
ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДОКЛАД
Във връзка с чл. 60, алЛ от ППЗОП

Днес на дата 04.09.2019 г., комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, 
ал.1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22-1164/17.07.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Игнатова -  Директор на Дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт” в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова - Директор на Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново;
2. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в 
Община Велико Търново;
3. Павлинка Калбанова - Главен счетоводител в Дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт” в Община Велико Търново;
4. Юлия Ангелова -  Главен експерт в Дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт” в Община Велико Търново,

изготви настоящия доклад на основание чл. 103, ал.З от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 
1 от ППЗОП за резултатите от своята работа, във връзка с разглеждане на постъпилите 
оферти за участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с 
предмет: „Доставка на хранителни продукти за обекти към структури на Община 
Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на 
хранителни продукти за обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности 
и спорт”, разположени на територията на Община Велико Търново - Хляб и хлебни 
изделия; Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти за обектите към 
„Център за социални услуги“ при Община Велико Търново - Хляб и хлебни 
изделия; Обособена позиция № 3: Доставка на хранителни продукти за обектите към 
„Център за социални услуги“ при Община Велико Търново -  Млечни 
произведения, публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/685. с уникален номер на 
процедурата 00073-2019-0027 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата
14.06.2019 г. с ГО 916086 в Регистъра на обществените поръчки на АОП, и във връзка 
с Решение № РД 24- 92 от 05.07.2019 г. за прекратяване на обособени позиции №2 и №3.
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- Състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работата и. 
Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се 
изменя състава и:

Със Заповед № РД 22-1164/17.07.2019 г., на Кмета на Община Велико Търново е 
назначена комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пенка Игнатова -  Директор на Дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт” в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова - Директор на Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново;
2. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в 
Община Велико Търново;
3. Павлинка Калбанова - Главен счетоводител в Дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт” в Община Велико Търново;
4. Юлия Ангелова -  Главен експерт в Дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт” в Община Велико Търново,

със задачи: да разгледа постъпилите в срок оферти за обособена позиция № 1 за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 
от възложителя; да разгледа и провери допуснатите оферти за съответствие с 
предварително обявените условия, както и да ги оцени. Комисията да класира 
участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от 
възложителя условия.

Комисията да проведе заседание на дата 18.07.2019 г. от 10:00 часа в заседателна зала в 
сградата на Община Велико Търново. Всички действия на комисията да бъдат 
протоколирани, като резултатите от работата да бъдат отразени в доклад. Докладът на 
основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, 
като към него да бъдат приложени протоколите от работата на комисията и всички 
документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по 
процедурата.

В хода на работата на комисията не настъпиха промени в състава й.

I. Участници в процедурата.
Постъпила е една оферта, а именно:
- Оферта с вх. № 5300-1443-6/15.07.2019 г. от 10:21 ч. на участника "СТЕЛИТ 1" 

ЕООД, гр. Севлиево, с ЕИК: 107544354; с адрес за кореспонденция: гр. Севлиево, 
пощенски код: 5400, ул. „Стойчо Часовникаров“, вх. № 1, телефон: 0675/32024, факс: 
0675/34275, e-mail: stelit_lltd@abv.bg, лице за контакт: Мирослава Петрова, Обособена 
позиция № 1: Доставка на хранителни продукти за обектите към Дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт”, разположени на територията на Община Велико Търново - 
Хляб и хлебни изделия.

II. Предложения за отстраняване на участници.
По време на работата на комисията не беше отстранен участник. Мотиви за 

разглеждане на офертата и допускане на участника са отразени в протоколите от 
работата на комисията.

