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

Утвърждавам; .Ь:
КМЕЖ Н Л -иьщ и Л А
ВЕЛВКОТЪРНОВО:
(ИНЙ.ДЛ11ИЕ.1 ПАНОВ)

ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 05.01.2016 г. в 11:00 ч. в стая № 306 в сградата на Община Велико Търново,
комисията от длъжностни лица по чл. 101г, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22 2502/16.12.2015 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да събере, разгледа и
оцени офертите, изготвени в отговор на публична покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Ш 9049077,
започна разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в обществена поръчка с
предмет: „Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на мобилни химически
тоалетни (ТУС), мобилни мивки и др. за нуждите на Община Велико Търново и нейните
структури”
КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева-Миладинова - Началник на отдел „Околна среда” в
Община Велико Търново
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Явор Иванов - Старши експерт в отдел „ОП” в Община Велико Търново;
2. Даниела Данчева - Началник на отдел „Бюджет” в Община Велико Търново
3. Веселин Стойков - Гл. специалист в отдел „Околна среда” в Община Велико Търново
4. Маринела Джартова - Началник отдел УС в Община Велико Търново
РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Данчева - Началник на отдел „Бюджет” в Община
Велико Търново
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Олга Петърчева - Главен юрисконсулт и началник на отдел ПО в Община Велико Търново;
2. Даниела Владимирова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново;
3. Снежана Василева - Главен експерт в отдел УС в Община Велико Търново;
4. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново;
5. Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП в Община Велико Търново;
6. Николина Ангелова - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;
7. Светозара Стефанова - Главен експерт в отдел „Бюджет” в Община Велико Търново
8. Ана Тодорова - Главен експерт в отдел „Бюджет” в Община Велико Търново
9. Инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел ТИ в Община Велико Търново
10. Мирослава Петрова Цонева - Главен експерт в отдел „ОС” в Община Велико Търново;
11. Теодора Минкова - Началник на отдел ОП в Община Велико Търново
12. Мая Тодорова - Технически сътрудник в отдел „АТО” в Община Велико Търново;
Поради отсъствието на Даниела Данчева - Началник на отдел „Бюджет” в Община
Велико Търново, нейното място бе заето от Ана Тодорова - Главен експерт в отдел „Бюджет” в
Община Велико Търново, в качеството й на резервен член.
Преди започване на работа, членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал.
1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП.
На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците:

- Тенчо Тихомиров Гьоков - управител на „Ти Енд Джи - Мастер Клийн” ООД
- Анета Георгиева Тодорова - упълномощено лице на „ЕКОВЕЦЕ” ЕООД
- Калин Тодоров Тодев - упълномощено лице на „Стройрент” ЕООД

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на офертите, постъпили
в отговор на публична покана на възложителя. Постъпили са четири оферти, събрани
чрез изпращане на публична покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл. 1016, ал. 2 от ЗОП,
както следва:

