
ПРОТОКОЛ № 7

Днес 10.06.2015 г. в 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново Комисията по 
чл. 68, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22-496/18.03.2015 г. на Кмета на 
Община Велико Търново на Кмета на Община В. Търново продължи 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена 
поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет: "Доставка на 
експлоатационна механизация и доставка на транспортна техника и 
контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци за нуждите на Община 
Велико Търново във връзка с проект „Изграждане на Регионална система за 
управление на отпадъците в регион Велико Търново, по обособени позиции”

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция „СУТ” в Община 
Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Генади Русинов - ръководител отдел“Чистота“ в Общинско 
предприятие „Зелени системи“

2. Зорница Кънчева-Миладинова -  Началник на отдел „Околна среда” в
Община Велико Търново;

3. инж. Валентина Миткова -  Началник на отдел „Териториално развитие” в
Община Велико Търново;

4. Даниела Данчева -  Началник отдел „Бюджет” в Община Велико Търново
5. Деница Коева -  Заместник кмет на Община Горна Оряховица
6. Димитрина Благоева -  юрист на проект № Б1К-5112122-11-79

„Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в 
регион Велико Търново“

7. Цонка Николова Христова -  координатор на проект № Б1К.-5112122-11-
79 „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в 
регион Велико Търново“

8. Симеон Огнянов Бончев -  юрист
9. инж.Денка Костова -  ВрИД „Началник отдел „УТОС” в Община

Стражица
10. Стефан Бранзелов -  Главен специалист „Регулация и кадастър”в Община 

Златарица
11. Ангелина Дончева- Йорданова -  ст.инспектор „ОСВ” в Община Елена
12. инж. Милко Стефанов -  Директор дирекция „Териториално 

устройство,общинска собственост и евроинтеграция в Община Лясковец

Поради отсъствието на Симеон Бончев в комисията участие взе инж. Вяра Георгиева 
Димитрова

Комисията пристъпи към оценяване на ценовите оферти на допуснатите участници 
имайки в предвид утвърдената методика по показател Ц -  Ценови критерии. Ц -  
Ценови критерий с максимална тежест 60
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Пресмята се по следната формула:

Ц = Ц т ш . х 60, където
Ц п

Ц ппп е най-ниската предложена цена от участник 
Цп еценатана съответния участник

Комисията пристъпи към оценка на ценовите оферти на допуснатите участници по 
обособена позиция № 1

I. “ЕСБ София“ ЕООД, гр. София 1528, ул.“Мюнхен“№ 14, ет. 2, тел. (02) 973 
25 75, факс (02) 973 22 30, Е-таИ адрес: §а1е8@е8Ь8оПа.сот -  оферта по 
обособена позиция № 1.

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на 
процедурата, в Образец № 14.1 -  Предлагана цена, участника предлага обща цена в 
размер на 1 564 860,00 лв. / един милион петстотин шестдесет и четири хиляди 
осемстотин и шестдесет лева без ДДС.

Ц = Ц тш . х 60 = 1 564 860,00/1 564 860,00 х 60 = 60 точки.
Ц п

II. Евромаркет кънстракшън“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. 
София 1784, Младост 1, бул.“Андрей Ляпчев“№ 51, и адрес за кореспонденция: гр. 
София 1532, Казичене, ул. „Околовръстен път“ № 454, тел. (02) 97 67 100, факс (02) 
97 67 111, Е-таП адрес: соп81гисШп@еиготагке1Ье -  по обособена позиция № 1.

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на процедурата, в 
Образец 14.1- Предлагана цена, участника предлага обща цена в размер на 1 565 100,00 
/един милион петстотин шестдесет и пет хиляди и сто/лева без ДДС.

Ц = Ц т ш . х 60 = 1 564 860,00/1 565 100,00 х 60 = 59,99 точки.
Ц п

Комисията пристъпи към оценка на ценовите оферти на допуснатите участници по 
обособена позиция № 2.

1.“Булсервиз“ ООД, гр. Бургас 8000, бул.“Мария Луиза“№ 29, тел. (056) 81 59 60, 
факс (056) 81 59 59, Е-таИ адрес: Ъи1§егу18@аЬу.Ъ2 -  оферта по обособена позиция 
№ 2.
За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на процедурата, в 
Образец -  Предлагана цена, участника предлага обща цена в размер на 357 892,00 
/Триста петдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и два лева без ДДС.

Ц = Ц т ш . х 60 = 357 869,00/357 892,00 х 60 = 59,99 точки.
Ц п

П.“Евро Сълюшънс“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, 
ул.“Порто Лагос“№ 1, ет. 1, ап. 11 и адрес за кореспонденция: гр. София 1528, ул.

2



“Мюнхен“ № 14, тел. (02) 973 25 04, факс (02) 973 28 68, Е-шаН адрес: 
еуго$о1и1юп§@аЬу.Ье -  оферта за обособена позиция № 2.

За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на процедурата, в 
Образец -  Предлагана цена, участника предлага обща цена в размер на 357 869,00 
/триста петдесет и седем хиляди осемдесет шестдесет и девет лева./ без ДДС.

Ц = Ц т ш . х 60 = 357 869,00/357 869,00x60 = 60,00 точки.
Ц п

Комисията пристъпи към комплексна оценка на представените оферти.

