ПРОТОКОЛ 2
Днес, 06.01.2020 г. в 14:00 ч., в стая № 306 в сградата на Община Велико
Търново, комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП
назначена със Заповед № РД 22 - 2132/27.12.2019 г.на Кмета на Община Велико
Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в
обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка и монтаж на
ново обзавеждане и оборудване по обособени позиции"
Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на ново кухненско обзавеждане и
оборудване за нуждите на домашен социален патронаж - Велико Търново, база гр.
Дебелец"
Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на 2 (два) броя мивки за сервизни
помещения в ДГ „Ивайло", гр. Велико Търново", с публикувано решение с ID
944182 и обявление за поръчка с ID 944183 на дата 12.11.2019 г., с уникален номер в
Регистъра на обществените поръчки: 00073-2019-0067, с адрес на профила на купувача
на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/proFil-na-kupuvacha/743/
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Диляна Вачкова - Главен експерт в Дирекция „Социални
дейности и здравеопазване" в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Радослав Енчев - Управител на „Домашен социален патронаж - Велико Търново"
2. Михаела Чаушева - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община
Велико Търново.
Комисията започна да разглежда и анализира представените оферти. Комисията
по изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на
участника с изискванията към личното състояние, поставени от възложителя.
Констатации относно съответствието на участниците с изискванията към
личното състояние, поставени от възложителя:
Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от
участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към
личното състояние, поставени от възложителя.
I. Относно Оферта с вход. № 53-2860-1/29.11.2019 г. от 13:00 ч. от „БИЗНЕС ОФИС
КОРЕКТ" ЕООД с ЕИК: 204725667, адрес за кореснонденция: гр. София, ж.к.
Лагера,
ул.
„Костенец"
№
2
Б,
тел.
0882929500,
ел.
поща:
business.office.korekt@gmaiI.com, лице за контакт: Капка Георгиева
След като подложи на задълбочен анализ представените документи и
информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковката на „БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ"
ЕООД (описани в Протокол 1) комисията се обедини единодушно, че участникът е
представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към
личното състояние, поставени от Възложителя.
Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ участника до разглеждане на
техническото му предложение при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
- Участникът е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Капка
Георгиева в качеството й на Управител.
След проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи,
че това е лицето по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП.
- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си - в
еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, част А: Информация за
икономическия оператор е представена изискуемата информация.
- В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...) е посочено лицето,
което представлява участника.
- В еЕЕДОП , участникът е декларирал в част II Информация за икономическия
оператор в раздел „В" и „Г", че няма да ползва капацитета на други субекти и
подизпълнители.
- В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване
на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди", „Б:
Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски", „В:
Основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално
нарушение" и „Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава
членка"
С оглед на направените констатации комисията допуска участника „БИЗНЕС
ОФИС КОРЕКТ" ЕООД с ЕИК: 204725667, адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к.
Лагера,
ул.
„Костенец"
№
2
Б,
тел.
0882929500,
ел.
поща:
business.office.korekt@gmaiI.com, лице за контакт: Капка Георгиева ДО ЕТАП НА
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО МУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
II. Относно Оферта с вход. № 5300-20855-1/02.12.2019 г. от 09:48 ч. от „Перун ККБ"
ЕООД с ЕИК: 101729823, адрес за кореспонденция: гр. Благоевград, ул. „Петко Д.
Петков" № 10, тел. 073/887451, факс: 073/887451, ел. поща: регуп ofis@abv.bg, лице
за контакт: Димитър Димитров
След като подложи на задълбочен анализ представените документи и
информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковката на „Перун ККБ" ЕООД (описани
в Протокол 1) комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички
изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние,
поставени от Възложителя.
Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ участника до разглеждане на
техническото му предложение при следните мотиви:
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Кирил
Кирилов в качеството му на Управител и едноличен собственик.
След проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи,
че това е лицето по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП.

- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си - в
еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, част А: Информация за
икономическия оператор е представена изискуемата информация.
- В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...) е посочено лицето,
което представлява участника.
- В еЕЕДОП , участникът е декларирал в част II Информация за икономическия
оператор в раздел „В" и „Г", че няма да ползва капацитета на други субекти и
подизпълнители.
- В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване
на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди", „Б:
Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски", „В:
Основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално
нарущение" и „Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава
членка"
С оглед на направените констатации комисията допуска участника „Перун ККБ"
ЕООД с ЕИК: 101729823, адрес за кореспонденция: гр. Благоевград, ул. „Петко Д.
Петков" № 10, тел. 073/887451, факс: 073/887451, ел. поща: pervn_ofis@abv.bg, лице за
контакт: Димитър Димитров ДО ЕТАП НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО
МУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
III. Относно Оферта с вход. № 53-2864-1/02.12.2019 г. от 09:51 ч. от „Химбокс" ООД
с ЕИК: 203362451, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Епископ Протоген" №
44, тел. 0894464565, ел. поща: office.chimbox@mail.bg, лице за контакт: Елена
Димитрова
След като подложи на задълбочен анализ представените документи и
информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковката „Химбокс" ООД (описани в
Протокол 1) комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички
изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние,
поставени от Възложителя.
Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ участника до разглеждане на
техническото му предложение при следните мотиви:
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Елена
Димитрова в качеството й на Управител.
След проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи,
че това е лицето по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП.
- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си - в
еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, част А: Информация за
икономическия оператор е представена изискуемата информация.
- В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...) е посочено лицето,
което представлява участника.

- в еЕЕДОП , участникът е декларирал в част II Информация за икономическия
оператор в раздел „В" и „Г", че няма да ползва капацитета на други субекти и
подизпълнители.
- В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване
на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди", „Б:
Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски", „В:
Основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално
нарушение" и „Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава
членка"
С оглед на направените констатации комисията допуска участника „Химбокс"
ООД с ЕИК: 203362451, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Епископ Протоген"
№ 44, тел. 0894464565, ел. поща: office.chimbox@mail.bg, лице за контакт: Елена
Димитрова ДО ЕТАП НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО
МУ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
IV. Относно Оферта с вход. № 53-2868-1/02.12.2019 г. от 13:09 ч. от „АБ ТЕРМ"
ООД с ЕИК: 109569979, адрес за кореспонденция: гр. Кюстендил, ул. „Мориц
Леви" № 4, тел. 079/282080, факс: 079/282282 ел. поща: office@abterm.com, лице за
контакт: Борис Абаджиев
След като подложи на задълбочен анализ представените документи и
информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОН от опаковката „АБ ТЕРМ" ООД (описани в
Протокол 1) комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички
изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние,
поставени от Възложителя.
Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ участника до разглеждане на
техническото му предложение при следните мотиви:
По отношение на изискванията към личното състояние:
- Участникът е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Борис
Абаджиев и Христо Абаджиев в качеството им на Управители.
След проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи,
че това са лицата по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП.
- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си - в
еЕЕДОП в Част II: Информация за икономическия оператор, част А: Информация за
икономическия оператор е представена изискуемата информация.
- В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...) е посочено лицето,
което представлява участника.
- В еЕЕДОП , участникът е декларирал в част II Информация за икономическия
оператор в раздел „В" и „Г", че няма да ползва капацитета на други субекти и
подизпълнители.
- В част III в еЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за изключване
на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни присъди", „Б:
Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски", „В:
Основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално
нарушение" и „Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава
членка"

