
У Т В Ъ Р Д И Л :...........
И Н Ж .Д А Н И Е Л  I
К М Е Т  НА  О БЩ ] Т Ъ РН О В О

Д О К Л А Д

От 13.06.2016 г. на Комисията по чл.51, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал.1 от 
ЗОП, назначена със заповед № РД 22 -  1188/13.06.2016 г. на Кмета на Община Велико 
Търново за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление с 
предмет: „Доставка на 2 броя употребявани лекотоварни автомобили до 3,5 тона за 
нумсдите на Общинско Предприятие „Зелени системи“, с уникален номер 00073-2016-0021 
в регистъра на АОП и публикувано решение от дата 27.05.2016 г. с ID 734680 в Регистъра 
на обществените поръчки на АОП.

К О М И С И Я  в състав:

П РЕ Д С Е Д А Т Е Л : инж. Паша Илиева -  Директор на Общинско предприятие „Зелени системи“
И  Ч Л Е Н О В Е :

1. Явор Иванов - Старши експерт отдел ОП в Община Велико Търново;
2. инж. Генади Русинов -  Ръководител отдел Чистота в ОП „Зелени системи“
3. Александър Колев -  Мл. Експерт отдел ОП в Община Велико Търново;
4. Николай Иванчев -  Техник производствени резултати в ОП „Зелени системи“

На основание чл.67, ал.2 от ППЗОП и в съответствие с изискванията на 
Възложителя посочени в изпратената покана с изх. №53-127-1/ 27.05.2016г. до 
„ЛИДАНСКИ“ ЕООД е постъпила оферта от поканения участник., комисията разгледа 
офертата и проведе преговори с участника, както следва:

Оферта с вх. № 53-127-2/13.06.2016 г. от 10:37 часа на „ЛИДАНСКИ” ЕООД, 
гр. Горна Оряховица, ул. „Македония” № 39, вх.А, ет.З, тел.: 0888856424

Заседанието на комисията се проведе в административната сграда на Община Велико 
Търново, зала 306. Комисията се събра в пълен състав.

За провеждането на преговорите присъстваха Йордан Л Лидански -  управител на
„Лидански“ ЕООД и Николина К Митева -  упълномощено лице
представляващо дружеството „Лиданскки“ ЕООД, като присъстващите лица подписаха 
работния протокол на комисията за провеждане на преговорите.

Председателя на комисията изчете заповед № РД 22 -  1188/13.06.2016 г. на Кмета на 
Община Велико Търново , като членовете на комисията попълниха декларации относно 
обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, след което пристъпи 
към отваряне на опаковката на подадената оферта от поканения участник.

Опаковката съдържа:
Представяне на участника съгласно приложен образец оригинал , подписано и 
подпечатано -  Зстр.

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във врътка с чл. 23 от ЗЗЛД.
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Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно приложен образец, 
оригинал подписано и подпечатано. -  4стр.
Декларация по чл.97,ал.5 от ППЗОЩза обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП), 
оригинал съгласно приложен образец, подписана и подпечатана -  1стр.
Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОЩза обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП), 
оригинал съгласно приложен образец, подписана и подпечатана -  1стр.
Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, съгласно 
приложен образец оригинал подписан и подпечатан, в едно с заверени копия на фактури 
удостоверяващи изпълнените доставки посочени в списъка, подписани и подпечатани -  
4стр.
Ценово предложение за изпълнение на поръчката, съгласно приложен образец, оригинал 
подписано и подпечатано — 2стр.
Цветни разпечатки на предлаганите автомобили предмет на поръчката -  12бр.

Комисията съпостави техническите параметри посочени от участника за доставката на два 
броя автомобили с посочените изисквания в поканата и техническата спецификация както 
следва:

Изискания посочени в поканата 
и техническата спецификация

Лекотоварен автомибил с 
товароносимост до 3,5тона

Лекотоварен автомибил с 
товароносимост до 3,5тона

Лекотоварни автомобили до 3.5тона с 
тристранно разтоварване:
Максимален пробег до 170 ОООкм.

