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

ЗАПОВЕД 

№РД 22-. 

гр. Велико Търново 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т.6, във връзка с чл.106, ал.6 
от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: 03.02.2017 
г., 13.02.2017 г., 07.03.2017 г., 13.03.2017 г. и 10.04.2017 г. на Комисията, назначена със 
заповед № РД 22 - 167/02.02.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, да провери 
съответствието на офертите с предварително обявените от Възложителя условия, да 
разгледа, оцени и класира допуснатите оферти, 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-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/450/, с прогнозна обща стойност 
без да се включва ДДС: 216 000,00 (двеста и шестнадесет хиляди лв. и 00 ст.) лева. 

ОБЯВЯВАМ: 

I. Отстранявам от участие, при мотиви съгласно протоколи от дати 07.03.2017 г. и 
10.04.2017 г., следните участници: 

1. Оферта с вх. №5300 - 11161 - 3/01.02.2017 г. в 10:50 часа на „Водстрой ВТ" 
АД, гр. Велико Търново 5000, бул. „България" №25, ет. 3, тел: 062/620361, факс: 
062/623586, e-mail: manager@vodstrovvt.eu; pto@vodstroyvt.eu, лице за контакти: 
инж. Любомир Шербетов, Позиция №1: 

Комисията е разгледала допълнително представените документи и единодушно е 
решила, че е налице несъответствие на участника с критерия за подбор, посочени от 
Възложителя, отнасящо се до Технически и професионални възможности - изискването 
участникът да разполага с лице, отговорник за контрола на качеството, притежаващо 
валидно Удостоверение за преминат курс по спазване на здравословни и безопасни 
условия на труд. В допълнителните си документи участникът е представил 
Удостоверение за завършено обучение по Контрол на качеството на изпълнение на 
строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 
съществените изисквания за безопасност, което е различно от изискваното от 
възложителя предвид посочения критерий за подбор, и комисията не е приела същото 
за Удостоверение за преминат курс по спазване на здравословни и безопасни условия 
на труд. 
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Удостоверението за преминат курс по спазване на здравословни и безопасни 
условия на труд е различно от Удостоверението за завършено обучение по Контрол на 
качеството на изпълнение на строителството и да съответствие на влаганите в 
строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност предвид 
това, че първото се издава на основание чл. 24 от ЗЗБУТ, а второто - на основание чл. 
15, ал.1, т.4, б. „б" от Закона за Камарата на строителите. Отделно от това 
удостоверение, на основание чл. 15, ал.1, т.4, б. „в" от същия закон се изисква 
удостоверение за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд. 

Във връзка с горното, участникът не отговаря на изискването на възложителя 
съгласно Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, 
III. 1.3) Технически и професионални възможности от обявлението - изисквано 
минимално ниво към т. 2 от Критериите за подбор „Персонал с определена 
професионална компетентност за изпълнението" на обособената позиция, а именно да 
има в персонала едно лице, отговорник за контрола на качеството, притежаващо 
валидно Удостоверение за преминат курс по спазване на здравословни и безопасни 
условия на труд. 

На основание чл. 56, ал.1 от ППЗОП, комисията е решила да не допусне 
участника до разглеждане на техническото му предложение при изложените мотиви. 

Комисията е предложила участникът да бъде отстранен от участие в 
процедурата на основание чл. 107, т.1, предл. I-во от ЗОП, поради това, че не 
отговаря на поставен от възложителя критерий за подбор. 

2. 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 е решила 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 е обединила 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 е констатирала 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; 
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- 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 - 1,51; 

С така получената информация, комисията се е обединила 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 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 е предложила 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. 

II. Обявявам класирането на обществена поръчка с предмет: „Дейности по почистване 
и стопанисване на замърсени терени на територията на Община Велико Търново, 
по обособени позиции: за Позиция №1 - Почистване на нерегламентирани 
сметища за битови отпадъци и замърсени терени със строителни и битови 
отпадъци на територията на община Велико Търново, както следва: 

1-во място: 
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: proletyv(fl),abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов, позиция 
№1, при следните мотиви: 



Мотиви, съгласно протоколи от дата 13.02.2017 г., 07.03.2017 г., 13.03.2017 г. и 
10.04.2017 г. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника, 
комисията се е обединила, че е налице съответствие на документите с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията е решила да допусне участника до разглеждане на техническото му 
предложение при следните мотиви: 

Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители. 
По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от 

ЗОП чрез представяне на ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП. 
Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в процедура по 

ЗОП, съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици, и липсата на свързаност с друг участник по 
чл. 101, ал. 11 от ЗОП чрез попълване на част III, буква „Г" от ЕЕДОП (дясна част). 

