
ПРОТОКОЛ № 5 

Днес на дата 24.11.2015г. от 11:00 ч. до 12:00 часа в сградата на Община Велико 
Търново. Комисията по чл. 68, ал. 1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22 - 1847/08.09.2015 г. 
на Кмета на Община Велико Търново, проведе заседание, във връзка с разглеждането на 
офертите, постъпили за участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с 
предмет: „Почистване на коритото на р. Янтра на територията на Община Велико 
Търново, по участъци: Втори участък: 150 м преди и 250 м след моста до Хлебозавода в 
кв. „Дълга лъка" на изхода на гр. Велико Търново на републикански път 1-5 „Полски 
Тръмбеш-Велико Търново-Габрово" (дължина 400 м) и Трети участък: 100 м преди 
водосбора на р. Белица - 300 м след бетонния мост на ул. „Сан Стефано", кв. „Чолаковци", 
гр. Велико Търново" (дължина 400 м)", с уникален номер 00073-2015-0022 в регистъра на 
АОП и публикувано обявление № 679734 от дата 29.07.2015 г. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор на дирекция ..Строителство и устройство на 
територията" в Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване", дирекция 
..Правна" в Община Велико Търново; 
2. Зорница Кънчева-Миладинова - Началник на отдел ОС в Община Велико Търново 
3. Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП в Община Велико Търново 
4. инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел ..Техническа инфраструктура" в Община Велико 
Търново 
5. инж. Свилен Димитров от "ИНВЕСТСТРОЙ 92" ЕООД Велико Търново 
6. Мая Тодорова - Технически сътрудник в отдел ..АТО" в Община Велико Търново 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
1. инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел ..Техническа инфраструктура" в Община Велико 
Търново 

2. Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП в Община Велико Търново 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 
1. Олга Петърчева - Началник отдел ..Правно осигуряване" в Община В. Търново: 
2. Даниела Владимирова - Главен юрисконсулт в отдел ..Правно осигуряване", дирекция 
..Правна" в Община Велико Търново: 
3. Мариана Варнева- Старши юрисконсулт в отдел ..Правно осигуряване", дирекция „Правна" в 
Община Велико Търново; 
4. Николина Ангелова - Христова - Старши експерт в отдел ОП в Община В.Търново; 
5. Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново; 
6. Теодора Минкова - Началник на отдел „Обществени поръчки" в Община Велико Търново: 
7. инж. Иван Иванов - Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново; 
8. Веселин Стойков - Главен специалист в отдел „Околна среда" в Община Велико Търново; 
9. Мирослава Цонева - Главен експерт в отдел „Околна среда" в Община Велико Търново; 
10. инж. Иван Петров - Главен специалист в отдел „Околна среда" в Община Велико Търново; 
11. инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и ОПМ" в Община Велико 
Търново 
12. инж. Сергей Стойков от "ИНВЕСТСТРОЙ 92" ЕООД Велико Търново 
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Поради отсъствието на инж. Динко Кечев - Директор на дирекция „Строителство и 
устройство на територията" в Община Велико Търново, като председател на комисията 
участва Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП в Община Велико Търново. На нейно 
място в комисията като член участва Мирослава Цонева - Главен експерт в отдел „Околна 
среда" в Община Велико Търново, която подписа декларация по чл. 35 от ЗОП. 

Писма с уведомяване за датата, часа и мястото на отваряне на плик «Предлагана цена» са 
изпратени до всички участници в процедурата на посочените в офертите електронни пощи. 
Съгласно предварително обявените условия «Всички уведомления, писма, решения, заповеди и 
др. се смятат за получени от участника, ако възложителят ги е изпратил на посочена в офертата 
електронна поща» 

Съобщение по чл. 69а, ал.З от ЗОП е публикувано и в профил на купувача 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/343/ на дата 19.11.2015г. Допълнително 
участниците са уведомени и по телефона на дата 19.11.2015. от Мая Тодорова - Технически 
сътрудник в отдел „АТО" в Община Велико Търново и член на комисията. 

На заседанието на комисията присъства представител на участник ЕТ „НАДЕЖДА - Надежда 
Христова"- г-жа Христина Калбанова, с представено пълномощно на първото заседание на 
комисията. Присъстващия представител подписа протокол за удостоверяване на присъствието 
си. 

