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

З А П О В Е Д 

гр. Велико Търново' 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, 
ал. 6 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: протокол 
№1 от 16.05.2017 г., протокол №2 от 21.06.2017 г\, протокол №3 от 10.07.2017 г., протокол 
№4 от 13.07.2017 г.и доклад от 13.07.2017 г. на Комисията, назначена със заповед №РД 22 -
782 от 16.05.2017 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 в открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на 
обществена поръчка 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 „иикап" - 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 №РД 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 и прогнозна стойност на поръчката 
118 333,34 лв. без ДДС, а по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция №1 - 2 1 666,67 лв. без ДДС 
Обособена позиция №2 - 10 000,00 лв. без ДДС 
Обособена позиция №3 - 86 666,67 лв. без ДДС 

НАРЕЖДАМ: 

I. На основание чл. 107, т. 1, предл. П-ро от ЗОП и чл. 107. т. 2. б. „а" от ЗОП и във 
връзка с констатациите и мотивите на комисията отразени в протоколите и доклада от 
нейната работа и при мотивите в настоящата заповед отстранявам от участие в процедура с 
предмет: „Доставка на машини и оборудване за нуждите на ОП „Зелени системи", гр. 
Велико Търново, по обособени позиции" за обособена позиция №3: Доставка на 
самоходна специализирана (мултифункционална) техника (втора употреба)", следните 
участници и оферти: 

1. Оферта с вх. №53 - 1082 - 1/12.05.2017 г. в 10:05 ч. на „Веслец трейд" ЕООД, 
ЕИК 203343935, адрес за кореспонденция: гр. Варна 9008, ул. „Веслец" №37, тел.: 
0888939788, факс: 052/647254, e-mail: viktoriousi(fl)abv.bg, лице за контакт: Росица 
Чалъкова, 

Съгласно изискванията и условията на възложителя: „Допълнително изисканите 
документи се представят в Общински център за услуги и информация на гражданите 
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(ОЦУИГ) в сградата на Общината на адрес гр. Велико Търново, т. „ Майка България " №2, 
пощенски код 5000 в запечатана непрозрачна опаковка върху която, освен 
идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, се 
изписва: 

О Т Г О В О Р 
На писмо с изх. № /201 ...г. 
До {посочват се имената). Председател на 

комисията, определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с 
предмет: 

за обособена позиция 

От 

Адрес 
код 
Улица 
ет 
Телефон: 

за 

участник: 
, , , , , 

кореспонденция: 

Електронна 

Лице 

град: 

вх. 

за 

ЕИК 

Пощенски 

№ 

факс: 

поща 

контакти: 

ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА 
определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: 

С Констативен протокол от дата 29.06.2017 г. бяха констатирани нередности във 
връзка с получаването на отговора за участника - ..Веслец трейд" ЕООД. защото същия не е 
в необходимата непрозрачна запечатана опаковка, на която е записано заглавието на 
процедурата и че съдържа документи изискани с протокол на комисията. Поради тази 
причина и поради факта, че плика се отваря само на заседание на комисията 
документите не са приети и се връщат на куриера, за което се удостоверява с 
констативния протокол. 

Полученият отговор не отговаря на изискванията заложени в Глава I „Указания за 
участие и провеждане на процедурата". Раздел 3 ..Разглеждане, оценка и класиране на 
офертите", а именно допълнително изискани документи не бяха поставени в запечатана 
непрозрачна опаковка върху която следва да се посочи идентификацията на участника, 
адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, съгласно посочената по-горе 
информация. В тази връзка, лицето приемащо документите в Общински център за услуги и 
информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на Общината върна така получената пратка 
от куриерската фирма до участника, за да отстрани констатираното нарушение. 

Участникът „Веслец трейд" е получил писмото с изх. №9153 - 00 - 2/22.06.2017 г. и 
приложения протокол от 21.06.2017 г. на комисията на дата 23.06.2017 г. Съгласно чл. 54, 
ал. 9 от ППЗОП. участниците в срок от 5 работни дни следва да представят отговори, 
съдържащи документи за отстраняване на констатираните липси, непълноти или 
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несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. 
Посоченият по-горе срок от 5 работни дни изтича на дата 30.06.2017 г. В определения срок 
няма постъпил нов, съответстващ на изискванията на възложителя отговор от участника 
„Веслец трейд" ЕООД. 

С протокол от дата 21.06.2017 г.. комисията с констатирала следната липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 
критериите за подбор, както следва: 

За „Веслец трейд" ЕООД: 
S В Част III, буква ..Г" на ЕЕДОП участникът не е декларирал липсата на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП относно присъди за престъпления по чл. 194 -
208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК, които имат характер на специфично 
национално основание за изключване; 

•S В Част III. буква „Р" на ЕЕДОП участникът не е декларирал във връзка с чл. 
101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл, 107, т. 4 от ЗОП, че не е свързано лице с участник по 
позицията в процедурата. 