С оглед на направените констатации комисията допуска участника „АБ ТЕРМ"
ООД с ЕИК: 203362451, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Епископ Протоген"
№ 44, тел. 0894464565, ел. поща: office.chimbox@mail.bg, лице за контакт: Елена
Димитрова ДО ЕТАП
НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО
МУ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
V. Относно Оферта с вход. № 53-2873-1/03.12.2019 г. от 09:52 ч. от „ХОТ ТРЕЙД"
ЕООД с ЕИК: 103910835, адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Петко Стайнов"
№ 1, тел. 0889674581, факс: 052757533, ел. поща: hottrade@abv.bg, лице за контакт:
Румен Цветанов
След като подложи на задълбочен анализ представените документи и
информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковката „ХОТ ТРЕЙД" ЕООД (описани в
Протокол 1) комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички
изискуеми документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние,
поставени от Възложителя.
Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ участника до разглеждане на
техническото му предложение при следните мотиви:
По отношение на изискванията към личното състояние:
- Участникът е представил еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от Румен
Цветанов в качеството му на Управител и едноличен собственик на капитала.
След проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи,
че това е лицето по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП.
- правно-организационната форма, под която осъш,ествяват дейността си - в
еЕЕДОП в Част П: Информация за икономическия оператор, част А: Информация за
икономическия оператор е представена изискуемата информация.
- В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...) е посочено лицето,
което представлява участника.
- В еЕЕДОП , участникът е декларирал в част II Информация за икономическия
оператор в раздел „В" и „Г", че няма да ползва капацитета на други субекти и
подизпълнители.
- В част III в е ЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за
изключване на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни
присъди", „В: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни
вноски", „В: Основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или
професионално нарушение" и „Г: Други основания за изключване, които може да бъдат
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на
държава членка"
С оглед на направените констатации комисията допуска участника „ХОТ
ТРЕЙД" ЕООД с ЕИК: 103910835, адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Петко
Стайнов" № 1, тел. 0889674581, факс: 052757533, ел. поща: hottrade@abv.bg, лице за
контакт: Румен Цветанов ДО ЕТАП НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО МУ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
VI. Относно Оферта с вход. № 53-1756-1/23.12.2019 г. от 09:12 ч. от „БИС" ООД с
ЕИК: 102904211, адрес за кореспонденция: гр. Бургас, Промишлена зона „Върли

бряг", база „БИС" ООД, тел. 056 840456, факс: 056 716661, ел.
sales@bisbg.com

поща:

След като подложи на задълбочен анализ представените документи и
информация по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковката „БИС" ООД (описани в Протокол
1) комисията се обедини единодушно, че участникът е представил всички изискуеми
документи и е налице съответствие с изискванията към личното състояние, поставени
от Възложителя.
Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ участника до разглеждане на
техническото му предложение при следните мотиви:
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е представил еЕЕДОП, подписан с електронни подписи от Атанас
Суански - Управител и Здравко Балджиев - съдружник, притежаваш равен дял
от капитала на дружеството.
След проверка в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, комисията установи,
че Атанас Суански е лицето по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП.
- правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си - в
еЕЕДОП в Част И: Информация за икономическия оператор, част А: Информация за
икономическия оператор е представена изискуемата информация.
- В Част II: Информация за икономическия оператор, част Б: Информация за
представителите на икономическия оператор #1; в поле „Ако е необходимо, посочете
подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...) е посочено лицето,
което представлява участника.
- В еЕЕДОП , участникът е декларирал в част II Информация за икономическия
оператор в раздел „В" и „Г", че няма да ползва капацитета на други субекти и
подизпълнители.
- В част III в е ЕЕДОП е декларирано, че не са налице основанията за
изключване на информацията посочена в поле „А: Основания, свързани с наказателни
присъди", „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни
вноски", „В: Основания свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или
професионално нарушение" и „Г: Други основания за изключване, които може да бъдат
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на
държава членка"
С оглед на направените констатации комисията допуска участника „БИС" ООД с
ЕИК: 102904211, адрес за кореспонденция: гр. Бургас, Промишлена зона „Върли бряг",
база „БИС" ООД, тел. 056 840456, факс: 056 716661, ел. поща: sales@bisbg.com ДО
ЕТАП НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО МУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
*****

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на
допуснатите участници относно съответствието им е предварително обявените
условия.
Констатации относно съответствието на техническите предложения с
предварително обявените условия:
I. Относно Оферта с вход. № 53-2860-1/29.11.2019 г. от 13:00 ч. от „БИЗНЕС ОФИС
КОРЕКТ" ЕООД с ЕИК: 204725667, адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к.