Комисията пристъпи към съобщаване на точките и резултатите от оценяването на 
допуснатата оферта по всички показатели и подпоказатели от методиката с изключение на 
Ценови критерий, след което отвори плика с „Предлагана цена" в присъствието на г-жа 
Христина Калбанова и оповести съдържанието му. 

Съдържанието на Плик № 3 „Предлагана цена" се подписа от г-жа Христина Калбанова на 
всяка страница. 

1. Плик „Предлагана цена" от оферта с вх. № 5300 - 5477/07.09.2015 г. от 15:26 часа на 
ДЗЗД „ЯТРУС 2015", гр. София 1504, ул. „Шипка" № 16, тел: 02/494 04 05, e-mail: 
buiIdingcomfort.ltd(a),gmail.com, съдържа следното: 

Предлагано възнаграждение в Образец № 14: 

Предлаганото от участника общо възнаграждение за изпълнение на поръчката е както следва: 

398 058, 48 ( триста деветдесет и осем хиляди петдесет и осем лева и четиридесет и осем 
стотинки) лева без ДДС 
477 670, 18 ( четиристотин седемдесет и седем хиляди шестстотин и седемдесет лева и 
осемнадесет стотинки) лева с ДДС 

- Аванс - 40 %, платим след представяне на запис на заповед на предявяване за размера на 

авансовото плащане. 

- Междинни и окончателно плащане в срок до 30 (тридесет) дни след одобряване на 
оригинална фактура с включен ДДС, по банков път след приемане на работата и представяне от 
страна на Изпълнителя на протокол за действително извършени СМР и другите изискуеми 
документи, проверени и подписани от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и 
строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата 
се изплаща в 30 дневен срок след отстраняването им. 

2 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/343/


Посоченото възнаграждение включва заплащане на всички поети ангажименти и 
задължения с офертата и с представената методология на работа. 

Начин на ценообразуване. Финансова обосновка на предлаганата цена. 

1. Часова ставка - 3,50 лв./чч 
2. Доставно складови разходи -15% 
3. Допълнителни разходи за механизация - 60% 
4. Допълнителни разходи върху труд- 80 % 
5. Печалба-10% 

Приложение: Попълнени КСС Приложение Ml и 2 с представени анализи/калкулации за 
единичните цени на всички видове работи. 

Плик № 3 има съдържание съгласно предварително обявените условия. 

Комисията при анализ на предложените единични цени, установи грешки, изразяващи се в 
невярно посочване в количествено- стойностната сметка на получените единични цени, 
съгласно приложените анализи. 

Съгласно предварително обявените условия на процедурата, при грешки, комисията 
извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност, като 
приема за правилни посочените единични анализни цени. В изпълнение на предварително 
обявените условия комисията приема за правилни посочените единични анализни цени за 
видове работи, както следва: 

Почистване на коритото на р. Янтра във втори участък: 150 м преди и 250 м след моста до 
хлебозавода в кв. „Дълга лъка" на изхода на гр. Велико Търново на републикански път 1-5 
„Полски Тръмбеш-Велико Търново-Габрово" (дължина 400 м) 

Подобект Десен бряг 

8 Анализ ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ С 0 
НАД 45СМ МАШИННО «01-04-005» бр. 53 9,87 523,11 

Почистване на коритото на р. Янтра в трети участък: 100 м преди водосбора на р. Белица 
- 300 м след бетонния мост на ул. „Сан Стефано", кв. „Чолаковци", гр. Велико Търново" 
(дължина 400 м) 

Подобект Десен бряг 

7 Анализ 

МЕХАНИЗИРАНО ПОЧИСТВАНЕ 
НА ХРАСТИ С ИЗКОРЕНИТЕЛ 
«01-04-018» ДКА 3,4 129,24 439,42 

8 Анализ 

ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ С 
0 НАД 45СМ МАШИННО «01-04-
005» бр. 27 9,87 266,49 

При спазване на предварително обявените условия на обществената поръчка, комисията 
установи, че предлаганото от участника общо възнаграждение за изпълнение на поръчката след 
приемане за правилни единичните цени на горепосочените дейности е както следва: 
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-396 810.78 лева без ДДС. 

Комисията след отваряне на плик „Предлагана цена" пристъпи към съставяне на 
индивидуални и обобщена оценъчни таблици, съгласно одобрената методика за оценка 
Оценъчните таблици са неразделна част от настоящия протокол. 

