
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРОТОКОЛ

на Комисия, назначена със Заповед № РД-22-391/06.03.2018 г. на Кмета на
Община Велико Търново

Днес, 06.03.2019 г., от 14:00 часа, в заседателната залата на Община Велико 
Търново, находяща се в гр. Велико Търново, пл. „Майка България 2“, на открито 
заседание се събра комисия от длъжностни лица по чл. 103, ал.1 от ЗОП, във връзка с 
чл.51, ал.1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД-22-391/06.03.2018 г. на Кмета на 
Община Велико Търново, за да разгледа документите, представени с офертите на 
участниците по обществена поръчка, възлагана по реда на гл. 26 от ЗОП чрез събиране 
на оферти с обява № ОБ-6 от 26.02.2019 г. по реда на чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП с 
предмет „Доставка и монтаж на павилиони“ по проект „FairDeal - мрежа - 
платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на 
трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично 
сътрудничество INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 
16.4.2.106, e-MS код: ROBG204, публикувана в профила на купувача на Община Велико 
Търново на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/646. с ID 
9086095, в състав:

Състав на комисията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павел Христов - Началник отдел „Информационно-техническо 
обслужване“ в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Илиана Христова-Пушкарова - Старши експерт в дирекция „Проекти и 

програми“ в Община Велико Търново
2. инж. Даниел Дончев - Главен експерт в отдел „Техническа 

инфраструктура“, Дирекция „Строителство и устройство на територията“ в Община 
Велико Търново

Заседанието започна в определения час - 14.00 часа в присъствието на 
председателя и членовете на комисията.

На заседанието не присъстваха представители на участниците.

Констатирано бе, че в определения срок до 17:00 часа на 05.03.2019 г., са 
постъпили 5 (пет) оферти, както следва:

1. Оферта с вх. № 53-2424-2/05.03.2019г., подадена в 08:38 часа от 
„ГРИЙН ФОРЕСТ 2016“ ООД, с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Тодор Балина“ № 25, 
тел. 0888 798 532, e-mail: pellet_vt@abv.bg, лице за контакт: Павлин Костадинов;
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2. Оферта с вх. № 53-2425 - 2/05.03.2019г., подадена в 09:27 часа
от „А/1ДОСТРОИ ГРУП“ ЕООД, с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Драгоман“ № 9А, тел. 
0896 88 48 59, лице за контакт: Алдин Кавлаков;

3. Оферта с вх. № 5300 - 20871 - 1/05.03.2019г., подадена в 09:30 часа
от „Рив комерс“ ЕООД, с адрес: гр. Варна, п.к. 9008, ул. „Веслец“ № 37, тел.: 0877 93 
97 88, e-mail: office@rivkomers.com, лице за контакти: Росица Чалъкова;

4. Оферта с вх. № 53-1802 - 1 /05.03.2019г., подадена в 10:49 часа от „САЛЕКС 
КОНСУЛТ ИМПЕКС“ ЕООД, с адрес: гр. Варна, ул. „Доброволци“ № 21, ет. 7, ап.117, 
тел. 0899 822 766, e-mail: salex-consult-impex@mail.bg, лице за контакт: Сергей Пасков;

5. Оферта с вх. № 53 - 1800 - 1 /05.03.2019г., подадена в 16:30 часа от
ЕТ „Рая Коева -Вълкова“, с адрес: гр. Банско, ул. „Неофит Рилски“ № 52, тел: 0885 331 
565, e-mail: raya.k.valkova@gmail.com, лице за контакти: Рая Коева-Вълкова.

I. Разглеждане на документи, съдържащи информация, свързани с личното 
състояние и критериите за подбор на участниците.

След запознаване със списъка на постъпилите оферти, председателят и 
членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за 
обществени поръчки и по чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.

Подадените в срок оферти са представени в запечатани, непрозрачни опаковки 
с ненарушена цялост и надписани в съответствие с чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.

Публичните действия на комисията продължиха с отваряне на постъпилите 
оферти по реда на тяхното постъпване, съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП и обявяване на 
ценовите предложения на участниците, както следва:

1. Участник „ГРИЙН ФОРЕСТ 2016“ ООД с оферта с № 53-2424-2/05.03.2019г. 
подадена в 08:38 ч. е предложил обща цена за изпълнение на поръчката от 58 520,00 
(петдесет и осем хиляди петстотин и двадесет) лв. без ДДС;

№ ДЕИНОСТИ Брой Единична 
цена в лв. 
без ДДС

Единична 
цена в лв. с 
ДДС

Обща цена в 
лв. без ДДС

Обща цена 
в лв. с ДДС

1. Павилиони 38 1 540,00 1 848,00 58 520,00 70 224,00

2. Участник „А/1ДОСТРОЙ ГРУП“ ЕООД с оферта с вх. N° 53-2425 -2/05.03.2019г., 
подадена в 09:27 часа е предложил обща цена за изпълнение на поръчката от 64 600,00 
(шестдесет и четири хиляди и шестстотин) лв. без ДДС;
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

№ ДЕИНОСТИ Брой Единична 
цена в лв. 
без ДДС

Единична 
цена в лв. с
ДДС

Обща цена в 
лв. без ДДС

Обща цена 
в лв. с ДДС

1. Павилиони 38 1 700,00 2 040,00 64 600,00 77 520,00

3. Участник от „РИВ КОМЕРС“ ЕООД с оферта с вх. № 5300 - 20871 - 1 /05.03.2019г., 
подадена в 09:30 часа е предложил обща цена за изпълнение на поръчката от 58 976,00 
(петдесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и шест) лв. без ДДС;

№ ДЕЙНОСТИ Брой Единична 
цена в лв. 
без ДДС

Единична 
цена в лв. с 
ДДС

Обща цена в 
лв. без ДДС

Обща цена 
в лв. с ДДС

1. Павилиони 38 1 552,00 1 862,40 58 976,00 70 771,20

4. Участник „СА/1ЕКС КОНСУЛТ ИМПЕКС“ ЕООД с оферта с вх. № 53 - 1802 - 
1 /05.03.2019г., подадена в 10:49 часа е предложил обща цена за изпълнение на 
поръчката от 62 928,00 (шестдесет и две хиляди деветстотин двадесет и осем) лв. без 
ДДС;

№ ДЕИНОСТИ Брой Единична 
цена в лв. 
без ДДС

Единична 
цена в лв. с 
ДДС

Обща цена в 
лв. без ДДС

Обща цена 
в лв. с ДДС

1. Павилиони 38 1 656,00 1 987,20 62 928,00 75 513,60

5. Участник ЕТ „Рая Коева -Вълкова“ с оферта с вх. № 53 - 1800 - 
1 /05.03.2019г., подадена в 16:30 часа е предложил обща цена за изпълнение на 
поръчката от 60 000,10 (шестдесет хиляди и десет) лв. без ДДС;

№ ДЕИНОСТИ Брой Единична 
цена в лв. 
без ДДС

Единична 
цена в лв. с 
ДДС

Обща цена в 
лв. без ДДС

Обща цена 
в лв. с ДДС

1. Павилиони 38 1 578,95 1 894,74 60 000,10 72 000,12

След извършване на описаните действия Комисията приключи своята работа и 
продължи разглеждането на офертите на закрито заседание.

1. По отношение на документите и информацията от офертата на „ГРИЙН 
ФОРЕСТ 2016“ ООД:

Офертата съдържа следните изискуеми документи:
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.■ЦвЦШ.

