
ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 05.11.2019 г. в 10:00 ч., в заседателна зала в сградата на Община Велико 
Търново, Комисията по чл. 103,ал. 1 отЗОП, във връзка счл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена 
със Заповед РД 22-1605 от 02.10.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез 
провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка на служебно и работно облекло, 
обувки и лични предпазни средства за нуждите на Община Велико Търново и за 
структури, разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени 
позиции“ (Обособени позиции от №  5 до №  8 се възлагат по реда за съответната им 
индивидуална стойност във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП  -  чрез директно възлагане на 
основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП), с прогнозна стойност 467 572.92 (четиристотин 
шестдесет и седем хиляди петстотин седемдесет и два лева и 92 ст.) лв. без ДДС, с 
публикувано решение с ID 927048 от дата 08.08.2019 г. и обявление за поръчка с ID 927049, 
и с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00073-2019-0043, с адрес 
на профила на купувача на Община Велико Търново: https ://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/703

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Диляна Вачкова - Главен експерт в дирекция „Социални дейности и 
здравеопазване“ в Община велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Юлия Ангелова - Главен експерт в дирекция „Образование, младежки дейности и 

спорт“ в Община Велико Търново
2. Инна Лунчева - Главен счетоводител в ОП „Зелени системи“
3. Трета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община 

Велико Търново
4. Стелиана Великова - Служител ЧР и вероизповедания в дирекция „Култура, 

международни дейности и туризъм“ в Община Велико Търново

С приложни писма от 17.10.2019г. от председателя на комисията е изпратен протокол 
№ 2 от 17.10.2019 г. от работата на комисията до участниците в процедурата. Протокола е 
получен от всички участници, на дати, както следва:

№ Наименование 
на участника

Писмо с изх. № 
и дата

Получен
протокол
от
участника 
на дата

Отговорът 
от участника 
следва да се 
представи до 
дата

Представен в 
Община Велико 
Търново отговор 
с вх. № и дата

1 „Тих Труд - 
Пловдив“ ЕООД

53-2790- 
1/17.10.2019 г.

21.10.2019
г.

28.10.2019 г. 5300-22487- 
2/24.10.2019 г.

2 „Смарт Бизнес 
Къмпани“ 
ЕООД, гр. 
София

53-2789- 
1/17.10.2019 г.

18.10.2019
г.

25.10.2019 г. 5300-22477- 
22/24.10.2019 г.
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Комисията установи, че отговорите на участниците са постъпили в 
законоустановения срок.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на отговорите на участниците:

I. Отговор с вх. № 5300 - 22487 - 2/24.10.2019 г. на „Тих Труд - Пловдив“ ЕООД, 
с ЕИК: 000430710, адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, ул. „Прохлада“ № 1, 
тел: 032/627176, факс: 032/626996, e-mail: tihtrud pd@mail.bg, лице за контакти
Дойчин Загорски, съдържа:

1. Приложно писмо, подписано и подпечатано от Дойчин Загорски - управител
2. Декларация за налични инструменти, съоръжения, техническо оборудване и 

човешки ресурс, подписана и подпечатана от Дойчин Загорски - управител

П. Отговор е вх. № 5300-22477-22/24.10.2019 г. на „СМАРТ БИЗНЕС 
КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. София 1616, кв. Бояна, ул. „Матей Преображенски“ № 6, ет. 
1, ап. 2, тел: 0889 067777, e-mail: office@smartbusiness.bg, лице за контакти: Никола 
Рахнев, съдържа:;

1. Приложно писмо, подписано и подпечатано от Никола Рахнев - управител - 2 
страници

2. ЕЕДОП за обособена позиция 1
3. Заверено копие на договор от 13.06.2017 г. с Община Габрово и техническа 

спецификация към него - 6 страници
4. Заверени копия на фактури за извършена доставки - 2 страници
5. Заверено копие на договор от 31.07.2015 г. с Община Пловдив, и приложения към 

него (технически спецификации, технически изисквания, технически
предложения, указания и др.) - 43 страници

6. Заверено копие на разпечатка от РОП - обявление за приключване на договор за 
обществена поръчка с уникален № 00267 - 2015 - 0018 - 2 страници

