
ПРОТОКОЛ №5

Днес, 10.04.2017 г. в 11:00 ч., в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
51, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 22 - 
167/02.02.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на 
офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на 
публично състезание с предмет: „Дейности по почистване и стопанисване на замърсени 
терени на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции: Позиция №1 
-  Почистване на нерегламентирани сметища за битови отпадъци и замърсени терени 
със строителни и битови отпадъци на територията на община Велико Търново; 
Позиция №2 -  Стопанисване и контрол на общинско депо за твърди битови отпадъци в 
село Шереметя, община Велико Търново”, с уникален номер 00073-2017-0001 в регистъра 
на АОП, открита с Решение №РД 24 -  4/11.01.2017 г. и публикувано обявление №766532 от 
11.01.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/450/.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  директор на дирекция „Строителство и устройство на 
територията” в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Николина Ангелова -  старши експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново;
2. Милена Курдова -  главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново;
3. Мирослава Цонева -  началник на отдел ОС в Община Велико Търново;
4. Веселин Стойков -  главен специалист в отдел ОС в Община Велико Търново.

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на ценовите предложения от 
офертите на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите.

ЗА ПОЗИЦИЯ № 1:
1. Относно Плик „Предлагани ценови параметри” на оферта с вх. №5300 -  4509 -  

3/01.02.2017 г. в 15:45 ч. на ЕТ „Пролет -  Йордан Йорданов”, ЕИК 104001727, адрес за 
кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул. „Стефан Мокрев” №7, вх. Д, ет. 5, тел.: 
062/637971, факс: 062/637971, e-mail: proletvv@abv.bg. лице за контакт: Йордан Йорданов, 
позиция №1.

Комисията единодушно реши да допусне участника до оценка по обособена позиция 
№1 при следните мотиви: Комисията установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” за 
обособена позиция №1 от офертата на ЕТ „Пролет -  Йордан Йорданов” има съдържание, 
съгласно предварително обявените условия. Ценовото предложение е изготвено в 
съответствие с изискванията на глава II, т. 12.3.4 и образец № 5.2 от документацията за 
обществена поръчка. При изчисляване на общата цена за всички дейности (число, след сбор 
от стойностите получени от предложените цени), не са констатирани аритметични грешки. За 
всяка от изброените дейности (видове работи) са представени калкулации -  9 бр., които 
доказват стойностите за единица мярка, и в които са включени всички присъщи разходи с 
актуални цени на механизацията.
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2. Относно Плик „Предлагани ценови параметри” на оферта с вх. №5300 -  2710 -  
1/01.02.2017 г. в 16:28 ч. на ЕТ „Надежда -  Надежда Христова”, ЕИК 814211360, адрес за 
кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул. „Моско Москов” №17, ет. 2, тел.: 
+359887784648, e-mail: п transport@abv.bg. лице за контакти: Надежда Христова, позиция 
№ 1.

Комисията единодушно реши да предложи участника за отстраняване по обособена 
позиция №1 при следните мотиви: След анализ на съдържащата се информация в плик 
„Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №1, комисията се обедини 
единодушно, че е налице несъответствие на ценовото предложение с предварително 
обявените условия.