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1) Заявление за участие, в т. ч опис на документите и информация, съдържащи се 
в офертата - по Примерен образец №1, подписано и подпечатано от Павлин 
Костадинов - управител - 2 страници

2) Представяне на участника (Образец №2), подписано и подпечатано от Павлин 
Костадинов - управител - 3 страници

3) Техническо предложение за изпълнение на поръчката - по примерен образец № 
3, подписано и подпечатано от Павлин Костадинов - управител (включително 
схеми/чертежи) - 8 страници

4) Ценово предложение - по примерен образец № 4, подписано и подпечатано от 
Павлин Костадинов - управител - 4 страници

5) Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка - по примерен образец № 9, за последните 3 години, с попълнени 
стойности, период на изпълнение и получатели, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от 
ЗОП, подписан и подпечатан от Павлин Костадинов - управител

6) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 
(образец № 5), подписана и подпечатана от Павлин Костадинов - управител - 2 
страници

7) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 
(образец № 5), подписана и подпечатана от Мартин Костадинов - управител - 2 
страници

8) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП 
(образец № 6), подписана и подпечатана от Павлин Костадинов - управител

9) Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП, подписана и подпечатана от Павлин 
Костадинов - управител - 2 страници

10)Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Образец №
10), подписана и подпечатана от Павлин Костадинов - управител - 2 страници

11) Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Образец №
11), подписана и подпечатана от Павлин Костадинов - управител - 2 страници

12) Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, ал. 4 от 
ЗОП (Образец № 12), подписана и подпечатана от Павлин Костадинов - управител 
- 2 страници

13) Разпечатка на Актуално състояние на „ГРИЙН ФОРЕСТ 2016“ ООД, подписана и 
подпечатана - 2 страници

14) Декларации за съответствие, сертификати и декларации за експлоатационни 
показатели, протоколи за изпитване и др. - 14 листа

Комисията извърши проверка за липса, непълнота или несъответствие на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие 
с изискванията към личното състояние или критериите за подбор и установи следното:

Не са установени липси, непълноти или несъответствия на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка и несъответствие с изискванията 
към личното състояние или критериите за подбор.
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Предвид горното представените документи доказват съответствието на 
участника с изискванията към личното състояние, както и доказват съответствието на 
участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя.

След анализ на представените документи и информация по чл. 39, ал. 2 от 
ППЗОП от опаковката на „ГРИЙН ФОРЕСТ 2016“ ООД, комисията се обедини 
единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и е налице 
съответствие с изискванията на Възложителя към личното състояние и критерии за 
подбор, поставени от същия, при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 

от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и липсата 
на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, както и на обстоятелствата по 
чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито 
имущество, чрез представяне на декларации по образец на възложителя, подписани от 
управителя Павлин Костадинов, в съответствие с данните от търговската му 
регистрация.

По отношение на подизпълнители и трети лица:
Участникът е посочил в образец № 2 „Представяне на участника“, че няма да 

използва капацитета на други субекти (подизпълнители и трети лица), за да изпълни 
поставените от Възложителя изисквания.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участникът „ГРИЙН ФОРЕСТ 2016“ ООД има опит в изпълнението на дейности с 

предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка през 
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. В представения 
списък на доставките, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, по 
образец № 9, участникът е посочил три изпълнени от него дейности по доставка и монтаж 
на павилиони, както и тяхната стойност, период на изпълнение и получатели.

Така представената информация е в пълно съответствие с поставените от 
Възложителя условия. Участникът е удостоверил съответствието си с поставените 
изисквания относно наличието на опит в изпълнението на идентични или сходни с предмета 
на поръчката дейности, чрез представяне на списък на доставките, идентични или сходни с 
предмета на обществената поръчка по образеца на възложителя.

На основание на гореизложените констатации Комисията единодушно реши ДА 
ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на техническото му предложение.

2. По отношение на документите и информацията от офертата на 
„АЛДОСТРОЙ ГРУП“ ЕООД:

Офертата съдържа следните документи:
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1) Заявление за участие, в т. ч опис на документите и информация, 
съдържащи се в офертата - по примерен образец №1, подписано и подпечатано от 
Алдин Кавлаков - пълномощник - 2 страници

2) Представяне на участника (Образец №2), подписано и подпечатано от 
Алдин Кавлаков - пълномощник - 3 страници

3) Техническо предложение за изпълнение на поръчката - по примерен 
образец № 3, подписано и подпечатано от Алдин Кавлаков - пълномощник - 3 страници

4) Ценово предложение - по примерен образец № 4, подписано и подпечатано 
от Алдин Кавлаков - пълномощник - 3 страници

5) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
ЗОП (образец № 5), подписана и подпечатана от Алдин Кавлаков - пълномощник - 2 
страници

6) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП 
(образец № 6), подписана и подпечатана от Алдин Кавлаков - пълномощник

7) Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП (образец № 7), подписана от Алдин 
Кавлаков - пълномощник - 2 страници

8) Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Образец № 10), 
подписана и подпечатана от Алдин Кавлаков - пълномощник - 2 страници

9) Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 
(Образец № 11), подписана и подпечатана от Алдин Кавлаков - пълномощник - 2 
страници

10) Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 
от ЗОП, подписана и подпечатана от Алдин Кавлаков - пълномощник - 2 страници

След направена справка в Търговския регистър и регистъра на Ю/1НЦ по 
партидата на участника е видно, че дружеството се управлява и представлява от 
Айгюл Халилова, която е и едноличен собственик на капитала. Всички документи 
в офертата, както и образците на техническо и ценово предложение, са подписани 
от друго лице - Алдин Кавлаков, посочен навсякъде като „пълномощник“, но 
същевременно и никъде не присъстващ в информацията от търговския регистър. 
В офертата не е представено пълномощно на това лице, от което да е видно 
изрично упълномощаването, както и обхвата на представителната му власт.

Законът за обществените поръчки дава възможност при констатиране на липси 
или несъответствия единствено в информацията и документите, с които се доказва 
съответствието с поставените критерии за подбор, да се поправят тези 
несъответствия. Информацията, съдържаща се в техническото и ценовото 
предложение, не би могла да бъде коригирана, съответно пороците не биха могли 
да бъдат санирани (в т. ч. автора на волеизявлението). В настоящия случай цялата 
оферта (в т.ч. техническото и ценовото предложение) е подписана от друго лице, 
а не от лицето представляващо участника съгласно актуалната съдебна 
регистрация или изрично упълномощено за това лице, и следователно на практика 
не е налице необходимото волеизявление, респ. легитимно подадена оферта.
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласно чл. 39, ал. 3 от ППЗОП указва, че „Офертата включва:
1. Техническо предложение, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, 
не е законният представител на участника........................

В условията на документацията в раздел III. „Изисквания към техническото 
предложение“ е посочено, че „Участникът задължително представя Техническо 
предложение по образец от настоящата документация. Предложението трябва да е 
изготвено съгласно настоящите указания по приложения образец и да включва:

1. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
2. декларация за срока на валидност на офертата;
3. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 
на труд и

4. предложение за изпълнение на поръчка в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на възложителя, в т.ч. срок за демонтаж (не повече 
от 5 работни дни)“, като е посочено изрично, че „Оферти с Техническо предложение, 
в което няма описана горепосочената информация, ще бъдат отстранени от 
участие и няма да бъдат допуснати до оценяване“.

Освен горното, комисията установи, че участникът не е изпълнил поставените 
изисквания относно задължителното съдържание на техническото предложение, 
а именно:

В офертата не се съдържа изискваната „схема/чертеж/рисунка на 
павилионите със съответните размери, вид и начин на изглеждане, от които да е 
видно мястото на всеки един от елементите, изброени в техническата 
спецификация и описанието на изпълнението на поръчката по т. 8“. В
предоставения от Възложителя Образец № 3 „Техническо предложение“, в т. 8 
участниците следва да представят предлаганото от тях изпълнение на поръчката 
„съгласно указанията в техническата спецификация и документацията“, като в т. 
9 изрично е посочено, че участникът следва да представи такава 
схема/чертеж/рисунка на павилионите съобразно посоченото изискване в 
техническата спецификация (Приложение 1). В представената от „АЛДОСТРОЙ ГРУП“ 
ЕООД никъде не се съдържа изискваната схема, чертеж или рисунка, с което 
участникът не е изпълнил поставените изисквания относно съдържанието на 
техническото си предложение.