7. ЕЕДОП за обособена позиция 2
8. Заверено копие на договор от 13.06.2017 г. с Община Габрово и техническа 

спецификация към него - 6 страници
9. Заверени копия на фактури за извършена доставки - 2 страници
10. Заверено копие на договор от 31.07.2015 г. с Община Пловдив, и приложения към 

него (технически спецификации, технически изисквания, технически
предложения, указания и др.) - 51 страници

11. Заверено копие на разпечатка от РОП - обявление за приключване на договор за 
обществена поръчка с уникален № 00267 - 2015 - 0018 - 2 страници

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на 
допълнително представените документи, относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор и установи следното:

I. Относно оферта с вход. № 5300 - 22487 - 1/19.09.2019 г. от 11:18 часа и отговор 
с вх. № 5300 - 22487 - 2/24.10.2019 г. на „Тих Труд - Пловдив“ ЕООД, с ЕИК: 000430710, 
адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, ул. „Прохлада“ № 1, тел: 032/627176, факс: 
032/626996, e-mail: tihtrud_pd@mail.bg, лице за контакти Дойчин Загорски, за 
обособена позиция № 1 и № 2:

2

mailto:pd@mail.bg
mailto:office@smartbusiness.bg
mailto:tihtrud_pd@mail.bg


След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като взе 
предвид допълнително представените документи с отговор с вх. № 5300 - 22487 - 
2/24.10.2019 г., комисията установи съответствие на участника с изискванията към лично 
състояние и критериите за подбор.

Участникът е представил Декларация за налични инструменти, съоръжения, 
техническо оборудване и човешки ресурс, в която е посочил наличното техническо 
оборудване и човешки ресурс, с които разполага за изпълнението на поръчката и за 
осигуряване на качеството. Декларирал е, че може да изпълни сам 100 % от нейния 
предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс, като е посочил:

I. Съоръжения шивашко производство: 1. Кроялна (накътавъчна маса с дължина 18 
м - 1 бр., банциг - 1 бр., гатер ножица - 3 бр., машина за центровки - 1 бр.); 2. Шивашки цех 
(прави автоматични шевни машини JUKI - 12 бр., петконечен оверлог - 6 бр., ръквна 
двуиглова машина - 4 бр., двуиглова машина - 5 бр., понтериз машина - 3 бр., илична 
машина - 3 бр., машина за гайки - 1 бр., копчешиеща машина - 3 бр., пневматична машина 
за тик-так копчета - 2 бр., гладачна преса - 2 бр., гладачна техника за междуоперационно 
гладене)

II. Средносписъчен брой на персонала:

Г одина Средно списъчен брой 
на персонала

Брой на ръководни 
служители

2017 г. 47 4
2018 г. 49 4
2019 г. 37 4

като е посочен и общият производствен капацитет - 2 500 бр. работни облекла 
месечно или 30 000 броя годишно.

С така представената декларация и съдържащата се в нея информация, участникът 
„Тих Труд - Пловдив“ ЕООД декларира съответствие с поставените изисквания в чл. 12, ал. 
6 от ЗОП, като е посочил съответния % от предмета на поръчката, който ще бъде изпълнен 
със собствени съоръжения и човешки ресурс. От представената информация е видно също, 
че участникът разполага с капацитет за изпълнение на предмета на поръчката и не е налице 
хипотезата на чл. 80, ал. 4 от ППЗОП.