I. Оферта с вход. № 5300 - 7854/21.12.2015 г. от 13:05 часа на „Екотой-Сервиз” ООД, гр.
Русе 7005, п.к. № 74, с ЕИК 102878955, тел/факс: 082 844 352, е-таП: ги8е@еко!:оьЬ§,
съдържа:
Папка 1 - Документация:
1. Образец № 1 Административни сведения - попълнени, подписани и подпечатани;
2. Образец № 2 Техническо предложение - подписано и подпечатано - 12 стр.;
- срок на валидност на офертата - 3 месеца, считано от крайния срок за
получаване на офертата;
- срок за доставка на 1 бр. мобилна химическа тоалетна - 1 час след възлагане с
възлагателно писмо;
- срок за доставка на 5 бр. мобилни химически тоалетни - 2 часа след възлагане с
възлагателно писмо;
- техническо предложение (методология на работа във връзка с изпълнението)
3. Образец № 3 Ценово предложение - подписано и подпечатано - 4 страници
- месечна цена за наем/сервизно обслужване на 1 бр. стандартна мобилна
химическа тоалетна с включен 1 сервиз седмично: 58,00 (петдесет и осем) лева без ДДС, а с
ДДС 20 % - 69,60 (шестдесет и девет лева и 60 ст.) лева.
- месечна цена за наем/сервизно обслужване на 1 бр. стандартна мобилна
химическа тоалетна с включени 2 сервиза месечно: 39,00 (тридесет и девет) лева без ДДС, а с
ДДС 20 % - 46,80 (четиридесет и шест лева и 80 ст.) лева.
При нужда от допълнително наемане за мероприятия:
- цена за наем на 1 кабина на ден: 0 (нула) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 0 (нула)
лева.
- цена за обслужване на 1 кабина на ден: 19,25 (деветнадесет лева и 25 ст.) лева
без ДДС, а с ДДС 20 % - 23,10 (двадесет и три лева и 10 ст.) лева.
- цена за транспорт в двете посоки - 80,00 (осемдесет) левабез ДДС, а сДДС 20
% - 96,00 (деветдесет и шест) лева.
4. Образец № 4 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на
поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата по
чл.51, ал.1, т. 1 от ЗОП - 1 страница;
5. Образец № 5 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал. 1 т. 9 от ЗОП - 1
страница;
6. Образец № 6 Декларация за приемане на условията в проекта на договор - подписана
и подпечатана;
7. Образец № 7 Декларация относно обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, подписана и
подпечатана от Стефан Тодоров Петров - управител;
8. Декларация относно обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП, подписана и
подпечатана от Стефан Тодоров Петров - управител;
9. Проект на договор;
Папка 2 - Приложени документи за обществена поръчка:
1. Списък с приложени документи;
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2. Каталог на фирма Екотой Сервиз ООД;
3. Ценова оферта;
4. Удостоверение от Агенция по вписванията за актуално състояние с Изх. №
20151211152908/11.12.2015 г.;
5. Справка от търговския регистър за актуално състояние на „Екотой Сервиз” ООД;
6. Справка на превозните средства (специализирани, високо проходими и леки
автомобили) собствени и на лизинг на „Екотой Сървиз” ООД към 21.12.2015 г. - 2 страници;
7. Заверени копия на свидетелства за регистрация на МПС /описани в образец 5/ - 7 броя
8. Референции и препоръка /описани в образец 4/ - 3 броя;
9. Заверено копие на сертификат БДС ЕИ 180 9001:2008 с обхват: предлагане, доставка
и цялостно сервизно обслужване на мобилни и стационарни санитарни системи;
10. Заверено копие на сертификат БДС ЕМ 180 14001:2005 с обхват: предлагане,
доставка и цялостно сервизно обслужване на мобилни санитарни системи;
11. Заверено копие на сертификат В8 ОН8А8 18001:2007 с обхват: предлагане, доставка
и цялостно сервизно обслужване на мобилни и стационарни санитарни системи;
12. Заверено копие на сертификат В8 ОН8А8 18001:2007 с обхват: предлагане, доставка
и цялостно сервизно обслужване на мобилни и стационарни санитарни системи с включено
приложение към сертификата;
13. Заверено копие на Свидетелство за регистрация на марка - 2 страници;
14. Справка за общия оборот и оборот от услуги, сходни на предмета на поръчката за
последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите;
15. Заверено копие на договор между ВИК - Йовковци” ООД, гр. Велико Търново и
„Екотой Сервиз” ООД, за пречистване в ПСОВ гр.В.Търново на доставени от „Екотой Сервиз”
ООД, битово-фекални води и анекс към него - 4 страници;
16. Удостоверение от НАП по чл. 87, ал.5 от ДОПК;
17. Заверено копие на пълномощно на Ваня Станчева Стойчева;
18. Свидетелство за съдимост на Стефан Тодоров Петров;
19. Свидетелство за съдимост на Ваня Станчева Стойчева;
20. Договор за монтаж, пренастройка и поддържане на ОР8 устройства;
21. Договор за предоставяне на телематични ОР8 услуги;
Папка 3 - Публична покана. Техническа спецификация:
1. Извадка от профила на купувача на Община Велико Търново, съдържаща информация
за обществената поръчка;
2. Публична покана - разпечатка;
3. Техническа спецификация;