Като взе предвид оповестените резултати и оценката по Ценови критерий, комисията 
единодушно предложи следното класиране за изпълнител на обществена поръчка, проведена 
чрез открита процедура с предмет: „Почистване на коритото на р. Янтра на територията на 
Община Велико Търново, по участъци: Втори участък: 150 м преди и 250 м след моста до 
Хлебозавода в кв. „Дълга лъка" на изхода на гр. Велико Търново на републикански път I-
5 „Полски Тръмбеш-Велико Търново-Габрово" (дължина 400 м) и Трети участък: 100 м 
преди водосбора на р. Белица - 300 м след бетонния мост на ул. „Сан Стефано", кв. 
„Чолаковци", гр. Велико Търново" (дължина 400 м)", с уникален номер 00073-2015-0022 в 
регистъра на АОП и публикувано обявление № 679734 от дата 29.07.2015 г., както следва: 

1-во място за оферта с вх. № 5300 - 5477/07.09.2015 г. от 15:26 часа на ДЗЗД „ЯТРУС 
2015", гр. София 1504, ул. „Шипка" № 16, тел: 02/494 04 05, e-mail: 
buildingcomfort.Itd@gmail.com с Комплексна оценка- 88 

Мотиви за класирането: мотивите, отразени в протоколите от работата на комисията и 
резултатите по показателите в таблиците/ индивидуални и обобщени/. 

(Ш) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ 
До оценка по показателя (П1) се допускат само оферти, които съответстват на условията за 

изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя - 100 точки. 
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 30 %. Оценките на офертите по 
показателя се изчисляват по формулата: 

Ш = (Цтш / Ц1) х 100 = (брой точки) 
Където Щ е предложеното общо възнаграждение в лева без ДДС съгласно ценовото 

предложение на съответния участник. 
Където Цтш е най-ниското предложено общо възнаграждение в лева без ДДС съгласно 

ценовите предложения на всички участници. 
Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще се 
използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая. 

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени 
в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. От участие в 
процедурата се отстранява участник, който е посочил общо възнаграждение, по-високо от 
максималната допустима стойност за поръчката. При установяване на аритметична грешка, 
комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната 
стойност, като приема за правилни посочените единични анализни цени. При разминаване 
между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи. 

Комисията извърши оценката по (Ш) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ, като стриктно спази 
условията на методиката, предварително определената формула, като конкретните точки и 
резултати се определят от предложеното възнаграждение от участника. На етап отваряне на 
плик №3 „Предлагана цена" е допусната само една оферта, която при спазване на методиката 
получава 100т. и резултат 30. Оценката на комисията се извърши като взе предвид 
възнаграждението на участника - 396 810.78 лева без ДДС. 
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Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията и 
методиката за икономически най- изгодна оферта. 

Комисията попълни индивидуална и обобщена оценъчна таблица за резултатите от оценката 
по показателите от методиката, като взе предвид и резултатите от оценката, отразени в протокол 
№ 4 от работата на комисията. Индивидуалните и обобщените оценъчни таблици са неразделна 
част от настоящия протокол. 

Настоящият протокол и цялата документация в процедурата се предава на Възложителя за 
вземане на решение по чл. 73, ал.1 и ал.2 от ЗОП. 

Настоящия протокол-, се състави в два еднообразни екземпляра. 

КОМИСИЯ в състав: 
/ 

VA ПРЕДСЕДАТ-ЕЛ: Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП в Община Велико Търново 

И Д^ЕНОВЕ: 

l.i £усанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване", дирекция 
„Правна" в Община Велико Търново; 

2. Зо^й^кън^а -Миладинова - Началник на отдел ОС в Община Велико Търново 

^Кшрослава Цанева - Главен експерт в отдел „Околна среда" в Община Велико Търново; 

4. инж. Д а н ф Бояджиев - Началник на отдел „Техническа инфраструктура" в Община Велико 
Търново" Д] 

I/ 
\ 

5. ий)к. Свещен Димитров от "ИНВЕСТСТРОЙ 92" ЕООД Велико Търново 

6. Мая^Т^ор^ва - Технически сътрудник в отдел „АТО" в Община Велико Търново 
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rusanka
Text Box
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!