На интернет страницата на Агенцията за хората с уврежданията е посочен Списък 
с нормативно изискуемите документи за регистрация на специализираните предприятия 
и кооперации на хора с увреждания по чл.48. ал.1 от Закона за хората с увреждания, 
съгласно който необходимите документи са: заявление по чл. 83, ал. 3 от ЗХУ за вписване 
в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, по 
образец; декларация по чл. 83, ал. 4, т. 1 от ЗХУ (Приложение 2, утвърдено със Заповед ва 
Изпълнителния директор на АХУ); документ, удостоверяващ правото на лицата да 
извършват дейност, подлежаща на регистрационен, разрешителен или лицензионен режим 
(когато е приложимо); декларация за основно работно място на 
управителите/собствениците/председателите на кандидатстващите
предприятия/кооперации. В декларацията по чл. 83, ал. 1, т.1 от ЗХУ (Приложение 2 към 
чл. 83, ал. 4, т. 1 от ЗХУ) чрез забележка е пояснено, че в същата „се попълват само дейности 
(производство на стоки или извършване на услуги), които реално се осъществяват към 
момента на кандидатстване за вписване в Регистъра на специализираните предприятия и
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кооперации на хора с увреждания и за чието изпълнение са назначени служители от 
списъчния брой на персонала, съгласно декларираното в Раздел II. Във връзка с това, в 
случай, че съответния участник е вписан в регистъра на специализираните предприятия, то 
той отговаря на законово поставените изисквания за „специализирано предприятие.

Това заключение се подкрепя и от установената съдебна практика (Решение № 519 
от 25.04.2019 г. на КЗК; Решение № 1133/2018 г. на КЗК, постановено по преписка № 
703/2018 г.; Решение № 12725 от 30.09.2019 г. на ВАС по адм. д. № 6540/2019 г.).

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата на участника, 
описаната информация в протокол № 1 и № 2 от работата на комисията, както и в 
допълнително представения от участника отговор, описан в настоящия протокол, 
комисията единодушно решава, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние 
и на критериите за подбор за обособени позиции № 1 и № 2, както и на чл. 12, ал. 6 от ЗОП 
и го допуска до етап разглеждане на техническото предложение и проверка на съответствие 
с предварително обявените изисквания за двете обособени позиции.

И. Относно оферта с вход. № 5300 - 22477-16/01.10.2019 г. от 10:35 часа и отговор 
с вход. № 5300 - 22477 - 22/24.10.2019 г. на „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, 
ЕИК: 201741844, адрес за кореспонденция: гр. София 1616, кв. Бояна, ул. „Матей 
Преображенски“ № 6, ет. 1, ап. 2, тел: 0889 067777, e-mail: office@smartbusiness.bg, лице 
за контакти: Никола Рахнев, за обособена позиция № 1 и № 2 :

В протокол № 2 от дата 17.10.2019 г. в 11:00 часа относно обособени позиции № 1 и 
№ 2 комисията е указала, че участникът следва да прецизира информацията така, че да 
удостовери съответствието си с посоченото в чл. 12, ал. 6 от ЗОП и да посочи съответния % 
от предмета на поръчката, който ще бъде изпълнен със собствени съоръжения и човешки 
ресурс, както и да докаже, че не е налице хипотезата на чл. 80, ал. 4 от ППЗОП.

В допълнително представения ЕЕДОП и за двете обособени позиции, в част II 
„Информация за икономическия оператор“, раздел А, заедно с посочената информация, 
относно вписването на участника в списъка, поддържан от Агенция за хората с увреждания 
на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания под per. № 234, 
участникът е декларирал, че може да изпълни 100 % от предмета на поръчката със 
собствени съоръжения и човешки ресурс. С така посоченото участникът е допълнил 
първоначалната информация в ЕЕДОП така, че да съответства на изискването в чл. 12, ал. 
6 от ЗОП. За двете обособени позиции са представени и заверени копия на договори 
(договор от 13.06.2017 г. с Община Еаброво и договор от 31.07.2015 г. с Община Пловдив, 
за доставка на работно облекло и лични предпазни средства), придружени от 
технически спецификации, фактури, обявления за приключване на договор за 
обществена поръчка, и др., които подкрепят декларираното в ЕЕДОП, и от които е 
видно, че „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД е изпълнил съответните договори в пълен 
обем, без ползването на подизпълнители и/или трети лица.

Комисията единодушно приема, че с така представените документи участникът 
„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. София удостоверява съответствието си с 
поставените от Възложителя условия.

