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Днес, 02.07.2019 г. в 14:00 ч., в стая № 306 в сградата на Община Велико 
Търново, комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със 
Заповед № РД 22 - 1052/02.07.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: 
да разгледа и оцени офертите, представени в отговор на обява с № ОБ - 19/14.06.2019г. 
за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 
187, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, започна разглеждането на постъпилите оферти във връзка с 
участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на дезинфекционни и 
почистващи препарати за обекти на ЦСУ, структури на дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт" и Общински приют за безстопанствени кучета при 
Община Велико Търново" с публикувана Информация за обява ID 9089227 в Портала 
за обществени поръчки (ПОП) и Информация за удължаване на първоначалния срок за 
получаване на оферти, публикувана в ПОП с ID 9089633 на 26.06.2019 г., с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-
tamo уо .b g/b g/ profil-na-kupuvacha/688/ 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илка Тодорова - Главен счетоводител на Център за социални услуги 
в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Юлия Ангелова - Главен експерт в дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт" в Община Велико Търново 
2. Михаела Чаушева - Младши експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново 

Със задачи: да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя; да разгледа и провери допуснатите оферти за съответствие с 
предварително обявените условия, както и да ги оцени. Комисията да класира 
участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от 
възложителя условия. 

В първоначално определения срок за подаване на оферти в обява № ОБ-
19/14.06.2019 г. е постъпила една оферта. В изпълнение на чл.188, ал.2 от ЗОП на 
26.06.2019 г. срока за събиране на оферти се удължи с още 5 дни до 01.07.2019 г. 
(включително). След изтичане и на допълнителния срок в резултат не са получени нови 
оферти. 

След запознаване с участника, членовете на комисията подписаха декларации за 
обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП. 

На заседанието не присъства представител на участника. 
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Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на постъпилата 
оферта. 

При отварянето на офертата в изпълнение на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, 
комисията обяви ценовото предложение на участника. 

I. Оферта с вх. № 5300-66-2/25.06.2019 г. от 10:10 часа на „Хигиенно - медицинска 
индустрия" ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски" № 81А, лице за 
контакт: Петя Милкова, тел. 062/ 62 24 29, факс: 062/ 63 46 09, e-mail: 
head office@hmi-company.com, съдържа: 

1. Заявление за участие, в т.ч опис на документите и информация, съдържащи се 
в офертата {Примерен образец №1), подпечатано и подписано от Евгени Костадинов -
Управител - 2 стр. 

2. Представяне на участника (Образец №2), подпечатано и подписано от Евгени 
Костадинов - Управител - 3 стр. 

3. Техническо предложение (Образец № 3), подпечатано и подписано от Евгени 
Костадинов - Управител - 7 стр. 

4. Ценово предложение (Образец № 4), подпечатано и подписано от Евгени 
Костадинов - Управител - 9 стр. 

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
Закона за обществените поръчки (Образец № 5) подпечатана и подписана от Евгени 
Костадинов - Управител - 1 стр. 

6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от Закона 
за обществените поръчки (Образец № 6) подпечатана и подписана от Евгени 
Костадинов - Управител - 2 стр. 

7. Декларация във връзка с чл. 101, ал.П от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от 
ЗОП (Образец № 8), подпечатана и подписана от Евгени Костадинов - Управител - 1 
стр. 

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 № 9) 
подпечатана и подписана от Евгени Костадинов - Управител - 2 стр. 

9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 
(Образец №10) подпечатана и подписана от Евгени Костадинов - Управител - 1 стр. 

10. Декларация за съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат 
използвани за изпълнение на поръчката (Образец № 1 1 ) подпечатана и подписана от 
Евгени Костадинов - Управител - 1 стр. 

11. Заверени копия на 6 (шест) броя Оторизационни писма. 
12. Ценова листа (каталог) - 1 стр. 

След анализ на представените документи, комисията констатира, че участникът е 
представил всички изискуеми документи, налице е съответствие с изискванията за 
лично състояние, както и че същият отговаря на поставените от Възложителя критерий 
за подбор. 

Комисията единодушно прие да допусне участника до разглеждане на 
техническото му предложение поради следните мотиви: 

Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага изпълнението на поръчката на подизпълнители. 
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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, липсата на 
свързаност с друг участник и липсата на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 
посочени в обявата, чрез представяне на попълнени и подписани Декларации - Образци 
№5,6 , 8, 9 и 10 

Участникът е декларирал, че НЕ е специализирано предприятие или кооперация 
на хора с увреждания. 