II. Оферта с вход. № 5300 - 7930/29.12.2015 г. от 10:34 часа на „ЕКОВЕЦЕ” ЕООД, гр.
София 1632, бул. „Никола Петков” № 96, с ЕИК 175326299, тел: 02/955 44 55, факс: 02/855
44 77, е-таП: оШсе@есо\ус.ог§, съдържа:
1. Образец № 1 Административни сведения - попълнени, подписани и подпечатани;
2. Образец № 2 Техническо предложение - подписано и подпечатано - 6 стр.;
- срок на валидност на офертата - 3 месеца, считано от крайния срок за
получаване на офертата;
- срок за доставка на 1 бр. мобилна химическа тоалетна - 2 часа след възлагане с
възлагателно писмо;
- срок за доставка на 5 бр. мобилни химически тоалетни - 1 календарен ден след
възлагане с възлагателно писмо;
- техническо предложение (методология на работа във връзка с изпълнението)
3. Образец № 3 Ценово предложение - подписано и подпечатано - 3 страници
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- месечна цена за наем/сервизно обслужване на 1 бр. стандартна мобилна
химическа тоалетна с включен 1 сервиз седмично: 73,90 (седемдесет и три лева и 90 ст.) лева
без ДДС, а с ДДС 20 % - 88,68 (осемдесет и осем лева и 68 ст.) лева.
- месечна цена за наем/сервизно обслужване на 1 бр. стандартна мобилна
химическа тоалетна с включени 2 сервиза месечно: 57,90 (петдесет и седем лева и 90 ст.) лева
без ДДС, а с ДДС 20 % - 69,48 (шестдесет и девет лева и 48 ст.) лева.
При нужда от допълнително наемане за мероприятия:
- цена за наем на 1 кабина на ден: 25,00 (двадесет и пет) лева без ДДС, а с ДДС 20
% - 30,00 (тридесет) лева.
- цена за обслужване на 1 кабина на ден: 39,00 (тридесет и девет) лева без ДДС, а
с ДДС 20 % - 46,80 (четиридесет и шест лева и 80 ст.) лева.
- цена за транспорт в двете посоки - 1,09/км (един лев и девет стотинки на км)
лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 1,31/км (един лев и тридесет и една стотинки на км).
4. Образец № 5 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал. 1 т. 9 от ЗОП - 2
страница;
5. Образец № 6 Декларация за приемане на условията в проекта на договор - подписана
и подпечатана;
6. Образец № 7 Декларация относно обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, подписана и
подпечатана от Бисерка Василева Ангелова - управител
7. Образец № 4 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на
поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата по
чл.51, ал.1, т. 1 от ЗОП - 4 стр.;
8. Заверени копия на референции и удостоверения за извършени услуги - 11 стр.;
9. Каталог (снимков материал) на предлаганите продукти и ценова листа, включваща
цени за тоалетни и контейнери;
10. Заверено копие на договор между ВИК - Йовковци” ООД, гр. Велико Търново и
„Ековеце” ЕООД, клон Русе, за пречистване в ПСОВ гр.В.Търново на доставени от „Ековеце”
ЕООД, битово-фекални води, включително такива от преносими химически тоалетни - 3
страници;
11. Заверено копие на сертификат за система 180 9001:2008 в област: предлагане,
доставка и цялостно сервизно обслужване на мобилни и стационарни санитарни системи;
12. Заверено копие на сертификат за система 180 14001:2004 в област предлагане,
доставка и цялостно сервизно обслужване на мобилни и стационарни санитарни системи;
13. Заверено копие на сертификат за система ОН8А8 18001:2007 в област предлагане,
доставка и цялостно сервизно обслужване на мобилни и стационарни санитарни системи;