2

mailto:stelit_lltd@abv.bg


«

Въз основа на протоколи от дати 18.07.2019 г., 27.08.2019 г., 04.09.2019 г„ комисията 
предлага следното класиране:

Ш.Класиране на участници.
Като взе предвид резултатите от оценката на офертата по определения в обявлението 

и документацията за обществена поръчка критерий за възлагане и допуснатият до 
класиране участник, комисията единодушно предлага следното класиране в 
обществената поръчка, с предмет: „Доставка на хранителни продукти за обекти към 
структури на Община Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: 
Доставка на хранителни продукти за обектите към Дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт”, разположени на територията на Община Велико Търново - Хляб и 
хлебни изделия; Обособена позиция № 2: Доставка на хранителни продукти за обектите 
към „Център за социални услуги“ при Община Велико Търново - Хляб и хлебни изделия; 
Обособена позиция № 3: Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за 
социални услуги“ при Община Велико Търново -  Млечни произведения:

- За Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни продукти за обектите към 
Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, разположени на 
територията на Община Велико Търново - Хляб и хлебни изделия:

1 -  во място за: оферта с вх. № 5300-1443-6/15.07.2019 г. от 10:21 ч. на участника 
"СТЕЛИТ 1" ЕООД, с ЕИК: 107544354, с адрес за кореспонденция: гр. Севлиево, 
пощенски код: 5400, ул. „Стойчо Часовникаров“, вх. № 1, телефон: 0675/32024, факс: 
0675/34275, e-mail: stelit lltd@abv.bg, лице за контакт: Мирослава Петрова - с резултат 
-  100;

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ 
НА ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК:

След като класира допуснатият участник и въз основа на констатациите, отразени 
в протоколите от работата й, Комисията

Р Е Ш И :

Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с класираният 
на първо място участник в обществената поръчка с предмет: „Доставка на хранителни 
продукти за обекти към структури на Община Велико Търново, по обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни продукти за обектите към Дирекция 
„Образование, младежки дейности и спорт”, разположени на територията на Община 
Велико Търново - Хляб и хлебни изделия; Обособена позиция № 2: Доставка на 
хранителни продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико 
Търново - Хляб и хлебни изделия; Обособена позиция № 3: Доставка на хранителни 
продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико Търново -  
Млечни произведения:

- За Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни продукти за обектите към 
Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, разположени на 
територията на Община Велико Търново - Хляб и хлебни изделия, както следва:

1 -  во място за: оферта с вх. № 5300-1443-6/15.07.2019 г. от 10:21 ч. на участника 
"СТЕЛИТ 1" ЕООД, с ЕИК: 107544354, с адрес за кореспонденция: гр. Севлиево, 
пощенски код: 5400, ул. „Стойчо Часовникаров“, вх. № 1, телефон: 0675/32024, факс:
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0675/34275, e-mail: stelit lltd@abv.bg. лице за контакт: Мирослава Петрова - с резултат 
-  100;

Настоящия доклад на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на 
основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 3 от ППЗОП.

Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията / протокол № 1 от 
18.07.2019 г., протокол № 2 от 27.08.2019 г. и протокол № 3 от 04.09.2019 г. /, всички 
документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по 
процедурата.

Настоящият доклад се състави и подписа в един екземпляр от Комисията по чл. 103, 
ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед № 22- 
1164/17.07.2019 г., на Кмета на Община Делико Търново, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................................
Пенка Игнатова -  Директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” в 
Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Надя Петрова - Директор на дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 
ТърЩщр __

  ...................................................
2. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в 
Община Велико Търново

3. Павлинка Калбанова - Главен счетоводител в Дирекция „Образование, младежки 
дейно^^и  рпрР)тГ в Община Велико ^ърново

Ч - /  ^ ............ U K .  У7.
)ва -  Главен експерт4. Юлия Ангелова -  Главен експерт в Дирекция „Образование, младежки дейности и 

спорт” в Община Велико Търново

ПОЛУЧИХ доклада на комисията на датж З/. М Ш / * ......
■ 2 ЬкЩ I

П0ДПМ^1.м»дег ............................
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВМф.
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНГ '

УТВЪРЖДАВАМ доклада на комисията на д а т а ^ . :Р.?.• /.9.Г.-.,

Подпис ••••••••• «уу • • • • * • ••••••••••••••••••••••••••'
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 4
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
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