Освен това в техническата спецификация към обществената поръчка 
(Приложение 1) изрично е записано, че „Участникът представя към техническото 
си предложение декларации за съответствие и/или декларации за 
експлоатационните характеристики на използваните материали, в съответствие 
изискванията по т. 4 ......“.

В представената оферта не се съдържат и изискваните от Възложителя 
декларации за съответствие и/или декларации за експлоатационните 
характеристики на използваните материали.
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Участникът „АЛДОСТРОЙ ГРУП“ ЕООД е представил оферта, която е 
подписана от лице без представителни функции и не отговаря на поставените от 
възложителя изисквания, а допуснатите пропуски и несъответствия не подлежат 
на поправка/допълване/коригиране, тъй като касаят представеното предложение 
за изпълнение на поръчката и изискванията от техническата спецификация.

След запознаване със съдържанието на представената оферта и по-конкретно - 
на техническото предложение, Комисията счита, че същото не отговаря на 
изискванията на Възложителя, поради гореизложените мотиви.

Поради констатираните несъответствия в представеното от участника 
техническо предложение, и на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква „а“ от ЗОП, 
комисията предлага участникът да бъде отстранен от участие.

3. По отношение на документите и информацията от офертата на „РИВ 
КОМЕРС“ ЕООД:

Офертата съдържа следните документи:

1) Заявление за участие, в т. ч опис на документите и информация, 
съдържащи се в офертата - по примерен образец № 1, подписано и подпечатано от 
Росица Чалъкова - управител - 2 страници

2) Декларация, че използваните материали съгласно изискванията на т. 4 от 
Техническата спецификация ще съответстват на приложимите стандарти за качество, 
подписана от Росица Чалъкова - управител

3) Представяне на участника (Образец №2), подписано и подпечатано от 
Росица Чалъкова - управител - 3 страници

4) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
ЗОП (образец № 5), подписана и подпечатана от Росица Чалъкова - управител - 2 
страници

5) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП 
(образец № 6), подписана и подпечатана от Росица Чалъкова - управител

6) Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП (образец № 7), подписана от Росица 
Чалъкова - управител - 2 страници

7) Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Образец № 10), 
подписана и подпечатана от Росица Чалъкова - управител - 2 страници

8) Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 
(Образец № 11), подписана и подпечатана от Росица Чалъкова - управител

9) Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 
от ЗОП (Образец № 12), подписана и подпечатана от Росица Чалъкова - управител - 2 
страници
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

10) Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка (Образец № 9), подписан и подпечатан от Росица Чалъкова - управител

11) Заверено копие на Удостоверение-референция
12) Техническо предложение за изпълнение на поръчката - по примерен 

образец № 3 (включително схеми/чертежи), подписано и подпечатан о от Росица 
Чалъкова - управител - 8 страници

13) Ценово предложение - по примерен образец N° 4, подписано и подпечатано 
от Росица Чалъкова - управител

При направена проверка в Търговския регистър ри Агенция по вписванията се 
установи, че дружеството се представлява от Росица Чалъкова - Управител и едноличен 
собственик.

Комисията извърши проверка за липса, непълнота или несъответствие на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие 
с изискванията към личното състояние или критериите за подбор и установи следното:

Не са установени липси, непълноти или несъответствия на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка и несъответствие с изискванията 
към личното състояние или критериите за подбор.

Предвид горното представените документи доказват съответствието на 
участника с изискванията към личното състояние, както и доказват съответствието на 
участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя.

След анализ на представените документи и информация по чл. 39, ал. 2 от 
ППЗОП от опаковката на „РИВ КОМЕРС“ ЕООД, комисията се обедини единодушно, че 
участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с 
изискванията на Възложителя към личното състояние и критерии за подбор, поставени 
от същия, при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 

от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТУ1ТДС и липсата 
на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, както и на обстоятелствата по 
чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито 
имущество, чрез представяне на декларации по образец на възложителя, подписани от 
управителя Росица Чалъкова, в съответствие с данните от търговската му регистрация.

По отношение на подизпълнители и трети лица:
Участникът е посочил в образец № 2 „Представяне на участника“, че няма да 

използва капацитета на други субекти (подизпълнители и трети лица), за да изпълни 
поставените от Възложителя изисквания.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Участникът „РИВ КОМЕРС“ ЕООД има опит в изпълнението на дейности с предмет 
и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка през последните 
3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. В представения списък на 
доставките, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, по образец № 
9, участникът е посочил една изпълнена от него дейност по изработка, доставка и 
монтаж на четири броя преместваеми търговски обекти тип „павилион“, както и тяхната 
стойност, период на изпълнение и получатели.

Така представената информация е в пълно съответствие с поставените от 
Възложителя условия. Участникът е удостоверил съответствието си с поставените 
изисквания относно наличието на опит в изпълнението на идентични или сходни с 
предмета на поръчката дейности, чрез представяне на списък на доставките, 
идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по образеца на 
възложителя.

На основание на гореизложените констатации Комисията единодушно реши ДА 
ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на техническото му предложение.

4. По отношение на документите и информацията от офертата на 
„САЛЕКС КОНСУЛТ ИМПЕКС“ ЕООД

Офертата съдържа следните документи:

1) Заявление за участие, в т. ч опис на документите и информация, 
съдържащи се в офертата - по примерен образец №1, подписано и подпечатано от 
Сергей Пасков - управител - 3 страници

2) Представяне на участника (Образец № 2), подписано и подпечатано от 
Сергей Пасков - управител - 3 страници

3) Техническо предложение за изпълнение на поръчката - по примерен 
образец № 3 (включително схеми/чертежи), подписано и подпечатано от Сергей 
Пасков - управител - 8 страници

4) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
ЗОП (образец № 5), подписана и подпечатана от Сергей Пасков - управител - 2 страници

5) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП 
(образец № 6), подписана и подпечатана от Сергей Пасков - управител

6) Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП (образец № 7), подписана от Сергей 
Пасков - управител - 2 страници

7) Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Образец № 10), 
подписана и подпечатана от Сергей Пасков - управител - 2 страници

8) Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 
(Образец № 11), подписана и подпечатана от Сергей Пасков - управител
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

9) Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 
от ЗОП (Образец № 12), подписана и подпечатана от Сергей Пасков - управител - 2 
страници

10) Декларация за съответствие, че посочените в т. 4 от техническата 
спецификация материали ще съответстват на приложимите стандарти за качество, 
подписана и подпечатана от Сергей Пасков - управител

11) Заверено копие на Удостоверение от Фондация „Национален център за 
развитие“ гр. Варна

12) Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка (образец № 9), подписан и подпечатан от Сергей Пасков - управител

13) Ценово предложение - по примерен образец № 4, подписано и подпечатано 
от Сергей Пасков - управител

При направена проверка в Търговския регистър при Агенция по вписванията се 
установи, че дружеството се представлява от Сергей Пасков - Управител и едноличен 
собственик на капитала.

Комисията извърши проверка за липса, непълнота или несъответствие на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие 
с изискванията към личното състояние или критериите за подбор и установи следното:

Не са установени липси, непълноти или несъответствия на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка и несъответствие с изискванията 
към личното състояние или критериите за подбор.

Предвид горното представените документи доказват съответствието на 
участника с изискванията към личното състояние, както и доказват съответствието на 
участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя.

След анализ на представените документи и информация по чл. 39, ал. 2 от 
ППЗОП от опаковката на „САЛЕКС КОНСУЛТ ИМПЕКС“ ЕООД, комисията се обедини 
единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и е налице 
съответствие с изискванията на Възложителя към личното състояние и критерии за 
подбор, поставени от същия, при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 

от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и липсата 
на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, както и на обстоятелствата по 
чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито 
имущество, чрез представяне на декларации по образец на възложителя, подписани от 
управителя Сергей Пасков, в съответствие с данните от търговската му регистрация.