III. Оферта с вход. № 5300 - 7945/29.12.2015 г. от 13:19 часа на „СТРОЙРЕНТ” ЕООД, гр.
София 1839, бул. „Ботевградско шосе” № 273, с ЕИК 131550089, тел. 070019988; 0896
634129, е-таП: о§гасИ@81гоугеп1:.Ь§; 81гоугеп1:@81гоугеп{.Ь§, съдържа:
1. Образец № 1 Административни сведения - попълнени, подписани и подпечатани;
2. Справка от търговския регистър за актуално състояние на „СТРОЙРЕНТ” ЕООД;
3. Заверено копие на пълномощно на Калин Тодоров Тодев;
4. Образец № 2 Техническо предложение - подписано и подпечатано - 7 стр.;
- срок на валидност на офертата - 120 дни /четири/ месеца, считано от крайния
срок за получаване на офертата;
- срок за доставка на 1 бр. мобилна химическа тоалетна - 5 работни часа след
възлагане с възлагателно писмо;
- срок за доставка на до 10 бр. мобилни химически тоалетни - 1 календарен ден
(8 /осем/ работни часа) след възлагане с възлагателно писмо;
- техническо предложение (методология на работа във връзка с изпълнението);
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5. Заверено копие на сертификат за система ОН8А8 18001:2007 с обхват отдаване под
наем и продажба, транспортиране и цялостно сервизно обслужване на мобилни и стационарни
битови санитарни системи;
6. Заверено копие на сертификат за система 180 9001:2008 с обхват отдаване под наем и
продажба, транспортиране и цялостно сервизно обслужване на мобилни и стационарни битови
санитарни системи;
7. Заверено копие на сертификат за система 180 14001:2005 с обхват отдаване под наем
и продажба, транспортиране и цялостно сервизно обслужване на мобилни и стационарни
битови санитарни системи;
8. Образец № 5 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал. 1 т. 9 от ЗОП - 1 стр.;
9. Заверени копия на свидетелства за регистрация на МПС /описани в образец 5/ - 5 бр.;
10. Протоколи за монтаж на ОР8 устройства;
11. Образец № 4 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на
поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата по
чл.51, ал.1, т. 1 от ЗОП - 2 стр.;
12. Заверени копия на удостоверения за извършени услуги - 2 стр.;
13. Заверено копие на договор между ВИК - Йовковци” ООД, гр. Велико Търново и
„Стройрент” ЕООД, гр. София, за пречистване в ПСОВ гр.В.Търново доставени от „Стройрент”
ЕООД, фекални води от преносими химически тоалетни - 3 страници;
14. Образец № 6 Декларация за приемане на условията в проекта на договор - подписана
и подпечатана;
15. Проект на договор;
16. Образец № 3 Ценово предложение - подписано и подпечатано - 3 страници
- месечна цена за наем/сервизно обслужване на 1 бр. стандартна мобилна
химическа тоалетна с включен 1 сервиз седмично: 70,40 (седемдесет лева и 40 ст.) лева без
ДДС, а с ДДС 20 % - 84,48 (осемдесет и четири лева и 48 ст.) лева.
- месечна цена за наем/сервизно обслужване на 1 бр. стандартна мобилна
химическа тоалетна с включени 2 сервиза месечно: 38,40 (тридесет и осем лева и 40 ст.) лева
без ДДС, а с ДДС 20 % - 46,08 (четиридесет и шест лева и 08 ст.) лева.
При нужда от допълнително наемане за мероприятия:
- цена за наем на 1 кабина на ден: 3,60 (три лева и 60 ст.) лева без ДДС, а с ДДС
20 % - 4,32 (четири лева и 32 ст.) лева.
- цена за обслужване на 1 кабина на ден: 18,00 (осемнадесет) лева без ДДС, а с
ДДС 20 % - 21,60 (двадесет и един лева и 60 ст.) лева.
- цена за транспорт в двете посоки - 70,00 (седемдесет) лева без ДДС, а с ДДС 20
% - 84,00 (осемдесет и четири) лева.
17. Заверена извадка от публичната покана - раздел Показатели за оценка на офертите;
18. Ценоразпис на оборудване и услуги предоставяни от Стройрент ЕООД;
19. Референции - 3 бр.
20. Образец № 7 Декларация относно обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, подписана и
подпечатана от Николай Кралев Кралев —управител
21. Декларация на английски - 1 стр.;
22. Снимков материал - 19 стр.;
23. Каталог на Стройрент ЕООД - книжка;

