
  

„В и К” ООД - Габрово 
бул.„Трети март” № 6, 5300 град Габрово, телефон: 066 800500 

факс: 066 801178, e-mail: office@vik-gabrovo.com   

 

 
Утвърдил:  

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

 

  (инж. Владимир Василев - управител) 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

 

 Днес, 23.12.2019 г., в сградата на „В и К“ ООД – Габрово на адрес бул. „Трети март“ 

№6, се проведе публично заседание на комисията, назначена със Заповед № №305/ 04.12. 

2019 г. на управителя на дружеството, за разглеждане и класиране на офертите, събрани чрез 

публикуване на обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

химически продукти за нуждите на „ВиК” ООД – град  Габрово по шест обособени 

позиции“ 
 Комисията заседава в състав:  

1. Светлин Веселинов Каменов – адвокат в АК - Габрово – председател и членове: 

2. Розалия Георгиева Пенчева – експерт стопански дейности в дружеството и 

3. Росица Веселинова Христова – Ръководител ЛИК  

 Внесените оферти бяха получени с протокол за приемане и предаване между Надежда  

Петрова, сътрудник „Офис“ във „В и К“ ООД и адв.Светлин Каменов – председател на 

комисията. Заседанието започна в 10:30 часа. В обявения час на заседанието не се явиха 

външни лица или представители на участниците, внесли оферти. 

 След запознаване с регистъра на постъпилите оферти, членовете на комисията 

подписаха саморъчно декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

 Бе констатирано, че в срока за внасяне в деловодството на дружеството са постъпили 4 

оферти по реда на тяхното подаване, както следва:  

1. Оферта входящ  № 5218 / 28.11.2019 г. от „Б-Контакт” ООД със седалище и адрес на 

управлението в град Бяла, обл. Русе, ул. „Никола Петков” №23; 

2. Оферта входящ  № 5263 / 02.12.2019 г. от „Континвест” ООД със седалище и адрес на 

управлението в град София 1111, бул. „Шипченски проход” № 18, б.с. Галакси, бл. Д,ет. 5, ап. 

505; 
3. Оферта входящ  № 5277 / 03.12.2019 г. от „Розахим” АД със седалище и адрес на 

управлението в град Горна Оряховица, ул. „Антон Страшимиров” № 57; 

4. Оферта входящ №5286 / 03.12.2019 г. от „Софлок” ЕООД със седалище и адрес на 

управлението в град Пловдив, ул.” Г.С.Раковски” №23 
 Предмет на работата на комисията бе отварянето на офертите на участниците, 

оповестяване на съдържанието им, проверка за съответствието им с изискванията на закона и 

възложителя, и класиране на участниците. 

 Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковката на участник №1 –  

„Б-Контакт” ООД със седалище и адрес на управлението в град Бяла, обл. Русе, ул. 

„Никола Петков” №23, ЕИК 117515529. Опаковката съдържа документи за участие и 4 

отделни запечатани плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособени позиции 

mailto:watercogb@mbox.contact.bg


№ № 1,2,4 и 5 от поръчката. Пликовете с ценовото предложение бяха подписани и 

оповестени цените по четирите обособени позиции за които кандидатства участникът. 

Всички членове на комисията подписаха документите, съдържащи се в техническото 

предложение за всяка позиция.  

 Председателят на комисията отвори опаковката с офертата  на участник № 2 -

„Континвест” ООД със седалище и адрес на управлението в град София 1111, бул. 

„Шипченски проход” № 18, б.с. Галакси, бл. Д, ет. 5, ап. 505, ЕИК 040967273. Опаковката 

съдържа папка с документи за участие и 2 отделни запечатани плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри” по обособени позиции № № 4 и 5 от поръчката. Пликовете бяха 

подписани и оповестени цените по двете обособени позиции за които кандидатства 

участникът. Бяха подписани и  документите, съдържащи се в техническото предложение за 

всяка обособена позиция.  