По отношение на изискванията към годност (правоспособност) за 
упражняване на професионална дейност: 

ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов" покрива изискването за годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, а именно притежанието 
на регистрационен документ за извършване на дейностите по транспортиране на 
отпадъци, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), като за 
доказване участникът е декларирал необходимата информация в Част IV, Раздел А, т. 2 
от ЕЕДОП и е вписал номер на притежавания от него регистрационен документ и е 
приложил към офертата си и заверено копие от същия. 

По отношение на изискванията за технически и професионални 
способности: 

ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов" притежава изискуемия опит в дейности, 
идентични или сходни с премета на поръчката, за доказването на които участникът е 
попълнил Част IV, Раздел В, т. 16 от ЕЕДОП и е представил заверени копия от договор, 
фактури и референция. 

Участникът разполага с едно лице за управление на булдозер с категория за 
управление „Ткт", едно лице за управление на челен товарач с категория за управление 
„Ткт" и едно лице - отговорник за контрола на качеството, притежаващо валидно 
Удостоверение за преминат курс по спазване на здравословни и безопасни условия на 
труд, с което участникът отговаря на минималните изисквания на Възложителя. Освен 
посочените лица, участникът декларира, че ще разполага и с други лица, като: 
шофьори и ръководител транспорт. За доказване участникът е представил списък на 
персонала в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП и заверени копия от свидетелство за 
професионална квалификация, свидетелства за управление на МПС, дипломи за 
завършено образование, свидетелство за правоспособност, свидетелство за зрелост и 
квалификация и удостоверения. 

ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов" разполага с необходимото за изпълнение на 
обособената позиция техническо оборудване - челен товарач, булдозер, трактори, 
багери и товарни автомобили. За доказване участникът е попълнил необходимата 
информация в Част IV, Раздел В, т. 9 от ЕЕДОП и е представил подписана и 



подпечатана от управителя инвентарна книга и заверени копия от свидетелства за 
регистрация на земеделска и горска техника. 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото 
предложение е установила, че офертата на участника съответства на предварително 
обявените условия. Участникът с това предложение показва задълбочено познаване на 
цялостния процес по изпълнение на обособената позиция. Подходът е ясен, разбираемо 
представен и свързан с предмета. 

В своята Обяснителна записка, участникът подробно и последователно е 
изложил информацията, съгласно техническото изискване на възложителя, с което 
комисията преценява разбирането на участника за обхвата на обособената позиция, а 
именно: 

1.Участникът е разписал подробна организация за изпълнение на дейностите, 
като е описал процесите, технологията на изпълнение и последователността на 
дейностите. Организацията на работата стартира с мобилизиране на ресурсите -
ръководен и изпълнителски персонал, машини и техника, материални ресурси. 
Включва подготвителни работи като инструктаж, установяване изправността на 
механизацията. Следващият етап е придвижването до обекта, след което започва 
същинското почистване на обекта. Посочени са дейностите притикване и уплътняване 
на отпадъците, ръчно почистване на замърсените терени, товаренето - машинно, ръчно 
и комбинирано, транспортиране. Дейностите са описани последователно и 
взаимообвързано. Посочена е продължителността и периодичността им. Представената 
организация на работа гарантира своевременност и ефективност и изпълнение на 
поръчката в съответствие с нормативната уредба, гарантирано е качеството и 
координацията на целия процес. 

2. Подробно са разписани разпределението на техническите средства и 
човешките ресурси. В обяснителната си записка, участникът подробно описва 
техниката, която ще прилага при изпълнението. За дейностите се използва качествено 
поддържана механизация, участникът разполага с допълнително техническо 
оборудване при необходимост. За изпълнението на обособената поръчка, участникът 
ще предостави и персонал, съгласно изискванията на Възложителя. Подробно са 
описани задълженията на лицата, наличието на необходимото образование и 
квалификация, както и ангажираност относно използването на допълнителни лица при 
необходимост. Разпределението на техническите средства с човешкия ресурс са 
изобразени в графична форма. Посочени са и лица за контакт - имена и телефонни 
номера, с които Възложителя ще контактува по всички въпроси, касаещи изпълнението. 