По отношение на изискванията за Годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейност: 

Съгласно условията, посочени в раздел Критерии за подбор на участниците. 
Минимални изисквания и документи за доказване, т. 1. Годност (правоспособност) за 
упражняване на професионална дейност, участниците следва да притежават „Валидно 
Разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди, издадено от 
Министерството на здравеопазването, съгласно изискванията на Наредба за формата и 
съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за 
предоставяне на назара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от Закона за 
защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (приета с ПМС 
№8 от 22.01.2018 г., Обн. ДВ. бр. 9 от 26 Януари 2018 г.) за Група 1 - Дезинфектанти и 
общи биоциди. Подгрупа 4 - Дезинфектанти за повърхности, които са в контакт с храни 
за хора и животни. 

* За доказване на изискването, Участникът декларира наличието на валидно 
разрешение в т. 5 от Представяне на участника - Образец № 2...." 

В представения Образец № 2, Участникът е отбелязал, че разполага с Валидно 
Разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди, издадено от 
Министерството на здравеопазването, съгласно изискванията на Наредба за формата и 
съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне 
на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества и смеси (приета с ПМС №8 от 22.01.2018 г., Обн. 
ДВ. бр. 9 от 26 Януари 2018 г.) за Група 1 - Дезинфектанти и общи биоциди. Подгрупа 
4 - Дезинфектанти за повърхности, които са в контакт с храни за хора и животни. 

Така се установява, че участникът отговаря на изискванията на Възложителя по 
отношение на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. 

По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 

Съгласно изискванията на обявата в част „Критерии за подбор на участниците. 
Минимални изисквания и документи за доказване", т. 3.1 „Участникът следва да 
разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката. 

Минимално изискване: Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) 
автомобил, с цел обезпечаване и доставяне на продуктите до складовете на съответните 
заведения." 

Участникът е декларирал съответствието с минимално поставеното изискване в 
Декларация - Образец М 11: инструментите, съоръженията и/или техническо 
оборудване, които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на поръчката, като 
е отбелязал, че разполага с 5 автомобила и е посочил техните марка, модел и 
регистрационен номер. С така посочената информация, същият удостоверява 
съответствието с поставените минимални изисквания. 



Съгласно изискванията на обявата в част „Критерии за подбор на участниците. 
Минимални изисквания и документи за доказване", т. 3.2 „Участникът следва да 
притежава валиден сертификат за въведена система за управление на качеството 
ISO 9001:2008/9001:2015 или еквивалент с обхват сходен или аналогичен с 
предмета на поръчката. 

Под „предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка" се 
разбира: дейности свързани с производство или доставка на дезинфекционни и/или 
почистващи препарати...." 

Участникът е посочил, че разполага с ISO 9001:2015 - BG.121129Q/U, издаден 
от Бюро Веритас, валиден до 14.11.2020 г. с обхват на сертификата: проектиране, 
производство и продажба на дезинфектанти, антисептици, консумативи, техника, 
козметика и детергенти за хуманната и ветеринарната медицина, личната и битова 
техника, хранително - вкусовата и текстилна промишленост, хотелиерство и 
ресторантьорство. Разработване, производство и продажба на промишлени реагенти, 
индустриално - институционални и биологични продукти, включително по поръчка. 
Услуги включващи проектиране и разработване на технологии в отделения за 
централно снабдяване със стерилни материали, консултантски услуги по разработване 
на дезинфекционни програми /включително НАССР/, монтаж и сервиз на миещо, 
дезинфекционно и стерилизирано оборудване, почистване и дезинфекция на лечебни, 
обществени и индустриални обекти. Участникът е посочил, че разполага и с ISO 
14001:2015. 

Така се установява, че участникът отговаря на определените в документацията 
минималните изисквания на Възложителя, чрез представената информация в образец № 
2 - Представяне на участника. 

Предвид представената информация и документи в офертата на участника, 
описани в този протокол, комисията единодушно реши да допусне участника до 
разглеждане на техническото му предложение, тъй като отговаря на изискванията за 
лично състояние и на критериите за подбор. 

КОМИСИЯТА ДОПУСКА ДО ПО-НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЛЕДНАТА ОФЕРТА; 

Оферта с вх. № 5300-66-2/25.06.2019 г. от 10:10 часа на „Хигиенно -
медицинска индустрия" ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски" № 
81А, лице за контакт: Петя Милкова, тел. 062/ 62 24 29, факс: 062/ 63 46 09, e-mail: 
head office@hmi-companv.com 

К О М И С И Я Т А П Р И С Т Ъ П И К Ъ М П Р О В Е Р К А З А С Ъ О Т В Е Т С Т В И Е Т О Н А 
Т Е Х Н И Ч Е С К О Т О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е С И З И С К В А Н И Я Т А Н А В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я : 

I. Оферта с вх. № 5300-66-2/25.06.2019 г. от 10:10 часа на „Хигиенно -
медицинска индустрия" ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски" № 
81А, лице за контакт: Петя Милкова, тел. 062/ 62 24 29, факс: 062/ 63 46 09, e-mail: 
head office@hmi-company.com 

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

Участникът е представил техническо предложение (съгласно Образец № 3), 
подписано и подпечатано от Евгени Костадинов - Управител. Декларирал е, че приема 
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условията за изпълнението на обществената поръчка заложени в проекта на договор, 
приема предложения срок за валидност на офертата - 90 календарни дни, считано от 
датата посочена като краен срок за подаване на оферти, и че при изготвяне на офертата 
са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд. 