Съгласно глава II, т. 12.3.4 от документацията за обществена поръчка „За всяка от 
изброените дейности (видове работи) да се представят към образец №5.1. 
анализи/калкулации, които доказват стойностите за единица мярка, и в които са включени 
всички присъщи разходи с актуални цени на механизацията”. В своето Ценово предложение -  
образец №5.1., участникът е предложил единични цени за извършване на всяка една от 
дейностите. След анализ на съдържащата се информация в приложените към образеца 
калкулации, комисията констатира аритметични грешки в изчисленията на калкулациите и 
така получената цена за дадената дейност не кореспондира с тази посочена в Ценовото 
предложение -  образец №5.1, а именно:
- за Машиносмяна на челен товарач, участникът е предложил в образеца единична цена -
150.00 лв./мсм без ДДС, а приложената за тази дейност калкулация е на стойност -  150,23;
- за Пробег на челен товарач, участникът е предложил в образеца единична цена -  1,66 лв./км 
без ДДС, а приложената за тази дейност калкулация е на стойност -  1,64;
- за Машиносмяна на булдозер 120 kW, участникът е предложил в образеца единична цена -
144.00 лв./мсм без ДДС, а приложената за тази дейност калкулация е на стойност -  144,22;
- за Транспорт булдозер с влекач, участникът е предложил в образеца единична цена -  2,50 
лв./км без ДДС, а приложената за тази дейност калкулация е на стойност -  2,52;
- за Празен пробег на товарен автомобил, участникът е предложил в образеца единична цена
-  1,40 лв./км без ДДС, а приложената за тази дейност калкулация е на стойност -  1,41;
- за Транспортиране на отпадъци до регламентираното депо, участникът е предложил в 
образеца единична цена -  1,50 лв./км без ДДС, а приложената за тази дейност калкулация е 
на стойност -1 ,5 1 ;

С така получената информация, комисията се обедини единодушно, че единичните 
цени посочени за всяка една от дейностите не се доказват с приложените към тях калкулации.

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в 
изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки 
един документ, включен в плик „Предлагани ценови параметри“.

Съгласно чл. 39, ал. 1 от ППЗОП - при подготовка на офертите участниците са длъжни 
да спазват изискванията на възложителите. Участниците в процедурата имат задължението да 
прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в 
Документацията. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с 
изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници.

Участникът не е приложил към ценовото си предложение за всички видове дейности 
(Машиносмяна на челен товарач, Пробег на челен товарач, Машиносмяна на булдозер 120 
kW, Транспорт булдозер с влекач, Празен пробег на товарен автомобил, Транспортиране на 
отпадъци до регламентираното депо) калкулации, доказващи единичните им цени, поради
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което офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия за 
задължително съдържание. Офертата на участника не отговаря на техническите 
спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката, което прави същата 
„неподходяща” по смисъла на §2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

С оглед изложените обстоятелства комисията единодушно предлага за 
отстраняване по обособена позиция №1 участника ЕТ „Надежда -  Надежда Христова” 
на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, а именно възложителят отстранява от 
процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката.

Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, при мотиви 
отразени в настоящия протокол на комисията за позиция №1.

1. ЕТ „Надежда -  Надежда Христова”, ЕИК 814211360, адрес за кореспонденция: гр. Велико 
Търново 5000, ул. „Моско Москов” №17, ет. 2, тел.: +359887784648, e-mail:
п transport@abv.bg, лице за контакти: Надежда Христова, позиция №1.

Списък на участниците, допуснати до оценка при мотиви, отразени в настоящия и
предходни протоколи за позиция №1:

1. ЕТ „Пролет -  Йордан Йорданов”, ЕИК 104001727, адрес за кореспонденция: гр. 
Велико Търново 5000, ул. „Стефан Мокрев” №7, вх. Д, ет. 5, тел.: 062/637971, факс: 
062/637971, e-mail: ргоletyy@ аbv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов, позиция №1.

Комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта по методиката за оценка от 
документацията за обществена поръчка. Оценяването на икономически най-изгодната оферта 
се извършва по критерий „НАЙ-НИСКА ЦЕНА” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Максималният брой точки, които може да събере един участник са 100 (сто) точки. 
Участникът, чиято оферта е получила най-висока оценка се класира на първо място, а 
останалите следват в низходящ ред.

Методика за оценка за обособена позиция №1 „Почистване на нерегламентирани 
сметища за битови отпадъци и замърсени терени със строителни и битови отпадъци на 
територията на община Велико Търново”:

Оценките на участниците се определят от Ц1 - Предложената обща цена за всички 
дейности.

В общата цена, участникът трябва да включи цените на всички видове дейности по 
позиция №1.