По отношение на подизпълнители и трети лица:
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

Д-ДпЯ,

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Участникът е посочил в образец № 2 „Представяне на участника“, че няма да 
използва капацитета на други субекти (подизпълнители и трети лица), за да изпълни 
поставените от Възложителя изисквания.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участникът „САЛЕКС КОНСУЛТ ИМПЕКС“ ЕООД има опит в изпълнението на

дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. В 
представения списък на доставките, идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, по образец № 9, участникът е посочил една изпълнена от него 
дейност по доставка на три броя павилиони за провеждане на кампания за събиране на 
информация, както и стойността, периода на изпълнение и получател.

Така представената информация е в пълно съответствие с поставените от 
Възложителя условия. Участникът е удостоверил съответствието си с поставените 
изисквания относно наличието на опит в изпълнението на идентични или сходни с 
предмета на поръчката дейности, чрез представяне на списък на доставките, 
идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по образеца на
възложителя.

На основание на гореизложените констатации Комисията единодушно реши ДА 
ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на техническото му предложение.

5. По отношение на документите и информацията от офертата на ЕТ „РАЯ 
КОЕВА- ВЪЛКОВА“

Офертата съдържа следните документи:

1) Заявление за участие, в т. ч опис на документите и информация, 
съдържащи се в офертата - по примерен образец № 1, подписано и подпечатано от Рая 
Коева-Вълкова - управител - 3 страници

2) Представяне на участника (Образец № 2), подписано и подпечатано от Рая 
Коева-Вълкова - управител - 3 страници

3) Техническо предложение за изпълнение на поръчката - по примерен 
образец N° 3 (включително схема/чертеж), подписано и подпечатано от Рая Коева- 
Вълкова - управител - 4 страници

4) Ценово предложение - по примерен образец № 4, подписано и подпечатано 
от Рая Коева-Вълква - управител - 3 страници

5) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
ЗОП (образец № 5), подписана и подпечатана от Рая Коева-Вълква - управител - 2 
страници

6) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП 
(образец № 6), подписана и подпечатана от Рая Коева-Вълква - управител

7) Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП (образец № 7), подписана от Рая Коева- 
Вълква - управител - 2 страници
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8) Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка (образец № 9), подписан и подпечатан от Рая Коева-Вълква - управител - 2 
страници

9) Заверени копия на 2 броя договори за доставка - 12 страници
10) Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Образец № 10), 
подписана и подпечатана от Рая Коева-Вълкова - управител - 2 страници

11) Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 
(Образец № 11), подписана и подпечатана от Рая Коева-Вълква - управител - 2 страници

12) Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 
от ЗОП (Образец № 12), подписана и подпечатана от Рая Коева-Вълква - управител

При направена проверка в Търговския регистър при Агенция по вписванията се 
установи, че дружеството се представлява от Рая Коева-Вълкова - Управител и 
едноличен собственик.

Комисията извърши проверка за липса, непълнота или несъответствие на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие 
с изискванията към личното състояние или критериите за подбор и установи следното:

Не са установени липси, непълноти или несъответствия на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка и несъответствие с изискванията 
към личното състояние или критериите за подбор.

Предвид горното представените документи доказват съответствието на 
участника с изискванията към личното състояние, както и доказват съответствието на 
участника с критериите за подбор, поставени от Възложителя.

След анализ на представените документи и информация по чл. 39, ал. 2 от 
ППЗОП от опаковката на ЕТ „РАЯ КОЕВА- ВЪЛКОВА“, комисията се обедини 
единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и е налице 
съответствие с изискванията на Възложителя към личното състояние и критерии за 
подбор, поставени от същия, при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 

от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и липсата 
на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, както и на обстоятелствата по 
чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито 
имущество, чрез представяне на декларации по образец на възложителя, подписани от 
управителя Рая Коева-Вълкова, в съответствие с данните от търговската му 
регистрация.

По отношение на подизпълнители и трети лица:
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Участникът е посочил в образец № 2 „Представяне на участника“, че няма да 
използва капацитета на други субекти (подизпълнители и трети лица), за да изпълни 
поставените от Възложителя изисквания.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участникът ЕТ „РАЯ КОЕВА- ВЪЛКОВА“ има опит в изпълнението на дейности с 

предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка през 
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. В представения 
списък на доставките, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, по 
образец № 9, участникът е посочил две изпълнени идентични/сходни доставки, както и 
стойността, периода на изпълнение и получатели.

Така представената информация е в съответствие с поставените от Възложителя 
условия. Участникът е удостоверил съответствието си с поставените изисквания 
относно наличието на опит в изпълнението на идентични или сходни с предмета на 
поръчката дейности, чрез представяне на списък на доставките, идентични или сходни 
с предмета на обществената поръчка по образеца на възложителя.

На основание на гореизложените констатации Комисията единодушно реши ДА 
ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на техническото му предложение.

Въз основа на проверката за съответствие на участниците с изискванията към 
личното състояние и критерия за подбор, комисията реши да разгледа техническите 
предложения на четиримата допуснати участника. На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, 
комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения от офертите и 
извърши проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия на 
Възложителя.

II. Разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници за 
съответствие с предварително обявените условия.

Комисията разгледа техническите предложения на допуснатите участници за 
съответствие с предварително обявените условия по реда на получаване на офертите.

Въз основа на проверката за съответствие на участниците с изискванията за лично 
състояние и съответствието с критериите за подбор, комисията реши да разгледа 
техническите предложения на следните участници:

1. Участник - „ГРИЙН ФОРЕСТ 2016“ ООД с оферта с вх. № 53-2424-2/05.03.2019г., 
подадена в 08:38 часа;

2. Участник „РИВ КОМЕРС“ ЕООД Оферта с вх. № 5300 - 20871 1/05.03.2019г., 
подадена в 09:30 часа;

3. Участник „САЛЕКС КОНСУЛТ ИМПЕКС“ ЕООД Оферта с вх. № 53-1802 - 
1 /05.03.2019г., подадена в 10:49 часа;
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4. Участник ЕТ „Рая Коева -Вълкова“ с оферта с вх. № 53 - 1800 - 1 /05.03.2019г., 
подадена в 16:30 часа.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията извърши проверка за съответствие на 
допуснатите оферти с предварително обявените условия, съдържащи се в обявата и в 
техническата спецификация.

1. Участник „ГРИЙН ФОРЕСТ 2016“ ООД:

След запознаване със съдържанието на представеното техническо предложение, 
комисията достигна до следните заключения: Участникът е използвал образеца на 
Техническо предложение - приложение от документацията за обществена поръчка. 
Техническото предложение е представено на хартиен носител и съдържа подписа на 
лицето, представляващо участника.

1. Участникът е представил схема на павилионите със съответните размери, вид и 
начин на изглеждане, от които е видно мястото на всеки един от елементите, 
разположението на електрическото табло и осветлението, вътрешната обшивка и 
изглед на търговската маса, съгласно описаните детайли и техническата 
спецификация.

Ако бъде определен за изпълнител участникът предлага да достави и монтира 
38 (тридесет и осем) броя павилиони, както следва:
Габаритни размери:
- дължина 212 см./широчина 120 см./височина - 190 см. до долната част на 
реброто, 240 см. до билото;
- застроена площ - 2,54 кв. м.;
- височина на масата - към търговеца 100,00 см. към клиента 80,00 см., от 
сгъваем тип, която да играе роля охранителен елемент на прозореца;
Приема да използва материали:
- дървени обработени (рендосани) греди, колони и дъски от бял бор или 

еквивалент;
- обмазване на дървения материал с антисепти, хидрофобизатори и потъмнители 
за дърво с доказани експлоатационни качества;
- асфалтови (битумни) керемиди в червен цвят;
- вътрешна обшивка (търговска маса) от пластифицирана ламарина в цвят сив;
- алуминиева дограма в кафяв цвят (врати - отваряне на вън).

