 1 000 кг; минимум 1 (една) доставка на 
хранителни продукти от съответната група „Яйца и яйчни продукти“ е общ обем от 
10 000 бр. независимо от размера и класа; минимум 1 (една) доставка на хранителни 
продукти от съответната група „Масла и мазнини“ с общ обем 1 000 л.;“

Също съгласно документацията за поръчка /стр. 47/ - „Указания за попълване на 
еЕЕДОП: от представената от участника информация в Част IV, Раздел В „Технически и 
професионални способности", в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от 
конкретния вид" от еЕЕДОП: трябва да е видно съответствието е изисканото минимално 
ниво, а именно участника трябва да представи минимум информация в поле „Описание" 
на доставките - (посочване на конкретни доставки, били предмет на изпълнение и които 
са включени в обхвата на поръчката, както и вида и количествата на доставките, 
идентични или сходни е тези на обособената позиция в поле „Сума" - стойност на 
изпълнена/и доставки в лева; в полета: „Дати" - периода на изпълнение на доставките; в 
поле „Получатели" - пълно наименование на получателите.“

От предоставената от участника „Стелит 1“ ЕООД информация в ЕЕДОП, комисията 
констатира, че в Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности", в поле 
„За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид", а при вариант на 
ЕЕДОП в word -  в поле „През референтния период икономическия оператор е извършил 
следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения 
вид....“, от участника не е представена никаква информация за извършени доставки от 
конкретен вид. По този начин и без липсата на изискуемата информация, комисията
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не може са установи съответствие с поставеното от Възложителя изискване за
изпълнени доставки с предмет и обем, идентични ши сходни с тези на съответната 
обособена позиция както следва: За Обособена позиция № 1: Други хранителни и 
бакалски стоки, варива и яйца - на минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти 
от съответната група - "Захар, захарни и шоколадови изделия" с общ обем от 1 000 кг., 
минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група „ Зърнени 
храни и храни на зърнена основа" с общ обем от 1 000 кг; минимум 1 (една) доставка 
на хранителни продукти от съответната група „Варива" с общ обем от 1 000 кг; 
минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти от съответната група „Яйца и 
яйчни продукти“ с общ обем от 10 000 бр. независимо от размера и класа; минимум 1 
(една) доставка на хранителни продукти от съответната група „Масла и мазнини“ с 
общ обем 1 000 л. “

Комисията установи, че в еЕЕДОП, на участникът "Стелит 1" ЕООД е посочено, че 
същият разполага със собствени транспортни средства -  1. Товарен автомобил мерцедес 
Спринтер 313 ЦДИ ЕВ 44-20 ВВ с Удостоверение за регистрация 680/06.03.2017 г. от 
ОДБХ гр. Габрово за следните групи храни: 1. МлП -  мляко и млечни продукти; 2. МП - 
месо и месни продукти; 3. Рб -  риба и рибни продукти; 4. ЯП -  яйца и яйчни продукти; 
5. ММ -  масла и мазнини; 6. МК -  месни и месно растителни консерви; Становище вх. 
211КХ/09.02.2017 за транспортиране на 1. Млп -  мляко и млечни продукти; 2. МП - месо 
и месни продукти; 3. Рб -  риба и рибни продукти; 4. ЯП -  яйца и яйчни продукти; 5. ММ 
-  масла и мазнини; 6. ЗХ зърнени храни и храни на зърнена основа; 7. КК картофи и 
кореноплодни; 8. В варива; 9. 3 зеленчуци; 10. Пл плодове; 11. ЯМс ядки; 12. Зх.И захар, 
захарни и шоколадови изделия, мед; 13. П поправки; 14. БВН безалкохолни напитки и 
боза; 15. АН пиво, вино и високоалкохолни напитки; 16. Н кафе, чай, какао, заместители 
на кафе; 17. ДрХ други храни; 18. МК месни и меснорастителни консерви; 19. ГКХ 
готови за консумация храни; 20. ХСП, Храни със специално предназначение. 2. Ивеко 
Дейли 35 ц 15 собствен 100 %, ЕВ 9151ВВ , Удостоверение за регистрация № 727 
24.11.2017 г. от ОДБХ гр. Габрово и отговаря за следните групи храни: 1. МлП -  мляко 
и млечни продукти; 2. МП - месо и месни продукти; 3. Рб -  риба и рибни продукти; 4. 
ЯП -  яйца и яйчни продукти; 5. ММ -  масла и мазнини; Становище вх. № 
1974КХ/23.11.2017 г. за транспортиране на 1. МлП -  мляко и млечни продукти; 2. МП - 
месо и месни продукти; 3. Рб -  риба и рибни продукти; 4. ЯП -  яйца и яйчни продукти; 
5. масла и мазнини; 6. зърнени храни и храни на зърнена основа; 7. картофи и 
кореноплодни; 8. варива; 9. зеленчуци; 10. плодове; 11. Ядкови плодове и маслодайни 
семена; 12. захар, захарни и шоколадови изделия; 13. Поправки -  пресни и изсушени; 14. 
кафе, чай, какао.