На интернет страницата на Агенцията за хората с уврежданията е посочен Списък 
с нормативно изискуемите документи за регистрация на специализираните предприятия 
и кооперации на хора с увреждания по чл.48. ал.1 от Закона за хората с увреждания, 
съгласно който необходимите документи са: заявление по чл. 83, ал. 3 от ЗХУ за вписване
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в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, по 
образец; декларация по чл. 83, ал. 4, т. 1 от ЗХУ (Приложение 2, утвърдено със Заповед ва 
Изпълнителния директор на АХУ); документ, удостоверяващ правото на лицата да 
извършват дейност, подлежаща на регистрационен, разрешителен или лицензионен режим 
(когато е приложимо); декларация за основно работно място на 
управителите/собствениците/председателите на кандидатстващите
предприятия/кооперации. В декларацията по чл. 83, ал. 1, т.1 от ЗХУ (Приложение 2 към 
чл. 83, ал. 4, т. 1 от ЗХУ) чрез забележка е пояснено, че в същата „се попълват само дейности 
(производство на стоки или извършване на услуги), които реално се осъществяват към 
момента на кандидатстване за вписване в Регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на хора с увреждания и за чието изпълнение са назначени служители от 
списъчния брой на персонала, съгласно декларираното в Раздел II. Във връзка с това, в 
случай, че съответния участник е вписан в регистъра на специализираните предприятия, то 
той отговаря на законово поставените изисквания за „специализирано предприятие.

Доколкото Законът за обществените поръчки не се съдържа изискване 
регистрацията на даден участник като специализирано предприятие да е в конкретна 
област, съответна на предмета на поръчката, и предвид декларираната от участника в ' 
ЕЕДОП информация и представените документи относно изпълнените от него сходни 
дейности, комисията приема така представените документи.

Това заключение се подкрепя и от установената съдебна практика (Решение № 
519 от 25.04.2019 г. на КЗК; Решение № 1133/2018 г. на КЗК, постановено по преписка № 
703/2018 г.; Решение № 12725 от 30.09.2019 г. на ВАС по адм. д. № 6540/2019 г.).

С така представения ЕЕДОП относно обособена позиция 1 и обособена позиция 2 
и съдържащата се в тях информация, както и представените доказателства, участникът 
„СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. София удостоверява съответствие с поставените 
изисквания в чл. 12, ал. 6 от ЗОП, като е посочил съответния % от предмета на поръчката, 
който ще бъде изпълнен със собствени съоръжения и човешки ресурс. От представената 
информация е видно също, че участникът разполага с капацитет за изпълнение на предмета 
на поръчката и не е налице хипотезата на чл. 80, ал. 4 от ППЗОП.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата на участника, 
описаната информация в протокол № 1 и № 2 от работата на комисията, и в допълнително 
представения отговор, описан в настоящия протокол, както и в съответствие с установената 
съдебна практика, комисията единодушно решава, че участникът отговаря на изискванията 
за лично състояние и на критериите за подбор за обособени позиции № 1 и № 2, както и на 
чл. 12, ал. 6 от ЗОП и го допуска до етап разглеждане на техническото предложение и 
проверка на съответствие с предварително обявените изисквания за двете обособени 
позиции.

Списък на участниците допуснати до етап разглеждане на Техническите 
предложения на този етап от работата на комисията:

Оферта с вход. № 5300 - 22487 - 1/19.09.2019 г. от 11:18 часа на „Тих Труд - 
Пловдив“ ЕООД, с ЕИК: 000430710, адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, ул. 
„Прохлада“ № 1, тел: 032/627176, факс: 032/626996, e-mail: tihtrud_pd@gmail.bg, лице за 
контакти Дойчин Загорски, за обособена позиция № 1 и № 2

Оферта с вход. № 5300 - 22477 - 16/01.10.2019 г. от 10:35 часа на „Смарт Бизнес 
Къмпани“ ЕООД, с ЕИК: 201741844, с адрес за кореспонденция: гр. Софи 1616, кв. Бояна,
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ул. „Матей Преображенски“ № 6, ет. 1, ап. 2, тел: 0889 06 77 77, e-mail: 
office@smartbusiness.bg, лице за контакти: Никола Рахнев, за обособена позиция 1 и 
обособена позиция 2.