3. Участникът подробно е описал мерки за управление и контрол на качеството. 
Представени са следните мерки постигане на нужното качество - задълбочена 
комуникация с възложителя, определяне на приоритетна градация на поставените 
задачи, спазване на технологиите на работа, прилагане на коригиращи действия, 
професионална квалификация на персонала и други. Подробно са описани дейностите 
по ЗЗБУТ и противопожарна охрана - използване на лични предпазни средства, 
инструктажи, картотекиране и отчет на изпитвания, техническа поддръжка и ремонти 
на механизацията. Подробно са разписани мерки за опазване на околната среда, както 
са представени основни мерки и правила за действие при установяване на отклонения. 
Включено е извършването на отчетност. Разработени са рискове и ефективни мерки за 
преодоляването им. 

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, съдържа следното: 

1. Ценово предложение - Образец №5.1, подписано и подпечатано от Йордан 
Йорданов - управител — стр. 112-113: 

- Предлагана цена за извършване на дейността: 
> Машиносмяна на челен товарач - 182,56 лв./мсм; 
> Пробег на челен товарач - 2,61 лв./км; 
г- Машиносмяна на булдозер - 134,44 лв./мсм; 
г- Транспорт булдозер с влекач - 3,52 лв./км; 
> Товарене на отпадъци машинно - 2,67 лв./м3; 
> Товарене на отпадъци ръчно - 2,94 лв./м3; 
> Празен пробег на товарен автомобил - 1,30 лв./км; 
> Транспортиране на отпадъци до регламентирано депо - 1,53 лв./км; 
> Ръчно почистване на замърсени терени - 1,42 лв./м2; 
> Число, след сбор от стойностите получени от предложените цени - Обща 

цена за всички дейности - 332,99 лв. без ДДС, а с ДДС 20% - 399,59 лв. 
- Показатели за ценообразуване: 

> Средна часова ставка - 3,00 лв./чч; 
> Допълнителни разходи върху ФРЗ - 90%; 
> Допълнителни разходи върху механизация - 2%; 
> Печалба-3%; 
> Доставно-складови разходи - 0%; 

- Срок за плащане на поръчката - до 30 дни след одобряване на фактурата. 
2. Калкулации - 9 бр., подписани и подпечатани, стр. 114-122. 

Комисията е оценила допуснатата оферта по методиката за оценка от 
документацията за обществена поръчка. Оценяването на икономически най-изгодната 
оферта се е извършило 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 = Ц1гшп х 100, където: 
Ц1п 

Ц1гшп 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 е оценила 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 е оценила 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 е взела предвид резултатите от оценката на офертите по определения в 

обявлението и документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „Най-
ниска цена", комисията единодушно е предложила 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 Мокрев" №7, вх. Д, ет. 5, 
тел.: 062/637971, факс: 062/637971, e-mail: proletw(fi),abv.bg, лице за контакт: 
Йордан Йорданов, с оценка 100 т. 

III. Определям за изпълнител на обществена поръчка 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", както следва: 

За позиция № 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: proletvv@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов, позиция 
№1. 

Мотиви: 

Утвърдени протоколи от дати 03.02.2017 г., 13.02.2017 г., 07.03.2017 г., 13.03.2017 г. и 
10.04.2017 г. на комисията, назначена със заповед № РД 22 - 167/02.02.2017 г. на Кмета 
на Община Велико Търново. 
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Съгласно чл.109 ЗОП за определеният за изпълнител по обществена поръчка с предмет: 
„Дейности по почистване и стопанисване на замърсени терени на територията на 
Община Велико Търново, по обособени позиции: за Позиция №1 - Почистване на 
нерегламентирани сметища за битови отпадъци и замърсени терени със 
строителни и битови отпадъци на територията на община Велико Търново за 
участник ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов", ЕИК 104001727, са изпълнени следните 
условия: 
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, и същият отговаря на 
критериите за подбор; 
2. офертата на участника ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов", ЕИК 104001727 е 
получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от 
възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

IV. Съгласно чл. 43, ал.1 от ЗОП препис от настоящата заповед да бъде изпратен на 
участниците в 3 - дневен срок от издаването й. 

V. Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10-дневен срок, 
съгласно чл. 197, ал.1, т.7 и следващите от Закона за обществените поръчки пред 
Комисията за защита на конкуренцията, град София, бул.Витоша №18. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ ^ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНр^О\^ \ 

Съгласувал: 
Надя Петрова 
Директор на дирекция „Обществени поръчки" 

Контрола по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

Изготвил и съгласувал^ , / 
Николина Ангелова \ 
Старши експерт в дирекция „Ооществени поръчки" 
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




