
О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

ЗАПОВЕД

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.73, ал.1 от ЗОП и отразените резултати и мотиви 
в протоколи от 18.03.2015 г., от 14:00 и от 15:00 часа, 27.04.2015 г. от 10:00 и от 15:00 часа, 
25.05.2015 г., 29.05.2015 г. и 10.06.2015 г. на комисията, назначена със заповед № РД 22- 
496/18.03.2015 г. със задача: да провери съответствието на офертите с предварително обявените 
от възложителя условия, да разгледа, оцени и класира допуснатите оферти за изпълнение на 
обществена поръчка чрез 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” и публикувано обявление № 646728 от дата 04.02.2015 г., с 
уникален номер 00073-2014-0004 в регистъра на АОП

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането за обществена поръчка 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” и публикувано обявление № 646728 от дата 04.02.2015 г., с 
уникален номер 00073-2014-0004 в регистъра на АОП:

За позиция № 1 - „Доставка на експлоатационна механизация , контейнери за 
отпадъци и контейнери за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата“:

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-таЦ адрес: 8а1е5@,е8Ь5ойа.сот

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: соп§{гисйоп@,еиготагке{.Ъе

За позиция № 2 - „Доставка на контейнери и транспортна техника за разделно 
събрани зелени отпадъци“:

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-таП 
адрес: еУГО§о1ийоп8@,аЪу.Ье

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: ЬиЬ>егУ18@аЬу.Ъ2



II. Мотиви за класирането:

Мотивите, отразени в протоколите от работата на комисията, с оглед изискванията 
на възложителя и документацията по поръчката и критерия за оценка на офертите -  
икономически най-изгодна оферта, с оглед направеното от участника ценово 
предложение, както следва:

Резултати от оценяването на допуснатите оферти и оценките по показателите

Критерий за оценка на офертите

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е „икономически най- 
изгодната оферта”. Комисията класира на първо място участникът получил най-много точки;

Участникът с най-висока комплексна оценка се класира на първо място. Класирането на 
офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която 
се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след 
осредняването.

МЕТОДИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ- ИЗГОЛГН А О Ф У Р Т А

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.

ФОРМУЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ”К”:

К  = Ц + Т , където:

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

II -  Ценови критерий с максимална тежест 60

Пресмята се по следната формула:

Ц = Ц тш . х 60, където
Ц п

Ц тш  е най-ниската предложена цена от участник 
Ц п 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
I. Оценка по показател Т -  Срок на доставката, посочен от Участника - с максимална 
тежест 40:

1. Участник “Булсервиз“ ООД, гр. Бургас 8000, бул.“Мария Луиза“№ 29, тел. (056) 81 
59 59, факс (056) 81 59 59, Е-таП адрес: Ъи18егУ18@аЪу.Ь§ с оферта № 1 -  оферта по 
обособена позиция № 2.

В представеното Техническо предложение, Участникът е посочил срок за изпълнение на 
поръчката -  1 (един) месец, считано от датата на подписване на Договор.
Така предложеният срок отговаря на поставените от Възложителя изисквания в 
Документацията за участие.
Предложеният срок е най-краткият предложен и след извършени изчисления по формулата от 
методиката за оценка, Участникът е получил по показателя:

Т = Т т ш  х 40 -  1 месец х 40 = 40 т.
Т п 1 месец

МОТИВИ И ОЦЕНКА:
Взимайки предвид горните констатации и прилагайки методиката за комплексна оценка 
Комисията е определила на участника по този показател оценка 40 т.

2. Участник “ЕСБ София“ ЕООД, гр. София 1528, ул.“Мюнхен“№ 14, ет. 2, тел. (02) 
973 25 75, факс (02) 973 22 30, Е-шаН адрес: 8а1е8@е8Ь80Йа.сош с оферта № 2 - оферта 
по обособена позиция № 1.

В представеното Техническо предложение, Участникът е посочил срок за изпълнение на 
поръчката -  1 (един) месец, считано от датата на подписване на Договор.
Така предложеният срок отговаря на поставените от Възложителя изисквания в 
Документацията за участие.
Предложеният срок е най-краткият предложен и след извършени изчисления по формулата от 
методиката за оценка, Участникът е получил по показателя:

Т = Т т ш  х 40 = 1 месец х 40 = 40 т.
Т п 1 месец

МОТИВИ И ОЦЕНКА:
Взимайки предвид горните констатации и прилагайки методиката за комплексна оценка 
Комисията е определила на участника по този показател оценка 40 т.

3. Участник „Евро Сълюшънс“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 
1463, ул.“Порто Лагос“№ 1, ет. 1, ай. 11 и адрес за кореспонденция: гр. София 1528, 
ул. “Мюнхен“ № 14, тел. (02) 973 25 04, факс (02) 973 28 68, Е-таЛ адрес: 
еуго8о1иИоп8@аЪу.Ъ§ с оферта № 3 - оферта по обособена позиция № 2.