Комисията пристъпи към разглеждане на образците на техническите 
предложения за съответната позиция от офертите на допуснатите участници, 
посочени по горе:

I. Оферта с вход. № 5300 - 22487 - 1/19.09.2019 г. от 11:18 часа на „Тих Труд - Пловдив“ 
ЕООД, с ЕИК: 000430710, адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, ул. „Прохлада“ 
№ 1, тел: 032/627176, факс: 032/626996, e-mail: tihtrud_pd@gmail.bg, лице за контакти 
Дойчин Загорски, за обособена позиция № 1 и № 2:

Техническо предложение за обособена позиция № 1 - Служебно облекло:

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като 
установи, че по отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства:

Участникът е представил Техническо предложение включващо:
1. Образец № 2.1 -  Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП, оригинал, 

подписан и подпечатан от представляващия участника Дойчин Загорски -  2 страници, с 
информация съгласно заложеното в образеца, както и лице, които при необходимост ще 
взема мерки според индивидуалните нужди на потребителите: Стефан Стефанов.

2. Таблица 1 към Образец № 2.1. за обособена позиция 1 с попълнена информация 
относно техническите характеристики на предложените от участника артикули, както и 
производител/доставчик на материалите, подписана и подпечатана - стр. 7 - стр. 8

В образеца на техническо предложение участникът е представил техническите 
характеристики на всеки от предлаганите артикули/стоки за позицията, в пълно 
съответствие с определените от Възложителя минимални изисквания.

От представения образец на техническото предложение и съдържащата се в него 
информация, както и приложенията към него, комисията прави заключение, че участникът 
е предложил изискуемата в документацията за обществената поръчка информация.

Въз основа на направените по горе констатации, комисията допуска офертата на 
участника за обособена позиция № 1 до етап отваряне на ценово предложение.

Техническо предложение за обособена позиция № 2 - Работно облекло:

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като 
установи, че по отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства:

Участникът е представил Техническо предложение включващо:
1. Образец № 2.2 -  Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП, оригинал, 

подписан и подпечатан от представляващия участника Дойчин Загорски -  2 страници, с 
информация съгласно заложеното в образеца, както и лице, които при необходимост ще 
взема мерки според индивидуалните нужди на потребителите: Стефан Стефанов.
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2. Таблица 2 към Образец № 2.2. за обособена позиция 2 с попълнена информация 
относно техническите характеристики на предложените от участника артикули, както и 
производител/доставчик на материалите, подписана и подпечатана - стр. 7 - стр. 37.

В образеца на техническо предложение участникът е представил техническите 
характеристики на всеки от предлаганите артикули/стоки за позицията, в пълно 
съответствие с определените от Възложителя минимални изисквания.

От представения образец на техническото предложение и съдържащата се в него 
информация, както и приложенията към него, комисията прави заключение, че участникът 
е предложил изискуемата в документацията за обществената поръчка информация.

Въз основа на направените по горе констатации, комисията допуска офертата на 
участника за обособена позиция № 2 до етап отваряне на ценово предложение.

II. Оферта с вход. № 5300 - 22477 - 16/01.10.2019 г. от 10:35 часа на „Смарт Бизнес 
Къмпани“ ЕООД, с ЕИК: 201741844, с адрес за кореспонденция: гр. Софи 1616, кв. 
Бояна, ул. „Матей Преображенски“ № 6, ет. 1, an. 2, тел: 0889 06 77 77, e-mail: 
office@smartbusiness.bg, лице за контакти: Никола Рахнев, за обособена позиция 1 и 
обособена позиция 2:

Техническо предложение за обособена позиция № 1 - Служебно облекло:

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като 
установи, че по отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства:

Участникът е представил Техническо предложение включващо:
1. Образец № 2.1 -  Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП, 

оригинал, подписан и подпечатан от представляващия участника Никола Рахнев - 2 
страници, с информация съгласно заложеното в образеца, както и лице, които при 
необходимост ще взема мерки според индивидуалните нужди на потребителите: Димитър 
Бенев.

2. Таблица 1 към Образец № 2.1. за обособена позиция 1 с попълнена 
информация относно техническите характеристики на предложените от участника 
артикули, както и производител/доставчик на материалите, подписана и подпечатана - 2 
страници

В образеца на техническо предложение участникът е представил техническите 
характеристики на всеки от предлаганите артикули/стоки за позицията, в пълно 
съответствие с определените от Възложителя минимални изисквания.