Най-доброто предложение, което предлага най-малък бюджетен разход (най-ниска 
цена), получава 100 т., а всяко следващо по-малко добро предложение се оценява след 
прилагане на следната формула:

Ц1 = Ц 1 т т  х 100, където:
Ц1п

Ц1пнп е най-ниската предложена обща цена за всички дейности, а Ц1п е предложената обща 
цена от n-тия участник за всички дейности
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По ценовия критерий - Ц, комисията оценява направеното предложение на ЕТ 
„Пролет -  Йордан Йорданов” със 100 т., тъй като предлага обща цена за всички дейности -  
-  332,99 (триста тридесет и два лв. и 99 ст.) лева без ДДС, което ще има за последица 
приемлив бюджетен разход за Община Велико Търново.

Поради това комисията го оценява по този показател с максимален брой точки -  100 
т., а именно:

ЕТ „Пролет -  Йордан Йорданов”, по показател Ц1 -  Предложената обща цена за 
всички дейности, получава 100 т.

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
Като взе предвид резултатите от оценката на офертите по определения в обявлението и 

документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „Най-ниска цена”, комисията 
единодушно предлага следното класиране на допуснатите до оценка участниците в 
обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание с предмет: „Дейности по 
почистване и стопанисване на замърсени терени на територията на Община Велико 
Търново, по обособени позиции: Позиция №1 -  Почистване на нерегламентирани 
сметища за битови отпадъци и замърсени терени със строителни и битови отпадъци на 
територията на община Велико Търново; Позиция №2 -  Стопанисване и контрол на 
общинско депо за твърди битови отпадъци в село Шереметя, община Велико Търново”:

По Обособена позиция №1:
Първо място: „ЕТ „Пролет -  Йордан Йорданов”, ЕИК 104001727, адрес за 

кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул. „Стефан М окрев” №7, вх. Д, ет. 5, тел.: 
062/637971, факс: 062/637971, e-mail: proletyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан 
Йорданов, с оценка 100 т.

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
документацията и методиката за оценка.

ЗА ПОЗИЦИЯ № 2:
Комисията не пристъпва към разглеждане и проверка на ценовите предложения от 

офертите на допуснатите участници за позиция № 2, поради следните мотиви:
В деловодната система на Община Велико Търново е постъпило Становище вх. № 80- 

22-23/06.04.17 г. до възложителя от Началник отдел „Околна среда“ в Община Велико 
Търново, с което съобщава, че е установила, че в Техническата спецификация на поръчката е 
предвидена възможност за осъществяване единствено на дневен контрол на депото за твърди 
битови отпадъци в село Шереметя. Според изразеното становище, осъществяването само на 
дневен контрол на депото не е достатъчно за предприемане на своевременни действия от 
страна на изпълнителя на поръчката за предотвратяване на самозапалване на тялото, а 
наблюдението на сметището е специфична дейност и изисква денонощно присъствие и 
контрол. Във връзка със становището, възложителят е направил резолюция за прекратяване 
на процедурата за позиция № 2.

С оглед изложеното, предвид задълженията на комисията съгласно чл. 103 от ЗОП и 
взетото решение за прекратяване на позиция № 2 от настоящата процедура, комисията 
приключи работата си по отношение на разглеждане и оценка на офертите за позиция № 2.
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Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
Настоящият протокол, протокол №1 от 03.02.2017 г., протокол №2 от 13.02.2017 г., 

протокол №3 от 07.03.2017 г., протокол №4 от 13.03.2017 г., както и съпровождащата го 
документация се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 181, ал. 5 от ЗОП 
и предприемане на последващи действия съгласно изискванията на ЗОП.

Комисията приключи работа в 12.30 часа.

КО М И СИ Я в състав:

/инж, Динко Кепе в ре кто р-на дирекция „Строителство и устройство на територията” в
Община В.елико Търново/ --

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

И ЧЛЕНОВЕ:

/Николина"Ангелова -  старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново/ 

2   .................................................

/Милена Курдова -  глг^ен експерт в отдел ОП в Община Велико Търново/ 

3............................... .................................

/Мирослава Цонева -  началник на отдел ОС в Община Велико Търново/

Получих протоколите на комисията на дата: w.,04. 2S&-.
Подпис:

УТВЪРЖДАВАМ протоколите на комисият^ на да^а:
V“  • ” / t "

Подпис:
/ .
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