2. Гаранционният срок на доставените стоки е 24 (двадесет и четири) месеца, 
считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол без забележки, за 
цялостната доставка, монтаж и демонтаж на доставените стоки. С Техническото си 
предложение участникът е предложил срокове, които не са по-ниски от установените 
от възложителя минимални гаранционни срокове и не надвишават определените от 
възложите максимални такива.
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3. Запознати са и приемат да отстраняват дефекти/несъответствия и повреди, 
появили се по време на гаранционния срок, в срок от 1 (един) работен ден след 
получаването на уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощен от него 
представител за несъответствие на доставените изделия, без допълнително заплащане 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. Приемат всички разходи по отстраняването на проблем, ремонт или замяната 
на дефектирали части да са за тяхна сметка, в случай, че бъдат избрани за Изпълнител.

5. Приемат да извършват гаранционен ремонт на доставените стоки в срок до 24 
часа, на място, при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със свои средства (включително транспорт). 
Приемат, че гаранционният срок не тече и се удължава с времето до отстраняване на 
дефекта/несъответствието/повредата.

6. Приема павилионите да бъдат електрифицирани, като имат осветление 
(фиг.7) с изходен контакт на 230 V (фигб), както и външен влагоустойчив вход (фиг.З) 
за свързване н електрическата мрежа.

I. Други изисквания:
1. Обвързват се от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА до изтичане 

срока на валидност.
2. Запознати са с условията на финансиране на поръчката, както и с всички 

документи и указания в документацията за участие в поръчката и приемат да изпълнят 
всички задължения, произтичащи от обявените условия.

3. Декларира, че е съгласен срокът на валидността на оферта им да бъде до 
17:00 часа на 31.05.2019 г.

4. В случай че бъдат определени за изпълнител на поръчката, се задължават при 
подписването на договора за обществената поръчка да представя актуални документи, 
удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП. Документите се 
представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

5. Декларират, че са съгласни с клаузите, заложени в проекта на договора, 
неразделна част от документацията за участие.

6. Декларират, че при изготвяне на офертата са спазили изискванията 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 
на заетостта и условията на труд.

7. Задължават се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да 
уведомят Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обществената 
поръчка, възлагана по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

8. До подписване на договора представената оферта ще представлява 
споразумение между него и възложителя.

След запознаване със съдържанието на представеното техническо предложение, 
комисията достигна до следните заключения: Участникът е използвал образецът на 
Техническо предложение - приложение към документацията за обществена поръчка. 
Техническото предложение е представено на хартиен носител и съдържа подписа на 
лицето, представляващо участника. От съдържанието на представеното техническо 
предложение се установява, че участникът предвижда да изпълни предмета на 
възлаганата поръчка в пълен обем, съобразно изискванията и условия за изпълнение 
на поръчката. Представеното от участника техническо предложение съдържа описание 
на изпълнението на поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация, от
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което се вижда, че спецификацията ще бъде изпълнена в пълен обем и 
характеристики. Техническото предложение на Участника има изискуемото от 
Възложителя съдържание и съдържа документи, доказващи направените от него 
изявление, свързани с условията и изискванията на възложителя за изпълнение на 
поръчката. Към техническото си предложение участникът е приложил и 
схема/чертеж/рисунка на павилионите със съответните размери, вид и начин на 
изглеждане, от която е видно мястото на всеки един от елементите изброени в 
техническата спецификация и представеното от участника техническо предложение. С 
Техническото си предложение Участникът е предложил срокове, които не са по-ниски 
от установените от възложителя минимални гаранционни срокове и не надвишават 
определените от възложите максимални такива. Водена от изложените съображения, 
комисията счита че участникът следва да бъде допуснат до разглеждане на ценовото 
предложение.

2. Участник „РИВ КОМЕРС“ ЕООД:

След запознаване със съдържанието на представеното техническо предложение, 
комисията достигна до следните заключения: Участникът е използвал образеца на 
Техническо предложение - приложение от документацията за обществена поръчка. 
Техническото предложение е представено на хартиен носител и съдържа подписа на 
лицето, представляващо участника.

1. Участникът е представил схема на павилионите със съответните размери, вид и 
начин на изглеждане, от които е видно мястото на всеки един от елементите, 
разположението на електрическото табло и осветлението, вътрешната обшивка и 
изглед на търговската маса, съгласно описаните детайли и техническата 
спецификация.

Ако бъде определен за изпълнител участникът предлага да достави и монтира 
38 (тридесет и осем) броя павилиони, с характеристики, както следва:

Габаритни размери - дължина 212 см./широчина 120 см./височина - 190 см. до 
долната част на реброто, 240 см. до билото;
- застроена площ - 2,54 кв. м. (фиг. 2);
- височина на масата - към търговеца 100,00 см. към клиента 80,00 см., от сгъваем тип, 
която да играе роля охранителен елемент на прозореца (фиг. 4).
Приема да използва материали - дървени обработени (рендосани) греди, колони и 
дъски от бял бор (фиг. 1, 2, 3, 4); обмазване на дървения материал с антисепти, 
хидрофобизатори и потъмнители за дърво; асфалтови (битумни) керемиди в червен 
цвят (фиг. 4); вътрешна обшивка (търговска маса) от пластифицирана ламарина в цвят 
сив (фиг.9); алуминиева дограма (врати - отваряне на вън) в кафяв цвят (фиг. 2, 3, 4);

2. Гаранционният срок на доставените стоки е 24 (двадесет и четири) месеца, 
считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол без забележки, за 
цялостната доставка, монтаж и демонтаж на доставените стоки. С Техническото си 
предложение участникът е предложил срокове, които не са по-ниски от установените
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от възложителя минимални гаранционни срокове и не надвишават определените от 
възложите максимални такива.

3. Запознати са и приемат да отстраняват дефекти/несъответствия и повреди, 
появили се по време на гаранционния срок, в срок от 1 (един) работен ден след 
получаването на уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощен от него 
представител за несъответствие на доставените изделия, без допълнително заплащане 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. Приемат всички разходи по отстраняването на проблем, ремонт или замяната 
на дефектирали части да са за тяхна сметка, в случай, че бъдат избрани за Изпълнител.

5. Приемат да извършват гаранционен ремонт на доставените стоки в срок до 24 
часа, на място, при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със свои средства (включително транспорт). 
Приемат, че гаранционният срок не тече и се удължава с времето до отстраняване на 
дефекта/несъответствието/повредата.

6. Приема павилионите да бъдат електрифицирани, като имат осветление 
(фиг.7) с изходен контакт на 230 V (фигб), както и външен влагоустойчив вход (фиг.З) 
за свързване н електрическата мрежа.

II. Други изисквания:
1. Обвързват се от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА до изтичане 

срока на валидност.
2. Запознати са с условията на финансиране на поръчката, както и с всички 

документи и указания в документацията за участие в поръчката и приемат да изпълнят 
всички задължения, произтичащи от обявените условия.

3. Декларира, че е съгласен срокът на валидността на оферта им да бъде до 
17:00 часа на 31.05.2019 г.

4. В случай че бъдат определени за изпълнител на поръчката, се задължават при 
подписването на договора за обществената поръчка да представя актуални документи, 
удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП. Документите се 
представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

5. Декларират, че са съгласни с клаузите, заложени в проекта на договора, 
неразделна част от документацията за участие.

6. Декларират, че при изготвяне на офертата са спазили изискванията 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 
на заетостта и условията на труд.

7. Задължават се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да 
уведомят Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обществената 
поръчка, възлагана по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

8. До подписване на договора представената оферта ще представлява 
споразумение между него и възложителя.