 След това беше отворена опаковката с офертата  на участник № 3- от „Розахим” АД 

със седалище и адрес на управлението в град Горна Оряховица, ул. „Антон 

Страшимиров” № 57, ЕИК 104058105. Опаковката съдържа папка с документи за участие и 

3 отделни запечатани плика с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособени позиции 

№ № 2,3 и 5 от поръчката. Пликовете бяха подписани и оповестени цените по трите 

обособени позиции за които кандидатства участникът. Бяха подписани и  документите, 

съдържащи се в техническото предложение за всяка обособена позиция.  

 Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковката на участник №4 – 

„Софлок” ЕООД със седалище и адрес на управлението в град Пловдив, ул.” 

Г.С.Раковски” №23, ЕИК 160080653. Същата съдържа документи за участие, както и 1 

отделно  запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри” по обособена позиция №6. 

Всички членове на комисията подписаха пликовете и ценовото предложение. Председателят 

на комисията оповести цената. Бяха подписани и съдържащите се в офертата документи от 

техническото предложение на участника. Подписана беше и представената от участника 

мостра, изисквана от Възложителя по тази обособена позиция. С това приключи публичната 

част на заседанието. 

 Комисията продължи своята работа, като беше извършена  проверка на съдържанието 

на офертите на участниците  и съответствието им с изискванията на Възложителя съобразно 

обявата за обществената поръчка и документацията към нея. 

 
1. Участник № 1 - „Б-Контакт” ООД 
Участникът е подал оферта за участие в обществената поръчка по четири от  обособените 

позиции: обособена позиция № 1-„Хидратна вар – Калциев хидроксид“, обособена 

позиция № 2 - „Ферихлорид течен“, обособена позиция № 4 - „Течен хлор“ и обособена 

позиция № 5 - „Натриев хипохлорит“ /белина/. Представени са всички посочени в списъка 

документи и доказателства в съответствие с личното състояние и критериите за подбор 

посочени от Възложителя. Техническото предложение съдържа изискуемите от закона 

документи. Ценовото предложение за всяка обособена позиция отговаря на изискванията. 

Офертата на участника отговаря на изискванията на закона и възложителя, и следва да бъде 

допусната до оценка и класиране.  

 

2. Участник № 2 - „Континвест” ООД  
Участникът е подал оферта за участие в обществената поръчка по две от  обособените 

позиции: обособена позиция № 4 - „Течен хлор“ и  обособена позиция № 5 - „Натриев 

хипохлорит“ /белина/. Представени са всички посочени в списъка документи и 

доказателства в съответствие с личното състояние и критериите за подбор посочени от 

Възложителя. Техническото предложение съдържа изискуемите от закона документи. 

Ценовото предложение за всяка обособена позиция отговаря на изискванията. Офертата на 

участника отговаря на изискванията на закона и възложителя, и следва да бъде допусната до 

оценка и класиране.  



 
3. Участник № 3 - „Розахим” АД 
Участникът е подал оферта за участие в обществената поръчка по три  от  обособените 

позиции: обособена позиция № 2 - „Ферихлорид течен“, обособена позиция № 3 - 

„Алуминиев сулфат“ и обособена позиция № 5 - „Натриев хипохлорит“ /белина/. 

Участникът е представил всички посочени в списъка документи и доказателства в 

съответствие с личното състояние и критериите за подбор посочени от Възложителя. 

Техническото предложение съдържа изискуемите от закона документи. Ценовото 

предложение за всяка обособена позиция отговаря на изискванията. Офертата на участника 

отговаря на изискванията на закона и възложителя, и следва да бъде допусната до оценка и 

класиране.  

 

4. Участник № 4 - „Софлок” ЕООД 
Участникът е подал оферта за участие в обществената поръчка по една от  обособените 

позиции: обособена позиция № 6 - „Флокулант– Полиелектролит“.  Представени са 

всички посочени в списъка документи и доказателства в съответствие с личното състояние и 

критериите за подбор посочени от Възложителя. Техническото предложение съдържа 

изискуемите от закона документи. Ценовото предложение отговаря на изискванията.  

Участникът е представил  мостра (една разфасовка от 25 литра) на оферирания продукт, 

която отговаря на предварително обявените условия и изискванията на Възложителя, 

посочени в Приложение №1 - Технически спецификации от документацията за участие. 

Офертата на участника отговаря на изискванията на закона и възложителя, и следва да бъде 

допусната до оценка и класиране.  