- Година на производство след 2007г.
- Работен обем (смЗ) до 2300 
-Мощност (kw/к.с.) до 80к\».'Ю8к.с.
- задвижване задно
- Гориво дизел 
-Предавателна кути -ръчна 6 скорости
- Допустимо общо тегло 
-Кабина/двойна/
(6+ 1)
- брой врати
- полезен товар до
- размер на колела до

Стандартни екипировка:
ABS
Централно заключване 
Сервоусилвател на волана 
Регулируема кормилна колонка 
Климатик / климатроник 
тристранно разтоварване

Предлаган гаранция за доставената 
стока (не по-малко от 6 месена или 
ЗООООкм.).

Марка: Mercedes-Benz 
М одел:Брптег 311-CDI 
Производител:ЦА1МЬЕК AG 
Година: 2007
Стандарт за емисии на ЕС - EURO 4 
Пробег: 167 000km.
Година на производство: 2007 
Работен обем(смЗ): 2 148 
Мощност (кв/к.с.): 80kW/108k.c. 
Задвижване: задно 
Гориво: дизел
Предавателна кутия: ръчна 6 ск. 
Допустимо общо тегло: 3500кг. 
Кабина: 7 местна (6+1)
Брой врати: 4 
Полезен товар: 1500кг.
Размер колела: 16”
Стандартни екипировка:
ABS - да
Централно заключване - да 
Сервоусилвател на волана - да 
Регулируема кормилна колонка - да 
Климатик / климатроник -  да 
климатроник
тристранно разтоварване - да 
допълнително предложено от 
поканения участник:

Ел. пакет
Стереоуредба CD/MP3 
Airbag

Предлаган гаранция за доставената 
стока (пробег км. или месеци) 
Гаранция -7 месеса или 35 ОООкм. 
Повредите които се покриват от 
гаранцията са следните:
Повреди по двигател, трансмисия и 
спирачна система.

Марка: IVECO 
Модел: DAILY 35С 10 
Производител: IVECO, Ltd.
Година: 2008 
Пробег: 163 000km.
Година на производство: 2008 
Работен обем(смЗ): 2287 
Мощност (кв/к.с.): 71kW/100k.c. 
Задвижване: задно 
Гориво: дизел
Предавателна кутия: ръчна бск. 
Допустимо общо тегло: 3500кг. 
Кабина: 7 местна (6+1)
Брой врати: 4 
Полезен товар: 1500кг.
Размер колела: 16"
Стандартна екипировка:
A B S - да
Централно заключване - да 
Сервоусилвател на волана - да 
Регулируема кормилна колонка - да 
Климатик / климатроник -  да 
климатроник
тристранно разтоварване - да

допълнително предложено от 
поканения участник:

Ел. пакет (стъкла и огледала) 
Стереоуредба CD/MP3

Предлаган гаранция за доставената 
стока (пробег км. или месеци) 
Гаранция -7 месеса или 35 ОООкм. 
Повредите които се покриват от 
гаранцията са следните:
Повреди по двигател, трансмисия и 
спирачна система.

до 3500 кг. 
7 местна

4
1500кг.
16"

След подробно преглеждане и съпоставяне на техническите параметри на предлаганите 
от участника лекотоварни автомобили до 3,5т. с посочените изисквания на Възложителя,



комисията констатира, че така предложените лекотоварни автомобили до 3,5т. 
съответстват на предварително посочените изисквания, съгласно поканата и техническата 
спецификация. Комисията проведе преговори с представителите на участника, като 
постигна следните договорености:

Автомобилите се доставят в съответствие с посочените в техническото 
предложение съгласно приложените цветни снимки;
Гаранционния срок и дефектите които обхваща са съгласно техническото 
предложение;