След запознаване със съдържанието на представеното техническо предложение, 
комисията достигна до следните заключения: Участникът е използвал образецът на 
Техническо предложение - приложение към документацията за обществена поръчка. 
Техническото предложение е представено на хартиен носител и съдържа подписа на 
лицето, представляващо участника. От съдържанието на представеното техническо 
предложение се установява, че участникът предвижда да изпълни предмета на 
възлаганата поръчка в пълен обем, съобразно изискванията и условия за изпълнение
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на поръчката. Представеното от участника техническо предложение съдържа описание 
на изпълнението на поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация, от 
което се вижда, че спецификацията ще бъде изпълнена в пълен обем и 
характеристики. Техническото предложение на Участника има изискуемото от 
Възложителя съдържание и съдържа документи, доказващи направените от него 
изявление, свързани с условията и изискванията на възложителя за изпълнение на 
поръчката. Към техническото си предложение участникът е приложил и 
схема/чертеж/рисунка на павилионите със съответните размери, вид и начин на 
изглеждане, от която е видно мястото на всеки един от елементите изброени в 
техническата спецификация и представеното от участника техническо предложение. С 
Техническото си предложение Участникът е предложил срокове, които не са по-ниски 
от установените от възложителя минимални гаранционни срокове и не надвишават 
определените от възложите максимални такива. Водена от изложените съображения, 
комисията счита че участникът следва да бъде допуснат до разглеждане на ценовото 
предложение.

3. Участник „Салекс Консулт Импекс“ ЕООД

След запознаване със съдържанието на представеното техническо предложение, 
комисията достигна до следните заключения: Участникът е използвал образеца на 
Техническо предложение - приложение от документацията за обществена поръчка. 
Техническото предложение е представено на хартиен носител и съдържа подписа на 
лицето, представляващо участника.

1. Участникът е представил схема на павилионите със съответните размери, вид и 
начин на изглеждане, от които е видно мястото на всеки един от елементите, 
разположението на електрическото табло и осветлението, вътрешната обшивка и 
изглед на търговската маса, съгласно описаните детайли и техническата 
спецификация.

Предлагат изпълнението на поръчката, съгласно указанията в техническата 
спецификация:

№ Съгласно техническата 
спецификация

Предложена оферта

Габаритни размери дължина 212 
см./широчина 120 см. /височина - 
190 см. до долната част на реброто, 
240 см. до билото

Павилионите ще са с габаритни размери - 
дължина 212 см./широчина 120 
см./височина - 190 см. до долната част на 
реброто, 240 см. до билото

Застроена площ - 2,54 кв.м. Застроената площ ще бъде - 2,54 кв. м

Височина на масата - към търговеца
100.00 см. към клиента 80,00 см., от 
сгъваем тип, която да играе роля 
охранителен елемент на прозореца. 
Височина на масата ще бъде - към 
търговеца 100,00 см. към клиента
80.00 см., от сгъваем тип, която ще

Височина на масата - към търговеца 
100,00 см. към клиента 80,00 см., от 
сгъваем тип, която да играе роля 
охранителен елемент на прозореца. 
Височина на масата ще бъде - към 
търговеца 100,00 см. към клиента 80,00
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играе роля охранителен елемент на 
прозореца.

см., от сгъваем тип, която ще играе роля 
охранителен елемент на прозореца.

Използвани материали: дървени 
обработени (рендосани) греди, 
колони и дъски от бял бор (или 
еквивалент); - обмазване на 
дървения материал с антисепти, 
хидрофобизатори и потъмнители за 
дърво; асфалтови (битумни) 
керемиди в червен цвят; вътрешна 
обшивка (търговска маса) от 
пластифицирана ламарина в цвят 
сив; - алуминиева дограма (врати - 
отваряне на вън) в кафяв цвят;

Ще бъдат използвани следните 
материали: дървени обработени 
(рендосани) греди, колони и дъски от бял 
бор; - обмазване на дървения материал с 
антисепти, хидрофобизатори и 
потъмнители за дърво; асфалтови 
(битумни) керемиди в червен цвят; 
вътрешна обшивка (търговска маса) от 
пластифицирана ламарина в цвят сив; - 
алуминиева дограма (врати - отваряне на 
вън) в кафяв цвят;

Павилионите следва да бъдат 
електрифицирани, като имат 
осветление и изходен контакт на 230 
V, както и външен влагоустойчиво 
вход за присъединяване към 
електропреносната мрежа.

Павилионите ще бъдат електрифицирани, 
като ще имат осветление и изходен 
контакт на 230 V, както и външен 
влагоустойчиво вход за присъединяване 
към електропреносната мрежа.

2. Декларират, че са съгласни срокът на валидността на оферта им да бъде до 
17:00 часа на 31.05.2019 г.;

3. Гаранционният срок на доставените стоки е 24 (двадесет и четири) месеца, 
считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол без забележки, за 
цялостната доставка, монтаж и демонтаж на доставените стоки.

4. Запознати са и приемат да отстраняват дефекти/несъответствия и повреди, 
появили се по време на гаранционния срок, в срок от 1 работен ден след получаването 
на уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощен от него представител за 
несъответствие на доставените изделия, без допълнително заплащане от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. Приемат всички разходи по отстраняването на проблем, ремонт или замяната 
на дефектирали части да са за тяхна сметка, в случай, че бъдат избрани за Изпълнител.

6. Приемат да извършват гаранционен ремонт на доставените стоки в срок от 1 
работен ден, след получаване на уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без допълнително 
заплащане.

7. Приемат, че гаранционният срок не тече и се удължава с времето до 
отстраняване на дефекта/несъответствието/повредата.

II. Други изисквания:
1. Обвързват се от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА до изтичане 

срока на валидност.
2. Запознати са с условията на финансиране на поръчката, както и с всички 

документи и указания в документацията за участие в поръчката и приемат да изпълнят 
всички задължения, произтичащи от обявените условия.

3. В случай че бъдат определени за изпълнител на поръчката, се задължават при 
подписването на договора за обществената поръчка да представя актуални документи, 
удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП.
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5. Декларират, че са съгласни с клаузите, заложени в проекта на договора, 
неразделна част от документацията за участие.

6. Декларират, че при изготвяне на офертата са спазили изискванията 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 
на заетостта и условията на труд.

7. Задължават се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да 
уведомят Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обществената 
поръчка, възлагана по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

8. До подписване на договора представената оферта ще представлява 
споразумение между него и възложителя.

След запознаване със съдържанието на представеното техническо предложение, 
комисията достигна до следните заключения: Участникът е използвал образецът на 
Техническо предложение - приложение към документацията за обществена поръчка. 
Техническото предложение е представено на хартиен носител и съдържа подписа на 
лицето, представляващо участника. От съдържанието на представеното техническо 
предложение се установява, че участникът предвижда да изпълни предмета на 
възлаганата поръчка в пълен обем, съобразно изискванията и условия за изпълнение 
на поръчката. Представеното от участника техническо предложение съдържа описание 
на изпълнението на поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация, от 
което се вижда, че спецификацията ще бъде изпълнена в пълен обем и 
характеристики. Техническото предложение на Участника има изискуемото от 
Възложителя съдържание и съдържа документи, доказващи направените от него 
изявление, свързани с условията и изискванията на възложителя за изпълнение на 
поръчката. Към техническото си предложение участникът е приложил и 
схема/чертеж/рисунка на павилионите със съответните размери, вид и начин на 
изглеждане, от която е видно мястото на всеки един от елементите изброени в 
техническата спецификация и представеното от участника техническо предложение. С 
Техническото си предложение Участникът е предложил срокове, които не са по-ниски 
от установените от възложителя минимални гаранционни срокове и не надвишават 
определените от възложите максимални такива. Водена от изложените съображения, 
комисията счита че участникът следва да бъде допуснат до разглеждане на ценовото 
предложение.

4. Участник ЕТ „Рая Коева -Вълкова“

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на Възложителя:

1) Участникът приема, че е обвързан от задълженията и условията, поети с 
офертата до изтичане на срока на валидност;

2) Заявява, че е запознат с условията на финансиране на поръчката, както и с 
всички документи и указания в документацията за участие в поръчката и приемат 
да изпълнят всички задължения, произтичащи от обявените условия.