Констатации относно оферта с вход. № 5300 - 7945/29.12.2015 г. от 13:19 часа на
„СТРОЙРЕНТ” ЕООД, гр. София 1839, бул. „Ботевградско шосе” № 273, с ЕИК
131550089, тел. 070019988; 0896 634129, е-таП: о§га(И@8<:гоугеп1:.Ь§; 8{гоугеп{@81:гоугеп1:.Ъ§:
Съгласно публичната покана, раздел „Показатели за оценка на офертите” е посочено, че
единият от показателите от методиката за оценка е „С - Срок за доставка след възлагане” Предложението, което в най-голяма степен отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (най
- краткия предложен срок за доставка) и съответства на поставените изисквания за изпълнение
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получава 100 т. Срок за доставка С = С1 х 50% + С2 х 50%, където: Подпоказатели: С 1 - срок
за доставка на 1 бр. мобилна химическа тоалетна в часове след възлагане с Възлагателното
писмо. Сг - срок за доставка на 5 бр. мобилни химически тоалетни в календарни дни след
възлагане с Възлагателното писмо. Освен това в Приложение № 1 - Техническа спецификация и
Критерий за оценка е посочено също, че единият от показателите от методиката за оценка е „С
- Срок за доставка след възлагане”, по който се оценяват подпоказатели: С1 - срок за
доставка на 1 бр. мобилна химическа тоалетна в часове след възлагане с Възлагателното
писмо и Сг - срок за доставка на 5 бр. мобилни химически тоалетни в календарни дни след
възлагане с Възлагателното писмо.
Участникът в техническото си предложение е посочил: срок за доставка на 1 бр.
мобилна химическа тоалетна - 5 работни часа след възлагане с възлагателно писмо. Посочил
е и срок за доставка на до 10 бр. мобилни химически тоалетни - 1 календарен ден (8 /осем/
работни часа) след възлагане с възлагателно писмо.
Участникът е посочил срок за доставка един календарен ден и осем работни часа.
Според изискванията на публичната покана срокът следва да се представи в календарни дни.
Тъй като един календарен ден се състои от 24 /двадесет и четири/ часа, а участникът е посочил,
че ще извърши доставка на до 10 бр. едновременно за един календарен ден (24 часа) и за осем
работни часа, комисията приема, че е налице предложение с варианти, което противоречи на
условията на поканата. По този начин е невъзможно да бъде приложена методиката за оценка,
тъй като не е ясно, кое от двете предложения следва да се вземе под внимание, това, което е
предложено според изисканото в поканата (един календарен ден) или това, което Участникът
предлага допълнително (осем работни часа).
Участникът е следвало да предложи в Техническото предложение - Срок за доставка на
5 бр. мобилни химически тоалетни след възлагане с възлагателното писмо, каквото е и
изискването на възложителя, като този срок е и обект на оценка. Участникът не е посочил Срок за доставка на 5 бр. мобилни химически тоалетни след възлагане с възлагателното
писмо и при тези обстоятелства, комисията е възпрепятствана да оцени офертата на участника,
поради липса на еднозначно предложение по един от показателите за оценка (и двата
подпоказателя обхващат количество мобилни химически тоалетни, попадащи в категорията до
10 бр., но в единият случай се изисква точно за 1 бр., а в другия точно за 5 бр. Участникът
посочва стойност за първия случай, но не и за вторият. Видно е, че участникът е предложил
различни срокове за доставка и следователно комисията в рамките на своята оперативна
самостоятелност не може да вземе решение, коя от двете стойности да оцени по подпоказател
Сг).
С оглед изложените обстоятелства и на основание чл. 69, ал.1, т.З от ЗОП, комисията
предлага за отстраняване от по-нататъшно участие оферта с вход. № 5300 - 7945/29.12.2015
г. от 13:19 часа на „СТРОЙРЕНТ” ЕООД, гр. София 1839, бул. „Ботевградско шосе” №
273, с ЕИК 131550089, тел. 070019988; 0896 634129, е-таЛ: о§гасИ@8*:гоугеп*.Ь§;
81гоугеп1:@81:гоугеп<:.Ъ§