Лагера,
ул.
„Костенец"
№
2
Б,
тел.
0882929500,
busmess.office.korekt@gmaiLcoin, лице за контакт: Капка Георгиева

ел.

поща:

След анализ на техническото предложение комисията установи, че то отговаря
на предварително обявените условия.
В представения образец № 4 „Техническо предложение" участникът е направил
своите предложения в съответствие с поставените изисквания:
- декларирал, е че разполага с необходимия персонал и техника за качественото
и срочно изпълнение на дейностите предмет на поръчката, както и че е в състояние да
изпълни всяко едно предложение, направено в офертата.
- декларирал е съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- декларира съгласие с определения от Възложителя срок на валидност на
офертата - 90 календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на
оферти;
Участникът „БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ" ЕООД е предложил срок за доставка
и монтаж на кухненското оборудване - 10 (десет) работни дни от получаване на аванс.
Предложеният гаранционен срок за изпълнените доставки е 24 (двадесет и
четири) месеца, считано от датата на доставката, удостоверена с подписан приемо предавателен протокол.
Участникът е предложил и следните срокове:
- Задължава се да изпрати свой специалист на място за констатиране и
идентифициране на дефект/повреда в срок от 8 (осем) часа след получаване на
известие за възникването му. При визитата на специалиста се съставя констативен
протокол в два еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът
необходими за отстраняването.
- В случай на възникнал дефект, който не изисква сервизен ремонт - дефектът се
отстранява на място в срок до 4 (четири) дни след получаване на известие за
възникването му.
- В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се
отстранява в срок до 7 (седем) дни след получаване на известие за възникването му (в
този
срок
се
включва
демонтаж,
транспорт
до
и от сервиза
на
доставчика/производителя и монтаж).
Комисията установи, че техническото предложение на участника „БИЗНЕС
ОФИС КОРЕКТ" ЕООД съдържа необходимата информация, изискана от
Възложителя и отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Въз основа на направените по горе констатации комисията допуска офертата с
вход. № 53-2860-1/29.11.2019 г. от 13:00 ч. от „БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ" ЕООД с
ЕИК: 204725667, адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. Лагера, ул. „Костенец" № 2
Б, тел. 0882929500, ел. поща: business.office.korekt@gmail.com, лице за контакт: Капка
Георгиева ДО ЕТАП ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО МУ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
11. Относно Оферта с вход. № 5300-20855-1/02.12.2019 г. от 09:48 ч. от „Перун ККБ"
ЕООД с ЕИК: 101729823, адрес за кореспонденция: гр. Благоевград, ул. „Петко Д.
Петков" № 10, тел. 073/887451, факс: 073/887451, ел. поща: регуп ofis@abv.bg, лице
за контакт: Димитър Димитров
След анализ на техническото предложение комисията установи, че то отговаря
на предварително обявените условия.