Заседението на комисията приключи в 12:00 часа. 

Комисията продължи своята работа на 27.12.2019 г. в 13:00 часа. На същата беше 

предоставен протокол с отразени в него изчисления  за анализ /издаден от лабораторията при 

ПСОВ на Възложителя/, въз основа на който е определен кандидатът за доставчик в 

процедурата по обособена позиция №6 - „Флокулант– Полиелектролит“. 

След извършената проверка, комисията пристъпи към оценка и класиране на офертите 

по определения от възложителя критерий за възлагане „най-ниска цена“ по обособени 

позиции №№ 1-5 и „цена и качествени показатели“ по обособена позиция № 6 по методика, 

подробно описана в приложение № 2 към документацията за участие. Членовете на 

комисията единодушно гласуваха за вземането на следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

I. Класира участниците, внесли оферти за изпълнение на обществена поръчка с 

предмет „Доставка на химически продукти за нуждите на „В и К” ООД – град  Габрово 

по шест обособени позиции“, както следва: 

 

 1. По обособена позиция № 1 -  „Хидратна вар – Калциев хидроксид“ 

На първо място: „Б-Контакт” ООД със седалище и адрес на управлението в град 

Бяла, обл. Русе, ул. „Никола Петков” №23, ЕИК 117515529. 

 

 2. По обособена позиция № 2 - „Ферихлорид течен“ 
 На първо място: „Розахим” АД със седалище и адрес на управлението в град 

Горна Оряховица, ул. „Антон Страшимиров” №57, ЕИК 104058105 
На второ място: „Б-Контакт” ООД със седалище и адрес на управлението в град 

Бяла, обл. Русе, ул. „Никола Петков” №23, ЕИК 117515529. 

 

3. По обособена позиция № 3 - „Алуминиев сулфат“ 

На първо място: „Розахим” АД със седалище и адрес на управлението в град 



Горна Оряховица, ул. „Антон Страшимиров” №57, ЕИК 104058105. 

 
 4. По обособена позиция № 4 - „Течен хлор“ 

На първо място: „Б-Контакт” ООД със седалище и адрес на управлението в град 

Бяла, обл. Русе, ул. „Никола Петков” № 23, ЕИК 117515529; 
На второ място: -„Континвест” ООД със седалище и адрес на управлението в 

град София 1111, бул. „Шипченски проход” №18, б.с. Галакси, бл. Д, ет. 5, ап. 505, ЕИК 

040967273. 

 
 5. По обособена позиция № 5 - „Натриев хипохлорит“ 

На първо място: „Б-Контакт” ООД със седалище и адрес на управлението в град 

Бяла, обл. Русе, ул. „Никола Петков” № 23, ЕИК 117515529;  
На второ място: -„Континвест” ООД със седалище и адрес на управлението в 

град София 1111, бул. „Шипченски проход” № 18, б.с. Галакси, бл. Д, ет. 5, ап. 505, ЕИК 

040967273; 
 На трето място: „Розахим” АД със седалище и адрес на управлението в град 

Горна Оряховица, ул. „Антон Страшимиров” № 57, ЕИК 104058105. 

 
6. По обособена позиция №6 - „Флокулант– Полиелектролит“ 

На първо място: „Софлок” ЕООД със седалище и адрес на управлението в град 

Пловдив, ул. ”Г.С.Раковски” №23, ЕИК 160080653 

 

Неразделна част от настоящия протокол са изчисления по определена методика. 

 
 II. Предлага на възложителя да сключи договор за възлагане на обществената поръчка 

с предмет: предмет „Доставка на химически продукти за нуждите на „В и К” ООД – град  

Габрово по шест обособени позиции“ с класираните на първо място участници. 

 

 
Заседанието на комисията приключи в 14:00 часа.  

 

 

 

 

ПОДПИСАЛИ:  1. ……/подпис/……. 

заличено на осн. чл.36а от ЗОП 

 

    (адв. Светлин Каменов) 

 

 

   2. ……/подпис/……. 

заличено на осн. чл.36а от ЗОП 

 

    (Розалия Пенчева) 

 

 

   3. ……/подпис/……. 

заличено на осн. чл.36а от ЗОП 

 

    (Росица Христова) 