Информация за автомобилите е декларирана, съгласно указанията на 
Възложителя, и участника покрива изискването за критерий за подбор, относно 
разполагане с минимум 1 бр. транспортни средства за позицията за която участва.

Относно обособена позиция №2: Замразени продукти и сладолед:

По отношение на изискванията към личното състояние:

> Участника е представил еЕЕДОП (в word формат), подписан с електронен 
подпис от управителя Цветан Макавеев.

При проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи, 
че това е лицето по чл. 40, ал.1, т.1 от ППЗОП.
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- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си -  в
еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, и част А: Информация за 
икономическия оператор, е представена изискуемата информация. Посочено е, че 
участника участва за обособена позиция 2: Замразени продукти и сладоледи.

На въпрос със съдържание -  „Икономическия оператор участва ли в процедурата 
за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори?“, 
участникът е декларирал отговор „Не“.

В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за 
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете 
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):” е посочено лицето, 
което представлява участника.

В част II. „Информация за икономическия оператор“, раздел В, участникът е 
декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите 
за подбор, като е отговорил с „Не“.

> В еЕЕДОП, в част II. Информация за икономическия оператор, участника 
е декларирал в раздел „Г“, че няма да ползва подизпълнител.

> В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за 
изключване на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни 
присъди“, „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни 
вноски“, „В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или 
професионално нарушение“, както и „Г: Специфични национални основания за 
изключване“ .

По отношение на изискването за годност:
В част IV. Критерии за подбор, в „Годност“, участникът е декларирал следната 

информация - Удостоверение за регистрация на обект по чл. 12 от Закона за храните № 
181/03.06.2013 г. издаден от ОДБХ -  гр. Габрово на фирма „Стелит 1“ ЕООД с безсрочна 
регистрация като обект за търговия със следните групи храни, съгл. § 1. т. 12 от ЗХ - а) 
МлП мляко и млечни продукти; б) МП месо и месни продукти; в) Рб риба, рибни 
продукти и други морски продукти; г) ЯП яйца и яйчни продукти; д) ММ масла и 
мазнини; е) ЗХ зърнени храни и храни на зърнена основа; ж) КК картофи и 
кореноплодни; з) В варива; и) 3 зеленчуци; к) Пл плодове; л) ЯМс ядки и маслодайни 
семена; м) ЗхИ захар, захарни и шоколадови изделия, мед; н) П подправки; о) БНВ 
безалкохолни напитки; п) АН пиво, вина и високоалкохолни напитки; р) Н кафе, чай, 
какао; с) ДрХ други растителни консерви; т) МК месни и месно-растителни консерви; у) 
ГКХ готови за консумация храни; ф) ХСП храни със специални предназначение СПИСК 
НА ГРУПИТЕ ХРАНИ (неразделна част от Удостоверение за регистрация на обект за 
търговия на едро с храни) като са изброени и храните, които попадат във всяка една от 
посочените от участника групи.