в представения образец № 4 „Техническо предложение" участникът е направил
своите предложения в съответствие с поставените изисквания:
- декларирал, е че разполага с необходимия персонал и техника за качественото
и срочно изпълнение на дейностите предмет на поръчката, както и че е в състояние да
изпълни всяко едно предложение, направено в офертата.
- декларирал е съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- декларира съгласие с определения от Възложителя срок на валидност на
офертата - 90 календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на
оферти;
Участникът „Перун ККБ" ЕООД е предложил срок за доставка и монтаж на
кухненското оборудване - 10 (десет) работни дни от получаване на аванс.
Предложеният гаранционен срок за изпълнените доставки е 24 (двадесет и
четири) месеца, считано от датата на доставката, удостоверена с подписан приемо предавателен протокол.
Участникът е предложил и следните срокове:
- Задължава се да изпрати свой специалист на място за констатиране и
идентифициране на дефект/повреда в срок от 8 (осем) часа след получаване на
известие за възникването му. При визитата на специалиста се съставя констативен
протокол в два еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът
необходими за отстраняването.
- В случай на възникнал дефект, който не изисква сервизен ремонт - дефектът се
отстранява на място в срок до 4 (четири) дни след получаване на известие за
възникването му.
- В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се
отстранява в срок до 7 (седем) дни след получаване на известие за възникването му (в
този
срок
се
включва
демонтаж,
транспорт
до
и от
сервиза
на
доставчика/производителя и монтаж).
Комисията установи, че техническото предложение на участника „Перун ККБ"
ЕООД съдържа необходимата информация, изискана от Възложителя и отговаря на
предварително обявените условия на поръчката.
Въз основа на направените по горе констатации комисията допуска офертата с
вход. № 5300-20855-1/02.12.2019 г. от 09:48 ч. от „Перун ККБ" ЕООД с ЕИК:
101729823, адрес за кореспонденция: гр. Благоевград, ул. „Петко Д. Петков" № 10, тел.
073/887451, факс: 073/887451, ел. поща: peryn_ofis@abv.bg, лице за контакт: Димитър
Димитров ДО ЕТАП ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО МУ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
1П. Относно Оферта с вход. № 53-2864-1/02.12.2019 г. от 09:51 ч. от „Химбокс" ООД
с ЕИК: 203362451, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Епископ Протоген" №
44, тел. 0894464565, ел. поща: office.chimbox@mail.bg, лице за контакт: Елена
Димитрова
След анализ на техническото предложение комисията установи, че то отговаря
на предварително обявените условия.
В представения образец № 4 „Техническо предложение" участникът е направил
своите предложения в съответствие с поставените изисквания:
- декларирал, е че разполага с необходимия персонал и техника за качественото
и срочно изпълнение на дейностите предмет на поръчката, както и че е в състояние да
изпълни всяко едно предложение, направено в офертата.
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- декларирал е съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- декларира съгласие с определения от Възложителя срок на валидност на
офертата - 90 календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на
оферти;
Участникът „Химбокс" ООД е предложил срок за доставка и монтаж на
кухненското оборудване - 10 (десет) работни дни от получаване на аванс.
Предложеният гаранционен срок за изпълнените доставки е 24 (двадесет и
четири) месеца, считано от датата на доставката, удостоверена с подписан приемо предавателен протокол.
Участникът е предложил и следните срокове:
- Задължава се да изпрати свой специалист на място за констатиране и
идентифициране на дефект/повреда в срок от 8 (осем) часа след получаване на
известие за възникването му. При визитата на специалиста се съставя констативен
протокол в два еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът
необходими за отстраняването.
- В случай на възникнал дефект, който не изисква сервизен ремонт - дефектът се
отстранява на място в срок до 4 (четири) дни след получаване на известие за
възникването му.
- В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се
отстранява в срок до 7 (седем) дни след получаване на известие за възникването му (в
този
срок
се
включва
демонтаж,
транспорт
до
и от
сервиза
на
доставчика/производителя и монтаж).
Комисията установи, че техническото предложение на участника „Химбокс"
ООД съдържа необходимата информация, изискана от Възложителя и отговаря на
предварително обявените условия на поръчката.
Въз основа на направените по горе констатации комисията допуска офертата с
вход. № 53-2864-1/02.12.2019 г. от 09:51 ч. от „Химбокс" ООД с ЕИК: 203362451, адрес
за кореспонденция: гр. София, ул. „Епископ Протоген" № 44, тел. 0894464565, ел.
поща: office.chimbox@mail.bg, лице за контакт: Елена Димитрова ДО ЕТАП
ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО МУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
IV. Относно Оферта с вход. № 53-2868-1/02.12.2019 г. от 13:09 ч. от „АБ ТЕРМ"
ООД е ЕИК: 109569979, адрес за кореспонденция: гр. Кюстендил, ул. „Мориц
Леви" № 4, тел. 079/282080, факс: 079/282282, ел. поща: office@abterm.com, лице за
контакт: Борис Абаджиев
След анализ на техническото предложение комисията установи, че то отговаря
на предварително обявените условия.
В представения образец № 4 „Техническо предложение" участникът е направил
своите предложения в съответствие с поставените изисквания:
- декларирал, е че разполага с необходимия персонал и техника за качественото
и срочно изпълнение на дейностите предмет на поръчката, както и че е в състояние да
изпълни всяко едно предложение, направено в офертата.
- декларирал е съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- декларира съгласие с определения от Възложителя срок на валидност на
офертата - 90 календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на
оферти;
Участникът „АБ ТЕРМ" ООД е предложил срок за доставка и монтаж на
кухненското оборудване - 10 (десет) работни дни от получаване на аванс.