3) Декларира, че е съгласен, срокът на валидност на офертата да бъде до 17:00 
часа на 31.05.2019 г.
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4) В случай, че бъдат определени за изпълнител на поръчката, се задължава при 
подписването на договора за обществената поръчка да представи актуални 
документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП.

5) Декларира, че е съгласен с клаузите, заложени в проекта на договора, 
неразделна част от документацията за участие.

6) Декларира, че при изготвяне на офертата е спазил изискванията свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд.

7) Задължава се, при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да 
уведоми Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на 
обществената поръчка, възлагана по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП;

8) Декларира, че до подписване на договора представената оферта ще 
представлява споразумение между него и възложителя.

9) Участникът е представил схема на павилионите със съответните размери, вид 
и начин с всички изискания на техническата спецификация;

10) Предлага изпълнението на поръчката, съгласно указанията в техническата 
спецификация:

Ако бъде определен за изпълнител участникът предлага да достави и монтира 38 
(тридесет и осем) броя павилиони, както следва:
Дървени търговски павилиона до 4 кв.м;
Габаритни размери - дължина 212 см./широчина 120 см./височина -190 см. до долната 

част на реброто, 240 см. до билото;
Застроена площ - 2,54 кв. м.;
Височина на масата - към търговеца 100,00 см. към клиента 80,00 см., от сгъваем тип, 

която да играе роля охранителен елемент на прозореца;
Използвани материали:
- дървени обработени (рендосани) греди, колони и дъски от бял бор или еквивалент;
- обмазване на дървения материал с антисепти, хидрофобизатори и потъмнители за 

дърво;
- асфалтови (битумни) керемиди в червен цвят;
- вътрешна обшивка (търговска маса) от пластифицирана ламарина в цвят сив;
- алуминиева дограма в кафяв цвят( врати- отваряеми навън);

Павилионите ще бъдат електрифицирани, като имат осветление и изходен контакт на 
230 V, както и външен влагоустойчиво вход за присъединяване към електропреносната 
мрежа.
11) Приема, гаранционният срок на доставените стоки да е 25 месеца, считано от датата 
на подписване на приемо-предавателен протокол без забележки, за цялостната 
доставка, монтаж и демонтаж на доставените стоки.
12) Заявява, че е запознат и приема да отстраняват дефекти/несъответствия и 
повреди, появили се по време на гаранционния срок, в срок от 1 работен ден след 
получаването на уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощен от него 
представител за несъответствие на доставените изделия, без допълнително заплащане 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
13) Приема всички разходи по отстраняването на проблем, ремонт или замяната на 
дефектирали части да са за тяхна сметка, в случай, че бъде избран за Изпълнител.
14) Приема, че гаранционният срок не тече и се удължава с времето до отстраняване 
на дефекта/несъответствието/повредата.
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След запознаване със съдържанието на представеното техническо предложение, 
комисията достигна до следните заключения: Участникът е използвал образецът на 
Техническо предложение - приложение към документацията за обществена поръчка. 
Техническото предложение е представено на хартиен носител и съдържа подписа на 
лицето, представляващо участника.

Представеното от участника техническо предложение е в съответствие с 
предоставения от Възложителя образец, но няма изисканото от Възложителя 
съдържание в неговата пълнота. Според посоченото в Техническата спецификация 
„участникът следва да представи към техническото си предложение декларации за 
съответствие и/или декларации за експлоатационните характеристики на 
използваните материали, в съответствие изискванията по т. 4 “. В офертата на 
участника ЕТ „Рая Коева -Вълкова“ никъде не се съдържат изискваните декларации 
за съответствие и/или декларации за експлоатационните характеристики на използваните 
материали. Видно е, че представената оферта не съдържа документи, задължителни 
за представяне съгласно първоначално обявените условия, и които са част от 
техническото предложение на участника.

В представената оферта не се съдържат изискваните от Възложителя 
декларации за съответствие и/или декларации за експлоатационните 
характеристики на използваните материали.

Участникът ЕТ „Рая Коева -Вълкова“ е представил оферта, която не отговаря 
на поставените от възложителя изисквания относно съдържанието на 
техническото предложение, а тези пропуски и несъответствия не подлежат на 
поправка/допълване/коригиране.

След запознаване със съдържанието на представеното техническо 
предложение, Комисията счита, че същото не отговаря на изискванията на 
Възложителя, поради гореизложените мотиви. Съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП 
възможността за поправка на представените документи в офертата касае 
хипотезата, при която е налице нередовност или несъответствие с изискванията 
към личното състояние или критериите за подбор, но не и на техническото 
предложение. Поради констатираните несъответствия в представеното от участника 
техническо предложение, и на основание чл. 107, т. 1 и т. 2, буква „а“ от ЗОП, 
комисията предлага участникът да бъде отстранен от участие.

III. Разглеждане на ценовите предложения за съответствие с предварително 
обявените условия.

1. Участник „ГРИЙН ФОРЕСТ 2016“ ООД

Участникът е представил ценово предложение към офертата си за участие в поръчка 
по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка и монтаж на 
павилиони” по проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални 
занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество“ съфинансиран 
от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на
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Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V -А Румъния- България 2014- 
2020. Проектен код: 16.4.2.106, e-MS код: ROBG204, съгласно изискванията на 
Възложителя и предлага следните условия:

1) Поема ангажимент да изпълни обекта на поръчката в съответствие с 
изискванията, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка, както 
и поема ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок;

2) Предлага да изпълни обществената поръчка с горепосочения предмет, при 
следните финансови условия: ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПРЕДЛАГА ОБЩА ЦЕНА:
58520.00 (петдесет и осем хиляди петстотин и двадесет) лева без ДДС или
70224.00 (седемдесет хиляди двеста двадесет и четири), лева с ДДС.

3) Участникът заявява, че посочената от него цена е формирана, както следва:

№ ДЕИНОСТИ Брой Единична 
цена в лв. 
без ДДС

Единична 
цена в лв. с 
ДДС

Обща цена в 
лв. без ДДС

Обща цена 
в лв. с ДДС

1. Павилиони 38 1 540,00 1 848,00 58 520,00 70 224,00

Декларира, че предложеното възнаграждение е определено при пълно съответствие с 
условията на процедурата и включва всички разходи за изпълнение на всички 
дейности, нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка;

Относно начина на плащане участникът е посочил, че желае аванс в размер на 50 % 
от стойността на поръчката, който се превежда до 30 (тридесет дневен) срок след 
представена от Изпълнителя оригинална фактура и представена гаранция за авансово 
предоставени средства.

Участникът е изготвил и представил ценовото си предложение в съответствие с 
поставените от Възложителя изисквания, подписано от представляващото лице, а 
предложените единични цени и обща цена за изпълнението на дейностите, не 
надхвърлят определената в обявата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката.

2. Участник „РИВ КОМЕРС“ ЕООД

Участникът е представил ценово предложение към офертата си за участие в поръчка 
по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка и монтаж на 
павилиони” по проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални 
занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество“ съфинансиран 
от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на 
Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-А Румъния- България 2014- 
2020. Проектен код: 16.4.2.106, e-MS код: ROBG204, съгласно изискванията на 
Възложителя и предлага следните условия:

1) Поема ангажимент да изпълни обекта на поръчката в съответствие с 
изискванията, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка, както 
и поема ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок;

2) Предлага да изпълни обществената поръчка с горепосочения предмет, при 
следните финансови условия: ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПРЕДЛАГА ОБЩА ЦЕНА:
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58 976,00 (петдесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и шест) лв. без ДДС 
или 70 771,20 (седемдесет хиляди седемстотин седемдесет и един лева и 
двадесет стотинки) с ДДС.

