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Днес, 21.05.2020 г., в 15:30 часа в град Габрово, бул.„Трети март“ М.» 6 се проведе заседание на
комисията, назначена със Заповед На 200 / 15.04.2020 г. 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 застрахователниуслуги за нуждите
на „В и К“ ООД - град Габрово по единадесет обособени позиции”, открита с Решение Ме РД 08 -
1 181 / 23.03. 2020 г. на управителя на дружеството. Комисията заседава в следния състав:

1. Светлин Веселинов Каменов - адвокат в Габровска адвокатска колегия,
2. Розалия ГеоргиеваПенчева - Експерт стопански дейности в дружеството и
3. Ваня Стоева Аврамова » оперативен счетоводител в дружеството - член.
Предмет на работата на комисията бе разглеждане на изисканите на основание чл. 104, ал. 5 от

Закона за обществените поръчки разяснения касаещи обстоятелства по техническите предложения на
трима от участниците: 1) ЗАД „ОЗК - Застраховане”АДпо обособени позиции На 4 - Застраховка
„Обща гражданска отговорност към трети лица, вкл. отговорност на дейността“ и На 10 - Застраховка
„Имущество на Язовирната стена на Язовир „Христо Смирненски“, заедно с прилежащите й

съоръжения и машини”; 2)„Застрахователнодружество Евроинс Живот” по обособена позиция На
3 - Групова рискова застраховка „Живот“, комбинирана с допълнителни медицински разходи от
участника; 3) „Булстрад Виена Иншурънс Груп”АД по обособена позиция На 8 - Задължителна
застраховка „Трудова злополука“.

Членовете на комисията се запознаха обстойно с представените подробни писмени разяснения
от участниците и анализирайки ги единодушно решиха, че участниците са представили
необходимите разяснения и информация по съответната позиция и следва да бъдат допуснати до по-
нататъшно участие. 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, ЧЛСНОВСТС на комисията ЕДИНОДУШНО ГЛЗСУВЗХН за
ВЗСМННСТО НВ СЛСДНОТО

РЕШЕНИЕ:

Да бъдат отворени ценовите предложения на всички участници, на 28.05.2020г. от 10:30 часа в

сградата на „ВиК“ ООД - Габрово, бул. „Трети март“Ме 6, за което да бъде публикувано съобщение в
профила на купувача.

Настоящият протокол да бъде представен за утвърждаване от възложителя и определяне на



изпълнители.
Заседанието на комисията беше закрито в 11:30 часа.

ПОДПИСАЛИ: 1
.

(адв. Светлин аменов)

(Ваня Аврам ва)