Комисията установи, че от участника не е посочена информация за линк към 
национална база данни, от който да може да се направи служебна проверка за 
достоверността на декларираната от него в ЕЕДОП информация.

Съгласно документацията на обществената поръчка (на стр. 47) е посочено, „При 
подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в Част IV, раздел А, от 
единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като попълва 
информация относно вписването му: номер и дата на регистрация и групата/ите храни за 
които е регистриран, в съответния професионален или търговски регистър в държавата 
членка, в която е установен, и се посочва дали съответният документ е на разположение
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в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващ документа за 
регистрация и точно позоваване на документа.“

Освен горепосоченият пропуск, и на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, както и с 
оглед равнопоставеност на участниците, комисията единодушно взе решение 
участника да представи доказателство -  заверено копие на Удостоверение за вписване 
в списъка на наемателите за търговия с храни на едро № 181/03.06.2013 г. издаден от 
ОДБХ -  гр. Габрово на фирма „Стелит 1 “ ЕООД с информация за групите храни, за 
които е регистриран.

> По отношение на изискването за технически и професионални способности:
Съгласно документацията за обществена поръчка, „Участникът, през последните 3 

(три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил доставки 
е предмет и обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция както 
следва:

За „Обособена позиция № 2: Замразени продукти и сладолед“, на минимум 1 
(една) доставка на хранителни продукти от групите "Зеленчуци“ и „Плодове“ -  
„замразени" е общ обем от 5 000 кг.“

Също съгласно документацията за поръчка /стр. 47/ - „Указания за попълване на 
еЕЕДОП: от представената от участника информация в Част IV, Раздел В „Технически и 
професионални способности", в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от 
конкретния вид" от еЕЕДОП: трябва да е видно съответствието с изисканото минимално 
ниво, а именно участника трябва да представи минимум информация в поле „Описание" 
на доставките - (посочване на конкретни доставки, били предмет на изпълнение и които 
са включени в обхвата на поръчката, както и вида и количествата на доставките, 
идентични или сходни с тези на обособената позиция в поле „Сума" - стойност на 
изпълнена/и доставки в лева; в полета: „Дати" - периода на изпълнение на доставките; в 
поле „Получатели" - пълно наименование на получателите.“

От предоставената от участника „Стелит 1“ ЕООД информация в ЕЕДОП, комисията 
констатира, че в Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности", в поле 
„За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид", а при вариант на 
ЕЕДОП в word -  в поле „През референтния период икономическия оператор е извършил 
следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения 
вид....“, от участника е представена следната информация за извършени доставки: 
„Доставка на 5347 кг. Зелен грах замразен“, посочена е сума на доставката -  15796,50 
лв„ дати: 01.01.2017 г. -  31.12.2017 г. при получател на доставката: Социални домове и 
детски ясли на територията на Община Сливен.

С декларираната информация, участникът покрива минималното изискване 
посочено от Възложителя за изпълнени доставки с предмет и обем, идентични или 
сходни с тези на обособена позиция №2.