3) Участникът заявява, че посочената от него цена е формирана, както 
следва:

№ ДЕИНОСТИ Брой Единична 
цена в лв. 
без ДДС

Единична 
цена в лв. с 
ДДС

Обща цена в 
лв. без ДДС

Обща цена 
в лв. с ДДС

1. Павилиони 38 1 552,00 1 862,40 58 976,00 70 771,20

Декларира, че предложеното възнаграждение е определено при пълно съответствие с 
условията на процедурата и включва всички разходи за изпълнение на всички 
дейности, нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка;

Относно начина на плащане участникът е посочил, че желае аванс в размер на 50 % 
от стойността на поръчката, който се превежда до 30 (тридесет дневен) срок след 
представена от Изпълнителя оригинална фактура и представена гаранция за авансово 
предоставени средства.

Участникът е изготвил и представил ценовото си предложение в съответствие с 
поставените от Възложителя изисквания, подписано от представляващото лице, а 
предложените единични цени и обща цена за изпълнението на дейностите, не 
надхвърлят определената в обявата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката.

3. Участник „САЛЕКС КОНСУЛТ ИМПЕКС“ ЕООД

Участникът е представил ценово предложение към офертата си за участие в поръчка 
по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка и монтаж на 
павилиони” по проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални 
занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество“ съфинансиран 
от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на 
Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V -А Румъния- България 2014- 
2020. Проектен код: 16.4.2.106, e-MS код: ROBG204, съгласно изискванията на 
Възложителя и предлага следните условия:

1) Поема ангажимент да изпълни обекта на поръчката в съответствие с 
изискванията, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка, както 
и поема ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок;

2) Предлага да изпълни обществената поръчка с горепосочения предмет, при 
следните финансови условия: ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПРЕДЛАГА ОБЩА ЦЕНА: 
62 928,00 (шестдесет и две хиляди деветстотин двадесет и осем) лв. без ДДС или 
76 513,60 (седемдесет и шест хиляди петстотин и тринадесет лева и шестдесет 
стотинки) с ДДС.
3) Участникът заявява, че посочената от него цена е формирана, както следва:

№ ДЕИНОСТИ Брой Единична Единична Обща цена в Обща цена
цена в лв. цена в лв. с лв. без ДДС в лв. с ДДС
без ДДС ДДС
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1. Павилиони 38 1 656,00 1 987,20 62 928,00 76 513,60

Декларира, че предложеното възнаграждение е определено при пълно съответствие с 
условията на процедурата и включва всички разходи за изпълнение на всички 
дейности, нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка;

Относно начина на плащане участникът е посочил, че желае аванс в размер на 50 % 
от стойността на поръчката, който се превежда до 30 (тридесет дневен) срок след 
представена от Изпълнителя оригинална фактура и представена гаранция за авансово 
предоставени средства.

Участникът е изготвил и представил ценовото си предложение в съответствие с 
поставените от Възложителя изисквания, подписано от представляващото лице, а 
предложените единични цени и обща цена за изпълнението на дейностите, не 
надхвърлят определената в обявата прогнозна стойност за изпълнение на поръчката.

IV. Оценка и класиране по критерий за възлагане.

В съответствие с разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията пристъпи 
към оценяване и класиране на офертите съобразно предварително обявените от 
възложителя условия.

Съгласно записаното в поле „Критерии за възлагане“ от обява за обществена 
поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с № ОБ-6/26.02.2019г. и раздел „Критерий 
за възлагане на поръчката и методиката за оценка“ от документацията за обществена 
поръчка, настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най- 
изгодна оферта, която се определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска 
цена“.

Съобразно изложеното в настоящия протокол, до оценка на ценовите 
предложения са допуснати офертите на следните участници:

1. Оферта с вх. № 53-2424-2/05.03.2019г., подадена в 08:38 часа от „ГРИЙН 
ФОРЕСТ 2016“ ООД, с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Тодор Балина“ № 25, тел. 
0888 798 532, e-mail: pellet_vt@abv.bg, лице за контакт: Павлин Костадинов.

2. Оферта с вх. № 5300 - 20871 - 1 /05.03.2019г., подадена в 09:30 часа
от „Рив комерс“ ЕООД, с адрес: гр. Варна, п.к. 9008, ул. „Веслец“ № 37, тел.: 0877 
93 97 88, e-mail: office@rivkomers.com, лице за контакти: Росица Чалъкова.

3. Оферта с вх. № 53-1802 - 1 /05.03.2019г., подадена в 10:49 часа от 
„САЛЕКС КОНСУЛТ ИМПЕКС“ ЕООД, с адрес: гр. Варна, ул. „Доброволци“ № 21, ет. 
7, ап.117, тел. 0899 822 766, e-mail: salex-consult-impex@mail.bg, лице за контакт: 
Сергей Пасков.
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Въз основа на така представените от участниците ценови предложения и 
съобразно определения критерий за оценка „Най-ниска цена“, комисията предлага 
следното класиране за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка и 
монтаж на павилиони“ по проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на 
уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, 
финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-А Румъния- 
България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, e-MS код: ROBG204, във връзка с 
публикувана обява N° ОБ-6/26.02.2019г., информация за обява с ID 9086095 в ПОП от 
26.02.2019 г, и с адрес на профила на купувача: https: //www. veliko- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/646/:

I-во място - Участник „ГРИЙН ФОРЕСТ 2016“ ООД, с предложена единична цена 1
540,00 (хиляда петстотин и четиридесет) лева без ДДС, и предложена обща цена 
58 520,00 (петдесет и осем хиляди петстотин и двадесет) лева без ДДС.

И-ро място - Участник „РИВ КОМЕРС“ ЕООД, с предложена единична цена 1 552,00 
(хиляда петстотин петдесет и два) лева без ДДС, и предложена обща цена 58 976,00 
(петдесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и шест) лева без ДДС.

Ill-то място - Участник „САЛЕКС КОНСУЛТ ИМПЕКС“ ЕООД, с предложена единична 
цена 1 656,00 (хиляда шестстотин петдесет и шест) лева без ДДС, и предложена 
обща цена 62 928,00 (шестдесет и две хиляди деветстотин двадесет и осем) лева 
без ДДС.

Въз основа на така направеното класиране на офертите, при изложените в 
настоящия протокол мотиви, комисията предлага сключване на договор за изпълнение 
на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на павилиони“ по проект 
„FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в 
района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за 
трансгранично сътрудничество INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020г. Проектен 
код: 16.4.2.106, e-MS код: ROBG204, с класирания на първо място участник:

„ГРИЙН ФОРЕСТ 2016“ ООД, гр. Велико Търново, с предложена единична 
цена 1 540,00 (хиляда петстотин и четиридесет) лева без ДДС, и предложена обща 
цена 58 520,00 (петдесет и осем хиляди петстотин и двадесет) лева без ДДС.

Комисията взе горните решения с единодушие и съобразно определените 
условия на поръчката.

С настоящият протокол комисията приключва работата си.

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр.
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С извършване на класирането на участниците, комисията приключи своята 
работа в 16:05 часа.

Съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП настоящият протокол и съпровождащата го 
документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

Комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.......................................................
Павел Христов - Начдлник отдел „Информационно-техническо обслужване“ в Община 
Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

£таИлиана Христова-Пушкарова - Старщи експерт в дирекция „Проекти и програми“ в 

Община Велико Търново

..................................   * ... ч -.............* ..................

инж. Даниел Дончев- Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, Дирекция 

„Строителство и устройство на територията“ в Об|/вин1а Велико Търново

г.Получих протокола на комисията на дата:
^  / '  I ■' I

/ъ  Л
Подпис?................ ...........
ИНЖ^ДАИИЕЛ ftahob
Кмет на С ицица релико Търново

- з  % -  / »  Ч\*•

УТВЪРЖДАВАМ протокола на комисията на дата:

^  У*/**!
Подпис:.......    /&jj
ИНЖ. ДАНИ^ПЛИОК:: o S o ^
Кмет на Общини цел и ко' Търново
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