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П Р О Т О К О Л 

 

 

 

 Днес, 09.05.2019г., в град Габрово, бул. „Трети март“ № 6 се проведе заседание на 

комисията, назначена със Заповед № 119 / 04.04.2019г. на управителя на „В и К“ ООД – Габрово, за 

разглеждане и класиране на офертите, внесени за участие в процедура публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за 

нуждите на „В и К“ ООД – град Габрово по десет обособени позиции”, открита с Решение № РД 

08 – 855 /25.02.2019г. на управителя на дружеството, уникален номер в Регистъра за обществени 

поръчки 00657-2019-0003. Присъстваха всички назначени членове на комисията:  

 1. Светлин Веселинов Каменов – адвокат в Габровска адвокатска колегия, 

 2. Розалия Георгиева Пенчева – експерт стопанска дейност в дружеството и 

 3. Павлина Пенчева Белчева – оперативен счетоводител в дружеството. 

 Комисията започна работата си в 10:00 часа. 

В предишното заседание на 03.05.2019г. на което беше извършена проверка на 

представените от участниците документи за съответствието им с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя беше установено несъответствие с 

условията посочени от възложителя за приемане на единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП) на двама от участниците. 

В съответствие с разпоредбите на ЗОП комисията предостави петдневен срок от датата на 

получаване на протокола, в който участниците ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД и 

ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ“ АД да представят на комисията  нов е- 

ЕЕДОП. В указания за това срок  от двамата участници бяха представени нови е- ЕЕДОП на 

подходящ електронен носител – CD.  

На днешното заседание беше установено, че същите са със стандартна файлова система, 

подписани с валиден квалифициран електронен подпис и съдържащите се в тях данни  

съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

Предвид изложените факти в протокола от 02.05.2019г. на  работата на комисията, както и 

вземайки под внимание допълнително представените от ЗАД „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД и 

ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „СЪГЛАСИЕ“ АД е- ЕЕДОП, комисията допуска 

всички участници до по-нататъшно участие в процедурата и  пристъпва към  разглеждане на 

техническите предложения от офертата на всеки един от тях.  

Комисията пристъпи към обстоен преглед на съдържащите се документи в Техническите 

предложения на участниците  по обособената позиция за която са подали оферта. Установено 

беше, че всички участници в процедурата са представили необходимите документи по образец 

изискван от възложителя. Предложенията за изпълнение на поръчката са в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя, както и посочените такива в ЗОП. 

С оглед констатациите от работата си, членовете на комисията единодушно гласуваха за вземането 

на следното 
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Р Е Ш Е Н ИЕ : 

 

Да бъде отворено ценовото предложение на всички участници на 14.05.2019 г. от 10:30 часа в 

сградата на „В и К“ ООД – Габрово, бул. „Трети март“ № 6. 

 Съобщението за отварянето на ценовите предложения да бъде публикувано в профила на 

купувача. 

 

 Заседанието на комисията приключи в 11.15 часа.  
 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСАЛИ:  1. Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 

    (Светлин Каменов) 
 

 

 
   2. Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 

    (Розалия Пенчева) 

 

 

 

   3. Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД 

    (Павлина Белчева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