В представеното Техническо предложение, Участникът е посочил срок за изпълнение на 
поръчката -  1 (един) месец, считано от датата на подписване на Договор.
Така предложеният срок отговаря на поставените от Възложителя изисквания в 
Документацията за участие.
Предложеният срок е най-краткият предложен и след извършени изчисления по формулата от 
методиката за оценка, Участникът е получил по показателя:

Т = Т ттпп х 40 = 1 месец х 40 = 40 т. 
Т п 1 месец



МОТИВИ И ОЦЕНКА:
Взимайки предвид горните констатации и прилагайки методиката за комплексна оценка 
Комисията е определила на участника по този показател оценка 40 т.

4. Участник „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: соп8{гисйоп@еиготагке!:.Ь§ - оферта по обособена позиция 
№ 1.

В представеното Техническо предложение, Участникът е посочил срок за изпълнение на 
поръчката -  1 (един) месец, считано от датата на подписване на Договор.
Така предложеният срок отговаря на поставените от Възложителя изисквания в 
Документацията за участие.
Предложеният срок е най-краткият предложен и след извършени изчисления по формулата от 
методиката за оценка, Участникът получава по показателя:

Т = Т тш  х 40 = 1 месец х 40 = 40 т.
Т п 1 месец

МОТИВИ И ОЦЕНКА:
Взимайки предвид горните констатации и прилагайки методиката за комплексна оценка 
Комисията е определила на участника по този показател оценка 40 т.

II. Оценка по показател Ц -  Ценови критерии. Ц -  Ценови критерий с максимална тежест 60
Пресмята се по следната формула:

Ц = Ц тш . х 60, където 
Ц п

Ц тш  е най-ниската предложена цена от участник 
Ц п е цената на съответния участник

За 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.

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 = ТТ 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-шаП 
адрес: соп§1гисйоп@еиготагке1.Ье -  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 тш , х 60 = 1 564 860,00/1 565 100,00 х 60 = 59,99 точки.
Ц п



За обособена позиция № 2:

1.“Булсервиз“ ООД, гр. Бургас 8000, бул.“Мария Луиза“№ 29, тел. (056) 81 59 60, факс 
(056) 81 59 59, Е-таП адрес: Ьи15егу18@аЪу.Ъе -  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 тш , 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, ай. 11 и адрес за кореспонденция: гр. София 1528, ул. 
“Мюнхен“ № 14, тел. (02) 973 25 04, факс (02) 973 28 68, Е-таП адрес: еуго§о1ийоп8@аЪу.Ь& 
-  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 = II шш. х 60 = 357 869,00/357 869,00 х 60 = 60,00 точки.
Ц п

III. Комплексна оценка на представените оферти:

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 тш . х 60, където
Ц п

Ц тш  е най-ниската предложена цена от участник 
Ц п е цената на съответния участник

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

Т = Т тш  х 40, където
Т п

Т тш  -  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



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: 8а1е8@е8Ъ8ойа.сот -  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: соп81гисйоп@еиготагке1.Ъ2 -  по обособена позиция № 1.

К = Ц + Т = 59,99+ 40 = 99,99 точки.

По обособена позиция № 2:

I. “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 -  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: 
еуго8о1ийоп8@аЪу.Ь2 -  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 е класирала участниците в настоящата процедура по слелния нячив-

1. Обособена позиция № 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@,е8Ь8ойа.сот

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-таН адрес: соп8<хис1кт@еиготагке1Ьа

2. По обособена позиция № 2:

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-таП адрес: 
еуго8о!ийоп8@аЬу.Ье

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

По обособена позиция № 1:



IV. Определям за изпълнител на обществена поръчка, 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” и публикувано обявление № 646728 от дата 
04.02.2015 г., с уникален номер 00073-2014-0004 в регистъра на АОП:

1. Обособена позиция № 1:

“ЕСБ София“ ЕООД, гр. София 1528, ул.“Мюнхен“№ 14, ет. 2, тел. (02) 973 25 75, факс 
(02) 973 22 30, Е-таИ адрес: 8а1е8@,е8Ь8о11а.сот

2. По обособена позиция № 2:

“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.Ъа

V. Съгласно чл. 73, ал.З и ал.4 от ЗОП препис от настоящата заповед да бъде изпратен на 
участниците в 3 - дневен срок от издаването й и да бъде публикувана в профила на купувача в 
деня на изпращането й до участниците.

VI. Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10-дневен срок, съгласно 
чл. 120 и следващите от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на 
конкуренцията, град София, бул.Витоша № 18.

Контрола по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.п
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ ___
___________       / ___________ /  I    .    N

Надя Петрова
Директор на Дирекция ОСОП

Теодора Минкова 
Началник отдел ОП

А

Изготвил:
Николина Христова ~
Старши експерт в отдел <Ц!Ц|

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