IV. Оферта с вход. № 5300 - 7952/29.12.2015 г. от 14:35 часа на „Ти Енд Джи - Мастер
Клийн” ООД, гр. Хасково 6300, бул. „България” № 170, тел./факс: 038/66 11 92, е-таП:
оШсе@8еЬасЬ-Ь§.сот, съдържа:
1. Списък на всички документи, съдържащи се в офертата
2. Образец № 1 Административни сведения - попълнени, подписани и подпечатани;
3. Образец № 2 Техническо предложение - подписано и подпечатано - 2 стр.;
- срок на валидност на офертата - 6 месеца, считано от крайния срок за
получаване на офертата;
- срок за доставка на 1 бр. мобилна химическа тоалетна - 1 часа след възлагане с
възлагателно писмо;
- срок за доставка на 5 бр. мобилни химически тоалетни - 1 календарен ден след
възлагане с възлагателно писмо;
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- техническо предложение (методология на работа във връзка с изпълнението);
4. Административна структура на „Ти Енд Джи - Мастер Клийн” ООД;
5. Образец № 3 Ценово предложение - подписано и подпечатано - 3 страници
- месечна цена за наем/сервизно обслужване на 1 бр. стандартна мобилна
химическа тоалетна с включен 1 сервиз седмично: 70,00 (седемдесет) лева без ДДС, а с ДДС 20
% - 84,00 (осемдесет и четири) лева.
- месечна цена за наем/сервизно обслужване на 1 бр. стандартна мобилна
химическа тоалетна с включени 2 сервиза месечно: 40,00 (четиридесет) лева без ДДС, а с ДДС
20 % - 48,00 (четиридесет и осем) лева.
При нужда от допълнително наемане за мероприятия:
- цена за наем на 1 кабина на ден: 2,00 (два) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 2,40
(два лева и 40 ст.) лева.
- цена за обслужване на 1 кабина на ден: 15,00 (петнадесет) лева без ДДС, а с ДДС
20 % - 18,00 (осемнадесет) лева.
- цена за транспорт в двете посоки - 0,50 лв./на км. (петдесет стотинки) лева без
ДДС, а с ДДС 20 % - 0,60 лв./на км. (шестдесет стотинки) лева.
6. Ценова листа;
7. Техническо предложение - Каталог продукти - 8 стр.;
8. Заверено копие на сертификат за система 180 14001:2005 с обхват продажба, отдаване
под наем, сервиз и комплексно обслужване на преносими химически тоалетни и санитарно
оборудване;
9. Заверено копие на сертификат за система 180 9001:2008 с обхват продажба, отдаване
под наем, сервиз и комплексно обслужване на преносими химически тоалетни и санитарно
оборудване;
10. Заверено копие на сертификат за система ОН8А8 18001:2007 с обхват продажба,
отдаване под наем, сервиз и комплексно обслужване на преносими химически тоалетни и
санитарно оборудване;
11. Образец № 5 Декларация за техническо оборудване по чл. 51, ал. 1 т. 9 от ЗОП;
12. Заверени копия на свидетелства за регистрация на МПС /описани в образец 5/ - 5 бр.;
13. Образец № 4 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на
поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата по
чл.51, ал.1, т. 1 от ЗОП - 4 стр.;
14. Заверени копия на референции и удостоверения за извършени услуги - 4 бр.;
15. Образец № 6 Декларация за приемане на условията в проекта на договор - подписана
и подпечатана;
16. Заверено копие на договор между ВИК - Йовковци” ООД, гр. Велико Търново и „Ти
Енд Джи - Мастер Клийн” ООД, за пречистване в ПСОВ гр.В.Търново доставени от „Ти Енд
Джи - Мастер Клийн” ООД, битово-фекални отпадъчни води, включително такива от
преносими химически тоалетни - 3 страници;
17. Заверено копие на Сертификат БДС ЕИ 16194;
18. Заверено копие на документ за регистрация на „Ти Енд Джи - Мастер Клийн” ООД
за извършване на дейност по транспортиране на определени отпадъци - 2 стр.;
19. Образец № 7 Декларация относно обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, подписана и
подпечатана от Тенчо Тихомиров Гьоков - управител;
20. Декларация относно обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП, подписана и
подпечатана от Тенчо Тихомиров Гьоков - управител;
21. Удостоверение от Агенция по вписванията за актуално състояние с Изх. №
20150821135155/21.08.2015 г.;
22. Удостоверение от Агенция по вписванията за вписани обстоятелства с Изх. №
20150821135324/21.08.2015 г.;
23. Удостоверение от Община Хасково по чл. 87, ал. 6 и чл. 162, ал. 2 от ДОПК;
24. Удостоверение от НАП по чл. 87, ал.5 от ДОПК;
25. Свидетелство за съдимост на Тенчо Тихомиров Гьоков;
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26. Свидетелство за съдимост на Тихомир Гьоков Гьоков;