Предложеният срок за доставка след приемане на заявка е 1 (един) час. 

Участникът е предложил организация на изпълнението, включваща: Въвеждане 
на договорената ценова листа в ERP система, като по този начин зареждането на 
информацията за цени, начин и падеж на плащане се зарежда автоматично. Всеки 
клиент може да подава поръчките си по факс, имейл или телефон, след което те се 
въвеждат в ERP системата от специалист продажби и се задава краен срок за 
подготовка и автоматично се пускат за подготвяне в склада, където складовите 
работници потвърждават подготовката на всяка една поръчка, след което тя се 
експедира към клиента. Доставките се извършват със собствени превозни средства, 
като са назначени и двама шофьори, които да обезпечават региона и града. Лицето 
определено за координация на целия процес (приемане на поръчката - доставка до 
обект) е Петя Милкова, като са посочени телефон, факс и имейл за връзка с нея. 

Съгласно раздел III ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, пи 6 от документацията: „Участникът посочва в 
Техническото предложение и търговските наименования и производители на 
продуктите от т. 1 до т. 14 от Техническата спецификация, които предлага." 

В техническото си предложение в т. 7, участникът в табличен вид е посочил 
търговските наименования и производители на продуктите от т. 1 до т. 4, в т. 6 и от т. 8 
до т. 14 от Техническата спецификация. Комисията установи, че участникът не е 
посочил производителите на следните продукти: Кислол и белина от т. 5 на списъка с 
продукти и Домакинска тел - неръждаема - 2 бр. в пакет от т. 7. 

С оглед на направената констатация комисията приема, че офертата на 
участника „Хигиенно медицинска индустрия" ЕООД не отговаря на поставените от 
Възложителя изисквания за съдържанието на Техническото предложение, поради, 
което участникът следва да бъде отстранен и не допуснат до оценяване на основание 
чл. 107, т. 2, буква „а" от ЗОН. 

Представяне на допълнителни документи е допустимо само относно доказване 
на съответствието на участника с поставените критерий за подбор. По отношение на 
техническото предложение Законът за обществени поръчки не предвижда възможност 
за допълнително представяне на документи или допълване на офертата. Видно е, че 
участникът, „Хигиенно медицинска индустрия" ЕООД не е спазил поставените 
изисквания, относно задължителното съдържание на офертата и по конкретно на 
техническото предложение. В тази връзка участникът „Хигиенно медицинска 
индустрия" ЕООД не следва да бъде допуснат до по нататъшно участие и Комисията 
единодушно реши да го предложи за отстраняване. 

С оглед направените констатации комисията приема, че Техническото 
предложение на участника не отговаря на условията на поръчката, поради, което 
участникът следва да бъде отстранен и не допуснат до оценяване на основание чл. 107, 
т. 2, буква „а" от ЗОН. 

КОМИСИЯТА НЕ ДОПУСКА ДО ПО-НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ И ОЦЕНКА СЛЕДНАТА ОФЕРТА: 



1. Оферта с вх. № 5300-66-2/25.06.2019 г. от 10:10 часа на „Хигиенно -
медицинска индустрия" ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски" № 
81 А, лице за контакт: Петя Милкова, тел. 062/ 62 24 29, факс: 062/ 63 46 09, e-mail: 
head office@hmi-companv.com 

Въз основа на гореизложеното, Комисията единодушно предлага на 
Възложителя да прекрати възлагането на обществена поръчка чрез обява с № ОБ -
19/14.06.2019 г. с предмет: „Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за 
обекти на ЦСУ, структури на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" и 
Общински приют за безстопанствени кучета при Община Велико Търново" 

Комисията приключи работа в 15:10 часа. 

Настоящия протокол се състави в един екземпляр и ще бъде публикуван на 
профила на купувача на Община Велико Търново. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ Илка Тодорова - Главен сч^оводител на Център за социални услуги в Община 
Велико Търново / 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/Юлия Ангелова Главен експерт в дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт" в Общи1^ Велико Търново / 

V - ^ ' J 

/Михаела Ч^шева - Мл. експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново/ 
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