Предложеният гаранционен срок за изпълнените доставки е 24 (двадесет и
четири) месеца, считано от датата на доставката, удостоверена с подписан приемо предавателен протокол.
Участникът е предложил и следните срокове:
- Задължава се да изпрати свой специалист на място за констатиране и
идентифициране на дефект/повреда в срок от 8 (осем) часа след получаване на
известие за възникването му. При визитата на специалиста се съставя констативен
протокол в два еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът
необходими за отстраняването.
- В случай на възникнал дефект, който не изисква сервизен ремонт - дефектът се
отстранява на място в срок до 4 (четири) дни след получаване на известие за
възникването му.
- В случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се
отстранява в срок до 7 (седем) дни след получаване на известие за възникването му (в
този
срок
се
включва демонтаж,
транспорт
до
и от
сервиза
на
доставчика/производителя и монтаж).
Комисията установи, че техническото предложение на участника „АБ ТЕРМ
ООД съдържа необходимата информация, изискана от Възложителя и отговаря на
предварително обявените условия на поръчката.
Въз основа на направените по горе констатации комисията допуска офертата с
вход. № 53-2868-1/02.12.2019 г. от 13:09 ч. от „АБ ТЕРМ" ООД с ЕИК: 109569979,
адрес за кореспонденция: гр. Кюстендил, ул. „Мориц Леви" № 4, тел. 079/282080, факс:
079/282282, ел. поща: office@abterm.com, лице за контакт: Борис Абаджиев ДО ЕТАП
ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО МУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
V. Относно Оферта с вход. № 53-2873-1/03.12.2019 г. от 09:52 ч. от „ХОТ ТРЕЙД"
ЕООД с ЕИК: 103910835, адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Петко Стайнов"
№ 1, тел. 0889674581, факс: 052757533, ел. поща: hottrade@abv.bg, лице за контакт:
Румен Цветанов
След анализ на техническото предложение комисията установи, че то отговаря
на предварително обявените условия.
В представения образец № 4 „Техническо предложение" участникът е направил
своите предложения в съответствие с поставените изисквания:
- декларирал, е че разполага с необходимия персонал и техника за качественото
и срочно изпълнение на дейностите предмет на поръчката, както и че е в състояние да
изпълни всяко едно предложение, направено в офертата.
- декларирал е съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- декларира съгласие с определения от Възложителя срок на валидност на
офертата - 90 календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на
оферти;
Участникът „ХОТ ТРЕЙД" ЕООД е предложил срок за доставка и монтаж на
кухненското оборудване - 20 (двадесет) работни дни от получаване на аванс.
Предложеният гаранционен срок за изпълнените доставки е 24 (двадесет и
четири) месеца, считано от датата на доставката, удостоверена с подписан приемо предавателен протокол.
Участникът е предложил и следните срокове:
- Задължава се да изпрати свой специалист на място за констатиране и
идентифициране на дефект/повреда в срок от 8 (осем) часа след получаване на
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известие за възникването му. При визитата на специалиста се съставя констативен
протокол в два еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът
необходими за отстраняването.
- В случай на възникнал дефект, който не изисква сервизен ремонт - дефектът се
отстранява на място в срок до 2 (два) дни след получаване на известие за възникването
му.
- в случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се
отстранява в срок до 5 (пет) дни след получаване на известие за възникването му (в
този
срок
се включва
демонтаж,
транспорт
до
и от сервиза
на
доставчика/производителя и монтаж).
Комисията установи, че техническото предложение на участника „ХОТ
ТРЕЙД" ЕООД съдържа необходимата информация, изискана от Възложителя и
отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Въз основа на направените по горе констатации комисията допуска офертата с
вход. № 53-2873-1/03.12.2019 г. от 09:52 ч. от „ХОТ ТРЕЙД" ЕООД с ЕИК: 103910835,
адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 1, тел. 0889674581, факс:
052757533, ел. поща: hottrade@abv.bg, лице за контакт: Румен Цветанов ДО ЕТАП
ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО МУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
VI. Относно Оферта е вход. № 53-1756-1/23.12.2019 г. от 09:12 ч. от „БИС" ООД с
ЕИК: 102904211, адрес за кореспонденция: гр. Бургас, Промишлена зона „Върли
бряг", база „БИС" ООД, тел. 056 840456, факс: 056 716661, ел. поща:
sales@bisbg.com
След анализ на техническото предложение комисията установи, че то отговаря
на предварително обявените условия.
В представения образец № 4 „Техническо предложение" участникът е направил
своите предложения в съответствие с поставените изисквания:
- декларирал, е че разполага с необходимия персонал и техника за качественото
и срочно изпълнение на дейностите предмет на поръчката, както и че е в състояние да
изпълни всяко едно предложение, направено в офертата.
- декларирал е съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- декларира съгласие с определения от Възложителя срок на валидност на
офертата - 90 календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на
оферти;
Участникът „БИС" ООД е предложил срок за доставка и монтаж на
кухненското оборудване - 10 (десет) работни дни от получаване на аванс.
Предложеният гаранционен срок за изпълнените доставки е 24 (двадесет и
четири) месеца, считано от датата на доставката, удостоверена с подписан приемо предавателен протокол.
Участникът е предложил и следните срокове:
- Задължава се да изпрати свой специалист на място за констатиране и
идентифициране на дефект/повреда в срок от 8 (осем) часа след пол}^аване на
известие за възникването му. При визитата на специалиста се съставя констативен
протокол в два еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът
необходими за отстраняването.
- В случай на възникнал дефект, който не изисква сервизен ремонт - дефектът се
отстранява на място в срок до 4 (четири) дни след получаване на известие за
възникването му.
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- в случай на възникнал дефект, който изисква сервизен ремонт - дефектът се
отстранява в срок до 7 (седем) дни след получаване на известие за възникването му (в
този
срок
се
включва
демонтаж,
транспорт
до
и от сервиза
на
доставчика/производителя и монтаж).
Комисията установи, че техническото предложение на участника „БИС" ООД
съдържа необходимата информация, изискана от Възложителя и отговаря на
предварително обявените условия на поръчката.
Въз основа на направените по горе констатации комисията допуска офертата с
вход. № 53-1756-1/23.12.2019 г. от 09:12 ч. от „БИС" ООД с ЕИК: 102904211, адрес за
кореспонденция: гр. Бургас, Промишлена зона „Върли бряг", база „БИС" ООД, тел. 056
840456, факс: 056 716661, ел. поща: sales@bisbg.com ДО ЕТАП ОТВАРЯНЕ И
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО МУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Предвид информацията в настоящия протокол и съгласно планирания график за
провеждане на заседания комисията взе решение на отвори ценовото предложение на
участника на 14.01.2020 г. от 14:00 ч.
Участникът ще бъде уведомен чрез съобщение в профила на купувача,
предварително оповестен на участниците с откриване на процедурата за възлагане на
обществена поръчка https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/743/.
На
отварянето на ценовото предложение могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от
ППЗОП.
Комисията приключи работа в 15:20 часа.
Настоящия 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 Вачкова - Главен експерт
здравеопазване" в Община Велико Търново

.

в Дирекция

„Социални

дейности

и

/I

И ЧЛЕНОВЕ:
Радослав Енчев - Управй^^А на „Домашен социален патронаж - Велико Търново'
Михаела Ч а у ш е ^ - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община
Велико Търново.

Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.4 от регламент (ЕС
12
2016/679).

