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Днес, 09.04.2020 г., в сградата на „В и К“ ООД - Габрово на адрес бул. „Трети
март“ М 6, се проведе публично заседание на комисията, назначена със Заповед Ле
188 от 19.02.2020 г. на управителя на дружеството, за разглеждане и класиране на
офертите, събрани в хода на процедура публично състезание за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на един брой нов комбиниран багер
товарач за нуждите на „В и К“ ООД - Габрово“, открита с Решение изх. Ме РД08-
819 / 10.02.2020 г. Комисията заседава в състав: Светлин Веселинов Каменов -
адвокат в Габровска адвокатска колегия - председател и членове: Теменуга
Драганова Костова- ръководител УЧР в дружеството и резервния член на комисията
Розалия Георгиева Пенчева - експерт стопанска дейност в дружеството, на мястото на
отсъстващата инж. Росица Василева Фичева - началник отдел „Автотранспорт“.
Розалия Пенчева представи подписана от нея декларация по чл. 103, ал. 2 от Закона за
обществените поръчки.

Предмет на заседанието бе отваряне на ценовото предложение на участника
„ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД - София, с ЕИК 131433890 и евентуалното
класиране на участниците.

Заседанието на комисията започна в 10:30 часа. На заседанието не се явиха
представители на участниците, нито други лица, имащи право да присъстват.

Председателят на комисията отвори ценовото предложение на участника. Бе
обявена предлаганата от участника цена в размер на 129000,00 (словом: сто двадесет
и девет хиляди) лева без включен ДДС. Всички членове на комисията подписаха
листовете от ценовото предложение. Бе установено, че предложената цена не
надвишава обявената от възложителя прогнозна стойност на поръчката, следователно
е в рамките на определения от възложителя ресурс.

След това комисията пристъпи към класиране на участниците по определения
от възложителя критерий. Като взе предвид обстоятелството, че е налице един
допуснат участник, чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя,
комисията единодушно гласуваха за вземането на следните

РЕШЕНИЯ:

класира на ПЪРВО МЯСТО В процедурата ПУбЛИЧНО състезания за ВЪЗГЮГЗНС на



обществена поръчка с предмет „Доставка на един брой нов комбиниран багер
товарач за нуждите на „В и К“ ООД - Габрово“, участника „ЕВРОМАРКЕТ
КЪНСТРАКШЪН“ ЕАД, с ЕИК 131433890, със седалище в град София п.к. 1784 и
адрес на управлението р-н Младост, ул. „Андрей Ляпчев“ На 51.

Заседанието на комисията приключи в 11:15 часа. Протоколът от заседанието
бе предаден за утвърждаване от възложителя.

ПОДПИСАЛИ:

1.

(ажветлин Каменов)

2.

(Теменуга Костова)