Сл ед като ра згл е д а п о дро бн о оф ертите н а у час тн и ц и те К о м и с и я та д о п у с к а до п о НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ И ОЦЕНКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ
СЛЕДНИТЕ ОФЕРТИ:

- Оферта с вход. № 5300 - 7854/21.12.2015 г. от 13:05 часа на „Екотой-Сервиз” ООД, гр.
Русе 7005, п.к. № 74, с ЕИК 102878955, тел/факс: 082 844 352, е-таИ: ги8е@еко!о1.Ь§;

- Оферта с вход. № 5300 - 7930/29.12.2015 г. от 10:34 часа на „ЕКОВЕЦЕ” ЕООД, гр.
София 1632, бул. „Никола Петков” № 96, с ЕИК 175326299, тел: 02/955 44 55, факс: 02/855
44 77, е-таИ: оЮсе@есо\УС.ог§;

- Оферта с вход. № 5300 - 7952/29.12.2015 г. от 14:35 часа на „Ти Енд Джи - Мастер
Клийн” ООД, гр. Хасково 6300, бул. „България” № 170, тел./факс: 038/66 11 92, е-таП:
оШсе@8еЬасЬ-Ь§.сош;

Комисията пристъпи към оценка на офертите:
При анализиране на предложенията на участниците по подпоказателите в числово
изражение обект на оценка, а именно - подпоказател Сг - срок за доставка на 5 бр. мобилни
химически тоалетни в календарни дни след възлагане с Възлагателното писмо, комисията
установи, че са налице условията на чл. 70, ал.1 от ЗОП и реши да изиска обосновка във връзка
с направеното предложение по подпоказател Сг - срок за доставка на 5 бр. мобилни
химически тоалетни в календарни дни след възлагане с Възлагателното писмо, от
участник „Екотой-Сервиз” ООД, за направеното предложение по подпоказател Сг - 2 часа,
който приравнен в календарни дни /1 календарен ден = 24 часа/ се равняват на 0,08 дена (2/24 =
0,08).
Комисията взе единодушно решение да изиска подробна писмена обосновка за начина
на образуване на предложението на участник „Екотой-Сервиз” ООД, по подпоказател Сг срок за доставка на 5 бр. мобилни химически тоалетни в календарни дни след възлагане с
Възлагателното писмо, за направеното й предложение по подпоказател Сг - срок за доставка
на 5 бр. мобилни химически тоалетни в календарни дни след възлагане с Възлагателното
писмо - 2 часа, който приравнен в календарни дни /1 календарен ден = 24 часа/ се равняват на
0,08 дена.
В обосновката участникът следва да посочи обективни обстоятелства по чл.70, ал.2
ЗОП свързани със: 1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
предложеното техническо решение; 3. наличието на изключително благоприятни условия
участника; 4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 5. получаване
държавна помощ.

от
2.
за
на

Комисията определя срок от 3 (три) работни дни от получаването на писмото за
представяне на обосновка от участника.

Комисията ще се събере отново след получаване на отговор от участника.
Комисията приключи работа в 12:30 часа.
Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...............................................................................
/Зорница Кьнчева-Миладинова/ Началник на отдел „Околна среда” в Община Велико Търново/
/

//-')

И ЧЛЕНОВЕ:
/Явор Иванов - Старши експерт в отд!л „ОП” в Община Велико Търново/

/Ана Тодорова - Главен експерт в отдел „Бюджет” в Община Велико Търново/

^

у

.......................................

/Веселин Стойков -^ л г с т е ц и а л ^ т ж отдел „Околна среда” в Община Велико Търново/

/Маринела Джартова - Началник отдел УС в Община Велико Търново/

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