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия икономически 
най- изгодна оферта. МЕТОДИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ Н АЙ- ИЧ1 О Ш  Л

ОФЕРТА

Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу, като 
максималният брой точки, които може да получи предложение е 100 т. Получените 
оценки по съответния показател се умножават с число (коефицент), представляващо 
относителна тежест на показателя. Резултатът представлява получените от участника 
точки за показателя. Сборът от точките по всички показатели е комплексната оценка 
”К”, на базата на който се получава класирането на отделните участници. Участникът 
събрал най-много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират 
всички останали участници.

Комплексната оценка (К) на офертата на участника се изчислява по формулата:

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ”К”:

К = Ц + Т , където:

К е комплексната оценка от двата показателя с максимална тежест 100 т.

Ц - Ценови критерий с максимална тежест 60
Пресмята се по следната формула:

Ц = Ц 111111. X 60, където
Ц п

Ц шш е най-ниската предложена цена от участник 
Цп е цената на съответния участник

Т -  Срок на доставката, посочен от Участника - с максимална тежест 40
Пресмята се по формулата:

Т = Т шш х 40, където
Т п

Т шш -  е най-краткият предложен срок в месеци (участниците не могат да предлагат 
срокове за доставка по-кратки от 1 месец и по-дълги от 3 месеца)
Тп е срока на съответния участник

Окончателният резултат се пресмята по формулата:

к = ц +т
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По обособена позиция № 1:

I. “ЕСБ София“ ЕООД, гр. София 1528, ул.“Мюнхен“№ 14, ет. 2, тел. 
(02) 973 25 75, факс (02) 973 22 30, Е-таП адрес: 8а1е5@е§Ь80Йа.с0т -  оферта по 
обособена позиция № 1.

К = Ц + Т =60 + 40 = 100 точки

II. Евромаркет кънстракшън“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. 
София 1784, Младост 1, бул.“Андрей Ляпчев“№ 51, и адрес за кореспонденция: гр. 
София 1532, Казичене, ул. „Околовръстен път“ № 454, тел. (02) 97 67 100, факс (02) 
97 67 111, Е-таП адрес: соп81гцсИоп@еиготагке1:.Ье -  по обособена позиция № 1.

К = Ц + Т  = 59,99+40 = 99,99 точки.

По обособена позиция № 2.

1. “Булсервиз“ ООД, гр. Бургас 8000, бул.“Мария Луиза“№ 29, тел. (056) 81 
59 60, факс (056) 81 59 59, Е-таИ адрес: Ьи18егу18@аЬу.Ье -  оферта по обособена 
позиция № 2.

К = Ц + Т = 59,99+ 40 = 99,99 точки.

II. “Евро Сълюшънс“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 
1463, ул.“Порто Лагос“№ 1, ет. 1, ап. 11 и адрес за кореспонденция: гр. 
София 1528, ул. “Мюнхен“ № 14, тел. (02) 973 25 04, факс (02) 973 28 68, 
Е-таП адрес: еуго8о1и1шп8@аЪу.Ье -  оферта за обособена позиция № 2.

К = Ц + Т = 60+ 40 = 100,00 точки.

Въз основа на цялостното разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 71, 
ал. 3 от ЗОП, комисията класира участниците в настоящата процедура по следния 
начин:

1. Обособена позиция № 1 .
1. На първо място - “ЕСБ София“ ЕООД, гр. София 1528, ул.“Мюнхен“№ 14, ет.

2, тел. (02) 973 25 75, факс (02) 973 22 30, Е-таП адрес: 8а1е8@е8Ь80Йа.с0т
2. На второ място - „Евромаркет кънстракшън“ АД, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1784, Младост 1, бул.“Андрей Ляпчев“№ 51, и адрес 
за кореспонденция: гр. София 1532, Казичене, ул. „Околовръстен път“ № 
454, тел. (02) 97 67 100, факс (02) 97 67 111, Е-таП адрес:
соп81гисйоп@еиготагке1.Ье

2. По обособена позиция № 2.

1. На първо място - “Евро Сълюшънс“ ООД, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1463, ул.“Порто Лагос“№ 1, ет. 1, ап. 11 и адрес за 
кореспонденция: гр. София 1528, ул. “Мюнхен“ № 14, тел. (02) 973 25 04, факс 
(02) 973 28 68, Е-таН адрес: еуго8о1ийоп8@аЬу.Ьа

2. На второ място - “Булсервиз“ ООД, гр. Бургас 8000, бул.“Мария Луиза“№ 29, 
тел. (056) 81 59 60, факс (056) 81 59 59, Е-таП адрес: Ьи18егу18@аЬу.Ье

4



Настоящият протокол и цялата документация в процедурата се предава на Възложителя 
за вземане на решение по чл. 73, ал.1 от ЗОП.
Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
Комисията приключи работа в 12,00 часа на 10.06.2015 г.

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Динко Кечев , . 

И ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Генади Русинов^Г......................... *

2. Зорница Кънчева-Миладинова .

3. инж. Валентина Миткова ...

4. Даниела Данчева ..

5.Деница Коева .... ̂

6.Димитрина Благоева )

7.Цонка Николова Христова ....
/  /

8.инж. Вяра Димитрова \
\ \  / .

9.инж.Денка Костова .. ̂
\

10.Стефан Бранзелов ......

11 .Ангелина Дончева Йорданова . . т 

12.инж. Милко Стефанов__

/X .
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




