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П Р О Т О К О Л 

 
№ 1 

 

 Днес, 06.12.2019 г., се проведе публично заседание на комисията, назначена със 

Заповед № 306 / 06.12.2019 г. на управителя на „В и К“ ООД – Габрово, за провеждане на 

публично състезание  за възлагане на обществена поръчка с предмет  : „Инкасиране на суми 

за В и К услуги по 18 обособени позиции“, открита с решение № РД08- 4803 / 04.11.2019 г.            

Заседанието се проведе в административната сграда на дружеството в град Габрово, 

бул.„Трети март“ № 6.  Комисията заседава в състав: 

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

председател и членове - 

 2. Розалия Георгиева Пенчева – на длъжност „Експерт стопанка дейност“ в 

дружеството и 

 3. Асен Станчев Станчев – началник отдел „Инкасо“ в дружеството. 

  

 В 10:25 часа между председателят на комисията получи внесената оферта за участие в 

процедурата от г-жа Надежда  Стефанова Петрова, сътрудник „Офис“ във „В и К“ ООД, за 

което бе подписан приемо-предавателен протокол. 

 Комисията започна работата си в 10:30 часа. След запознаване от приемо - 

предавателния протокол с това кои са участниците, подали оферти, членовете на комисията 

депозираха подписани от тях декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените 

поръчки. 

 Съгласно представения протокол, до изтичане на срока за внасяне на оферти – 17.00 

часа на 05.12.2019г. в деловодството на дружеството са постъпили две оферти:  

1. Оферта №1 с вх. № 5197 / 27.11.2019 г. от „ИПЕЙ“ АД със седалище в град София и 

адрес на управлението р-н Средец, ул.„Иван Вазов“, №16, ЕИК 131409398.  

2. Оферта №2 с вх. № 5280 / 03.12.2019 г. от ”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД”, ЧРЕЗ РУ 

СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН със седалище в град София и адрес на управлението ул. 

„Акад. Стефан Младенов” №1,бл.31, ЕИК 121396123. 

 На заседанието не се явиха представители на участниците, внесли оферта, нито друго 

лице, желаещо да присъства. 

Комисията пристъпи  към отварянето на офертите по реда на тяхното постъпване в 

деловодството на дружеството.  

 Първа бе разгледана офертата на участника  „ИПЕЙ“ АД със седалище в град София 

и адрес на управлението р-н Средец, ул.„Иван Вазов“, №16, ЕИК 131409398.  

Комисията констатира, че в запечатаната опаковка се съдържат документи за 

доказване на изпълнението на изискванията на възложителя за подбор и техническото 

предложение, съдържаща и компактен диск с надпис „ЕЕДОП – Ипей АД ВИК Габрово“, 

както и запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция №18“ 
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и фирмата на участника. Членовете на комисията подписаха техническото предложение и 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена позиция №18“. Бяха оповестени 

представените от участника документи за подбор и техническо предложение, и сравнени с 

представения от участника списък. 

След това бе отворена офертата на ”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД”, ЧРЕЗ РУ 

СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН със седалище в град София и адрес на управлението ул. 

„Акад. Стефан Младенов” №1,бл.31, ЕИК 121396123. След отварянето на опаковката с 

офертата на участника беше констатирано, че същата съдържа папка с  документи за 

доказване на изпълнението на изискванията на възложителя за подбор и техническото 

предложение, съдържаща и компактен диск с надпис „ Български пощи” ЕАД, РУ „СЦР” 

Плевен- ЕЕДОП ВиК ООД гр. Габрово, както и 17 запечатани плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри по обособена позиция № № от 1 до 17 и фирмата на участника. Членовете 

на комисията подписаха техническото предложение представено от участника за всяка от 

обособените позиции от №№ от 1 до 17  и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри”от  №№ от 1 до 17 . Бяха оповестени представените от участника документи за 

подбор и техническо предложение, и сравнени с представения от участника списък. 

С това публичната част от заседанието на комисията приключи. Членовете на комисията 

продължиха своята работа, като беше извършена проверка на представените от участниците 

доказателства за личното им състояние и съответствие с критериите за подбор. 

Оферта №1 с вх. № 5197 / 27.11.2019г. от „ИПЕЙ“ АД със седалище в град София и адрес 

на управлението р-н Средец, ул.„Иван Вазов“, №16, ЕИК 131409398. 

Комисията пристъпи към проверка на представеният от участника ЕЕДОП, на електронен 

носител относно съдържащите се в него данни,  за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  

 Бе установено, че представените от участника документи и информация отговарят на тези 

изисквания и офертата на участника следва да бъде разгледана по същество. 

Оферта №2 с вх. № 5280 / 03.12.2019г. от ”БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД”, ЧРЕЗ РУ 

СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН със седалище в град София и адрес на управлението ул. 

„Акад. Стефан Младенов” №1,бл.31, ЕИК 121396123. 

 Комисията пристъпи към проверка на представеният от участника ЕЕДОП, на електронен 

носител относно съдържащите се в него данни,  за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  

  Бе установено, че представените от участника документи и информация отговарят на 

тези изисквания и офертата на участника следва да бъде разгледана по същество. 

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на 

поръчката на участниците по реда на постъпване на офертите. Беше установено, че 

представените от учасниците Предложения за изпълнение на поръчката са в  съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя и закона. 

Констатира се съответствието им с изискванията на възложителя и закона.  

  Откритото заседание на комисията за отваряне на плика с ценовото предложение на 

участника бе насрочено за 23.12.2019г. От 10:30 часа, за която дата следва да бъде 

публикувано съобщение в профила на купувача. 

 

 Заседанието на комисията приключи в 12:00 часа. 

 

ПОДПИСАЛИ:  1… подпис/…….информацията е заличена на осн. чл.36а от ЗОП 

    

(адв. Светлин Каменов) 

 

   2. подпис/…….информацията е заличена на осн. чл.36а от ЗОП 

    (Розалия Пенчева) 

    

3. подпис/…….информацията е заличена на осн. чл.36а от ЗОП  

(Асен Станчев) 