Комисията установи, че в еЕЕДОП, на участникът "Стелит 1" ЕООД е посочено, 
че същият разполага със собствени транспортни средства -  1. Товарен автомобил 
Мерцедес Спринтер 313 ЦДИ ЕВ 44-20 ВВ с Удостоверение за регистрация 
680/06.03.2017 г. от ОДБХ гр. Габрово за следните групи храни: 1. МлП -  мляко и млечни 
продукти; 2. МП - месо и месни продукти; 3. Рб -  риба и рибни продукти; 4. ЯП -  яйца и 
яйчни продукти; 5. ММ -  масла и мазнини; 6. МК -  месни и месно растителни консерви; 
Становище вх. 211КХ/09.02.2017 за транспортиране на 1. Млп -  мляко и млечни 
продукти; 2. МП - месо и месни продукти; 3. Рб -  риба и рибни продукти; 4. ЯП -  яйца и 
яйчни продукти; 5. ММ -  масла и мазнини; 6. ЗХ зърнени храни и храни на зърнена
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основа; 7. КК картофи и кореноплодни; 8. В варива; 9. 3 зеленчуци; 10. Пл плодове; 11. 
ЯМс ядки; 12. Зх.И захар, захарни и шоколадови изделия, мед; 13. П поправки; 14. БВН 
безалкохолни напитки и боза; 15. АН пиво, вино и високоалкохолни напитки; 16. Н кафе, 
чай, какао, заместители на кафе; 17. ДрХ други храни; 18. МК месни и меснорастителни 
консерви; 19. ГКХ готови за консумация храни; 20. ХСП, Храни със специално 
предназначение. 2. Ивеко Дейли 35 ц 15 собствен 100 %, ЕВ 9151ВВ , Удостоверение за 
регистрация № 727 24.11.2017 г. от ОДБХ гр. Габрово и отговаря за следните групи 
храни: 1. МлП -  мляко и млечни продукти; 2. МП - месо и месни продукти; 3. Рб -  риба 
и рибни продукти; 4. ЯП -  яйца и яйчни продукти; 5. ММ -  масла и мазнини; Становище 
вх. № 1974КХ/23.11.2017 г. за транспортиране на 1. МлП -  мляко и млечни продукти; 2. 
МП - месо и месни продукти; 3. Рб -  риба и рибни продукти; 4. ЯП -  яйца и яйчни 
продукти; 5. масла и мазнини; 6. зърнени храни и храни на зърнена основа; 7. картофи и 
кореноплодни; 8. варива; 9. зеленчуци; 10. плодове; 11. Ядкови плодове и маслодайни 
семена; 12. захар, захарни и шоколадови изделия; 13. Поправки -  пресни и изсушени; 14. 
кафе, чай, какао.

Информация за автомобилите е декларирана, съгласно указанията на 
Възложителя, и участника покрива изискването за критерий за подбор, относно 
разполагане с минимум 1 бр. транспортни средства за позицията за която участва.

В съответствие с чл. 54, ал.9 от ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаването 
на настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано 
несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП 
и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация. 
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, 
които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, 
ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП новия ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които 
могат самостоятелно да представляват участника.

След изтичането на срока от 5 работни дни, комисията ще проведе заседание за 
разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Съгласно чл. 54, ал.8 от ППЗОП комисията уведомява участниците като им 
изпраща протокол с констатациите в деня на публикуването му в профила на купувача.

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците представят на комисията 
съответните документи или информация в срок от 5 /пет/ работни дни от получаването 
на настоящия протокол.

Отговори, постъпили в деловодството на Община Велико Търново след изтичане 
на срока, няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата с препоръчано 
писмо или по куриер, участникът следва да се съобрази с последната дата за постъпване 
на отговора.

Отговорът на участниците се представят в Общински център за услуги и 
информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес: гр. Велико 
Търново, пл. „Майка България“ №2, пощенски код: 5000, в запечатан непрозрачна 
опаковка.
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Информацията се адресира до председателя на комисията с посочване „Отговор 
на писмо с изходящ номер“, като се посочва изходящ номер на приложното писмо за 
изпращане на настоящия протокол.

Комисията приключи работа в 15,00 ч. и насрочи следващо заседание след 
получаване на отговорите на участниците по констатациите в настоящия протокол.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр и в съответствие с чл. 54 ал.8 
от ППЗОП ще бъде публикуван дадрофила на купувача на Община Велико Търново.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:........ ^ ...............................
Росица Димитрова -  Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в 
Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Надя Йе^роад 7 Директор на Дирекция „Обществени поръчки” в Община В. Търново;

.............................................. [ Г Г . ...............................................

2. Грета^Марцнофц- Юрисконсулт в Дирекция ОП в Община Велико Търново;

3. Илка Тодорова - СлаЦюва - Главен счетоводител ЦСУ в Община Велико Търново;

4. Жоро КованЙг^Щавен експерт в Дирекция СДЗ в Община Велико Търново,

5. Нина Русева^ Уйравител на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост -  с. Ц. 
кория,

 ................
6. Д-р Диляна Вачкова -  Главен експерт в Дирекция СДЗ в Община Велико Търново.
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