От представения образец на техническото предложение и съдържащата се в него 
информация, както и приложенията към него, комисията прави заключение, че участникът 
е предложил изискуемата в документацията за обществената поръчка информация.

Въз основа на направените по горе констатации, комисията допуска офертата на 
участника за обособена позиция № 1 до етап отваряне на ценово предложение.
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Техническо предложение за обособена позиция № 2 - Работно облекло:

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като 
установи, че по отношение на офертата на участника са налице следните обстоятелства:

Участникът е представил Техническо предложение включващо:
1. Образец № 2.2 -  Техническо предложение по чл. 39, ал.З, т. 1 от ППЗОП, оригинал, 

подписан и подпечатан от представляващия участника Дойчин Загорски -  2 страници, с 
информация съгласно заложеното в образеца, както и лице, които при необходимост ще 
взема мерки според индивидуалните нужди на потребителите: Димитър Бенев

2. Таблица 2 към Образец № 2.2. за обособена позиция 2 с попълнена информация 
относно техническите характеристики на предложените от участника артикули, както и 
производител/доставчик на материалите, подписана и подпечатана - 36 страници

В образеца на техническо предложение участникът е представил техническите 
характеристики на всеки от предлаганите артикули/стоки за позицията, в пълно 
съответствие с определените от Възложителя минимални изисквания.

От представения образец на техническото предложение и съдържащата се в него 
информация, както и приложенията към него, комисията прави заключение, че участникът 
е предложил изискуемата в документацията за обществената поръчка информация.

Въз основа на направените по горе констатации, комисията допуска офертата на 
участника за обособена позиция № 2 до етап отваряне на ценово предложение.

к к к к к к к к

Във връзка с определения в обявлението и в документацията за участие критерий за 
оценка „Най-ниска цена“, оценката и класирането на офертите ще се извърши след 
отварянето и разглеждането на ценовите предложения на участниците.

Списък на участниците допуснати до етап отваряне на Плик е надпис „Предлагани 
ценови параметри“:

Оферта с вход. № 5300 - 22487 - 1/19.09.2019 г. от 11:18 часа на „Тих Труд - 
Пловдив“ ЕООД, с ЕИК: 000430710, адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, ул. 
„Прохлада“ № 1, тел: 032/627176, факс: 032/626996, e-mail: tihtrud_pd@gmail.bg, лице за 
контакти Дойчин Загорски, за обособена позиция № 1 и № 2

Оферта с вход. № 5300 - 22477 - 16/01.10.2019 г. от 10:35 часа на „Смарт Бизнес 
Къмпани“ ЕООД, с ЕИК: 201741844, с адрес за кореспонденция: гр. Софи 1616. кв. Бояна, 
ул. „Матей Преображенски“ № 6, ет. 1, ап. 2, тел: 0889 06 77 77, e-mail: 
office@smartbusiness.bg, лице за контакти: Никола Рахнев, за обособена позиция 1 и 
обособена позиция 2.

Комисията приключи работа в 11:10 часа. Предвид информацията в настоящият 
протокол и съгласно планираният график за провеждане на заседания, комисията взе
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►

решение да отвори ценовите предложения на допуснатите участници на дата 08.11.2019 г. 
от 10:00 ч.

Участниците ще бъдат уведомени чрез публикуване на съобщение на профила на 
купувача, предварително оповестен на участниците с откриване на процедурата за 
възлагане на обществена поръчка https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/703.

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

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Диляна Цанкова - Главен експерт в дирекция „Социални дейности и 
здравеопазване“ в Община велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
............................................................................... С /  . V .  N / Г . ..................... ............................

Юлия Ангелова - Главен екс|рертлв дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ в 
Община Велико Търново

Иння Лх/Hhafcfy? Гттавен счетфв<|>,фцтел в ОП „Зелени системи“

Грета^ Маринова - Юрисконсулт ^  дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 
Т ърновоО

СтелианатМ шков^- Служител ЧР и вероизповедания в дирекция „Култура, международни 
дейности и'туризъм“ в Община Велико Търново
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