
ПРОТОКОЛ №4 

Днес. 13.07.2017 г. в 10:00 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 № Р Д 22 -
782/16.05.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с 
предмет: „Доставка на машини и оборудване за нуждите на ОП „Зелени системи", гр. 
Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 : Доставка на нова 
професионална самоходна косачна машина с косилен апарат; Обособена позиция №2: 
Доставка на употребяван автомобил „пикай" - открит, съгласно техническа 
спецификация; Обособена позиция №3: Доставка на самоходна специализирана 
(мултифункционална) техника (втора употреба)", с уникален номер 00073-2017-0022 в 
регистъра на АОП, открита с Решение № Р Д 24 - 32/06.04.2017 г. и публикувано обявление 
№782210 от 10.04.2017 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/471/. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Паша Илиева - управител на ОП „Зелени системи'', гр. Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Инна Лунчева - главен счетоводител на ОП ..Зелени системи", гр. Велико Търново; 
2. инж. Генади Русинов - ръководител на отдел ..Чистота'" в ОП „Зелени системи", гр. Велико 
Търново; 
3. Николина Ангелова - старши експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново; 
4. Милена Курдова — главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново. 

На дата 10.07.2017 г., е публикувано на профил на купувача https://www.veliko-
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/471/ - съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за датата, часа и 
мястото на отваряне на ценовите предложения. 

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, както следва: 
- Анета Линкова - упълномощен представител на „Автокам България" ООД; 
- Моника Кючукова - упълномощен представител на ЕТ „Сторум - Стоян Кючуков", 

които попълниха Протокол за присъствие на представители на участниците на заседанието и 
представиха Пълномощно от Управителя. 

Тъй като критерият за възлагане на поръчката е ..Най-ниска цена", комисията пристъпи 
направо към отваряне и оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри" на допуснатите 
до този етап участници по реда на постъпване на запечатаните непрозрачни опаковки. 

I. Плик „Предлагани ценови параметри" на оферта с вх. с вх. №53 - 1080 -
1/12.05.2017 г. в 09:56 часа на „Автокам България" ООД, ЕИК 201484467, гр. София 1517, ул. 
„Бесарабия" №114, тел: 0885/606858, факс: 02/9676790, e-mail: avtokam_ivanov(q)abv.bg. лице за 
контакти: инж. Георги Иванов, Позиция № 3 , съдържа следното: 

1. Ценово предложение - Образец №4.3, подписано и подпечатано от Георги Иванов -
управител - стр .1-2: 
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Цена за доставка на 1 бр. употребявана самоходна специализирана 
(мултифункционална) техника - 83 777,77 (осемдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и 
седем лв. и 77 ст.) лева без ДДС, а с ДДС 20% - 100 533,32 (сто хиляди петстотин тридесет и 
три лв. и 32 ст.) лева; 

- авансови плащания - в размер на 30%; 
- окончателно плащане - в 30 дневен срок по банков път след доставката на техниката и 

подписване на Приемо-предавателен протокол и одобряване на фактурата. 

I. Плик „Предлагани ценови параметри" на оферта с вх. с вх. №53 - 127 - 1/12.05.2017 
г. в 15:59 ч. на „Лидански" ЕООД, ЕИК 200213922, адрес за кореспонденция: гр. Горна 
Оряховица 5100, ул. „Македония" №39, вх. А, ет. 3, тел.: 0888856424, e-mail: 
Hdanskicars(a>abv.bg. лице за контакти: Иордан Лидански, позиция №3, съдържа следното: 

1. Ценово предложение - Образец №4.3 , подписано и подпечатано от Йордан Лидански -
управител - стр .1 -2 : 

Цена за доставка на 1 бр. употребявана самоходна специализирана 
(мултифункционална) техника - 82 000,00 (осемдесет и две хиляди лв. и 00 ст.) лева крайна 
цена; 

- авансови плащания - в размер на 25%; 
- окончателно плащане - в 30 дневен срок по банков път след доставката на техниката и 

подписване на Приемо-предавателен протокол и одобряване на фактурата. 

След извършване на горните действия, публичната част от заседанието на комисията 
приключи. 

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на ценовите предложения от офертите 
на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите. Ценовите предложения, не 
надвишават посочената в документацията прогнозна стойност на позицията и участниците се 
допускат до оценка. 

Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти 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 №3 „Доставка на самоходна 
специализирана (мултифункционална) техника (втораупотреба)": 

Оценките на участниците се определят от ЦЗ - Предложената цена за доставка на 1 бр. 
самоходна специализирана (мултифункционална) техника (втора употреба). 

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: 

ЦЗ = ЦЗтт х 100, където: 
ЦЗп 

ЦЗгшп е най-ниската предложена цена за доставка на 1 бр. самоходна специализирана 



(мултифункционална) техника (втора употреба), а ЦЗп е предложената цена от n-тия участник за 
доставка на 1 бр. самоходна специализирана (мултифункционална) техника (втора употреба). 

Забележка: 
При извършване на оценяването 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 обществена поръчка. При разминаване 
между изписаното с цифри и изписаното с думи, за верен се приема записът с думи. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 
на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с чл. 58, 
ал. 2, т.1 ит .З от ППЗОП. 

Резултати от оценката са представени по-долу: 

Участник 

Предложената цена за доставка на 1 
бр. самоходна специализирана 
(мултифункционална) техника 

(втора употреба) 

Оценка в точки по 
показател ЦЗ 

ЦЗ = ЦЗтт х 100 
ЦЗп 

„Автокам България" ООД 83 777,77 97,88 
„Лидански" ЕООД 82 000,00 100 

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 участници в открита 
процедура с предмет: „Доставка на машини и оборудване за нуждите на ОП „Зелени 
системи", гр. Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 : Доставка на 
нова професионална самоходна косачна машина с косилен апарат; Обособена позиция 
№2: Доставка на употребяван автомобил „пикай" - открит, съгласно техническа 
спецификация; Обособена позиция №3: Доставка на самоходна специализирана 
(мултифункционална) техника (втора употреба)", уникален номер 00073-2017-0022 в 
регистъра на АОП и публикувано обявление №782210 от 10.04.2017 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/471/. 

По Обособена позиция №3 Доставка на самоходна специализирана 
(мултифункционална) техника (втора употреба) 

Първо място: „Лидански" ЕООД, ЕИК 200213922, със седалище и адрес на 
управление: гр. Горна Оряховица 5100. ул. „Македония" №39, вх. А. ет. 3, с оценка 100 т.; 

Второ място: „Автокам България" ООД, ЕИК: 201484467, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, ул. „България" №102, с оценка 97,88 т. 
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Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
документацията и методиката за оценка. 

Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 13.07.2017 
г., като резултатите от всички действия от работата на комисията ще бъдат отразени в доклад на 
основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП. 

Настоящия протокол се състави в един екземпляр. 

Комисията приключи работа в 10.45 часа. 

КОМИСИЯ в състав. у 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Паша Илиева - управител на ОП „Зелени системи", гр. Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1 

/Инна Лунчева - главен счетоводител на ОП ..Зелени системи", гр. Велико Търново/ 

2 1 /с 
/инж. Генади Русинов - .ръковрдител на отдел „Чистота" в ОП „Зелени системи", гр. Велико 
Търново/ 1' 
3. 

/Николина Ангелова- /старши експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново/ 
4 r>L 

/Милена Курдова - г л а в е н експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново/ 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