- Автомобилите се предават на Възложителя, след като бъдат напълно проверени, 
технически обслужени и основно почистени вътрешно и външно;
Автомобилите се издават на Възложителя съгласно условията на проекта на 
договор

Предлаганата от участника цена е както следва:
Употребяван лекотоварен автомобил до 3,5 тона -  Mercedes Sprinter 311-CDI -  
36 000,00лв. /тридесет и шест хиляди лева и 00ст./ крайна цена

- Употребяван лекотоварен автомобил до 3,5 тона -  Iveco Daily 35С10 -  34 000,00лв. 
/тридесет и четири хиляди лева и 00ст./ крайна цена.

Общата стойност за доставката на два броя лекотоварни автомобили до 3,5 тона е -  
70 000,00лв. /седемдесет хиляди лева и 00ст./ крайна цена.

Аванс в размер на 25%

Предложената от участника обща цена за изпълнение на предмета на обществената 
поръчка е в рамките на прогнозната стойност за изпълнение на поръчката.

Предвид критерия за възлагане на поръчката -  най-ниска цена „Кандидатите ще бъдат 
оценявани по критерий „Най-ниска цена”. Максималният брой точки, които може да 
събере един кандидат са 100 (сто) точки. Кандидатът, чиято оферта е получила най-висока 
оценка се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред. Оценките на 
участниците се определят по формулата:

Pmin
г — хг и и където

Рп

Pmin е най-ниската предложена обща цена
Рп е предложената от оценявания участник обща цена

Забележка: При извършване на оценяването ще се използва закръгляне до втория знак 
след десетичната запетая. При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, 
за верен се приема записът с думи“

Предвид горното комисията извърши следното оценяване: 
Р = Pmin х 100= 70000.00 = 1 х 100 = ЮОт.

Рп 70000,00



След приключване на преговорите с участника, представил оферта, Комисията 
констатира, че подадената от участника оферта съответства на изискванията на поканата и 
техническата спецификация. Предложените условия са в съответствие с интересите на 
Възложителя.

К О М И С И Я Т А  Р Е Ш И :

Предлага на Кмета на Община Велико Търново следното класиране за обществена 
поръчка, проведена чрез договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка 
на 2 броя употребявани лекотоварни автомобили до 3,5 тона за нуждите на Общинско 
Предприятие „Зелени системи“ , с уникален номер 00073-2016-0021 в регистъра на АОП и 
публикувано решение от дата 27.05.2016 г. с ID 734680 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП:

Първо място за Оферта с вх. № 53-127-2/13.06.2016 г. от 10:37 часа на „ЛИДАНСКИ” 
ЕООД, гр. Горна Оряховица, ул. „Македония” № 39, вх.А, ет.З, тел.: 0888856424

Като взе предвид, че представените от участника оферта и документи отговарят на 
изискванията на Възложителя на основание чл. 67,ал. 6 от ППЗОП,комисията предлага 
сключване на договор с класирания на първо място участник.

Настоящият доклад, протокол и цялата документация в процедурата се предават 
на Възложителя за утвърждаване по чл. 106, ал. 1 и вземане на решение по чл.106, ал.6 
от ЗОП.

Настоящия доклад се състави в два еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...... .....................................................................
инж. Паша Илиева -  Директор на Общинско предприятие „Зелени системи“ /

И ЧЛЕНОВЕ:

1  i .........................................................................
/Явор Иванов - Ст арши експерт отдетцОП в Община Велико Търново;/

2  ..........................................................................
/инж. Генади Русинов ^рРкководител отдел Чистота в ОП „Зелени системи“/

3................... ...........................................................................................................................
/ АлсчтсаНЛт^Колев - М л .  ЕкспсрттетдетъС/П-в-Обнщна Велико Търново;/

4 . . .^ . .^ ,  ~ ............................................................................................
/ Николай Иванчев -  Техник производствени резултати в ОП „Зелени системи“/

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във врътка с чл. 23 от ЗЗЛД.