Поради факта, чс не е получен отговор в определения срок - 30.06.2017 г. от 
участника „Веслец трейд" ЕООД, комисията единодушно реши, че не са отстранени 
установените нередности и е налице несъответствие на участника, относно това, че: 

S В Част III, буква ,,Г'* на ЕЕДОП участниците не са декларирали липсата на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП относно присъди за престъпления по чл. 194 -
208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК, които имат характер на специфично 
национално основание за изключване; 

^ В Част III, буква ,,Е" на ЕЕДОП участниците не са декларирали във връзка с 
чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП, че не е свързано лице с участник по 
позицията в процедурата. 

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

Комисията е предложила участника да бъде отстранен от участие в процедурата 
на основание чл. 107, т. 1, предл. И-ро от ЗОП, поради това, че не е изпълнил друго 
условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията. 

2. Оферта с вх. №5300 - 13594 - 1/12.05.2017 г. в 15:24 ч. на „Мултитехник" 
ЕООД, ЕИК 175248365, адрес за кореспонденция: гр. София 1784, ж.к. Младост 1, бл. 
156, вх. Б, партер, тел.: 0899900061, факс: 02/9740375, e-mail: d.ivanov@multitechnik-
bg.com, лице за контакти: Димитър Иванов 

Съгласно Раздел II Предмет, т. 11.1.6) Разделяне па обособени позиции от 
Обявлението за поръчка и съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка 
(стр. 2): „Участник може да подаде оферта само за една обособена позиция". 

От така представената оферта и попълнена информация в ЕЕДОП се вижда, чс 
участникът участва за обособени позиции №№1 и 3. а именно за две обособени позиции. 
Това противоречи на изискванията на Възложителя, заложени в Указанията за участие и 
провеждане на процедурата от документацията и в обявлението за поръчка. 

Предвид изложеното, участникът е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените от възложителя условия и съгласно чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП 
комисията предлага да бъде отстранен от участие. 
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ОБЯВЯВАМ 

II. КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: 
„Доставка на машини и оборудване за нуждите на ОП „Зелени системи", гр. Велико 
Търново, по обособени позиции" за 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 па обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/471/; 

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. 

III. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО: 
Мотивите, отразени отразени в протоколите и доклада от работата на 

комисията, както следва: протокол №1 от 16.05.2017 г., протокол №2 от 21.06.2017 г.. 
протокол №3 от 10.07.2017 г,, протокол №4 от 13.07.2017 г. и доклад от 13.07.2017 г. До 
всички протоколи и доклада от работата на комисията има осигурен свободен досгьп на 
профила на купувача: https://www.veiiko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/471. 

Съгласно обявлението за поръчка срокът за подаване на оферти в обявената открита 
процедура е бил до 12.05.2017 г. В дадения срок са посъпили общо 8 (осем) оферти, от 
които 4 (четири) оферти за обособена позиция №3. 

За обособена позиция №3: Доставка на самоходна специализирана 
(мултифункционална) техника (втора употреба) комисията е допуснала до оценка двама 
участници - „Автокам България" ООД и „Лидански" ЕООД, след като е установила, че 
съшите са представили всички изискуеми документи, отговарят на изискванията за лично 
състояние и на критериите за подбор, техническото и ценовото им предложения 
съответстват на изискванията на възложителя и на техническите спецификации. 

Резултати от оценката: 
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 
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ЦЗппп е най-ниската предложена цена за доставка на I бр. самоходна специализирана 
(мултифункционална) техника (втора употреба), а ЦЗп е предложената цена от п-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 и т.З отППЗОП. 

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 -ЦЗ minx 100 
ЦЗп 

..Автокам България** ООД 83 777,77 97,88 

..Лидански" ЕООД 82 000,00 100 

IV. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на машини и оборудване за нуждите на ОП „Зелени системи", гр. Велико 
Търново, по обособени позиции" за 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://\\ rww.vcliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/471/: 

„Лидански" ЕООД, ЕИК 200213922, оферта с вх. №53 - 127 - 1/12.05.2017 г. в 
15:59 ч., адрес за кореспонденция: гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Македония" №39, 
вх. А, ет. 3, тел.: 0888856424, e-mail: lidanskicars(fi)abv.bg, 

при следните мотиви: 
Утвърден доклад на комисията, назначена със заповед №РД 22 - 782 от 16.05.2017 г, 

на Кмета на Община Велико Търново. 
Съгласно чл, 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участникът, избран за изпълнител по 

обособената позиция са изпълнени следните условия: 
1. ис са налице основанията за отстраняване от процедурата и същите отговарят на 

критериите за подбор: 
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

V. Съгласно чл. 24. ал. 1. т. 2 от 1ШЗОП настоящата заповед да бъде публикувана в 
профила на купувача в деня па изпращането й до всички участници в процедурата в срок 
съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП. 
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До всички протоколи и доклада от работата на комисията да бъде осигурен свободен 
достъп на профила на купувача: https://www.veIiko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/471. 

VI. Съгласно чл. 197. ал. 1, т. 7 от ЗОП жалба срещу заповедта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от получаването й. 
Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. София. бул. ..Витоша" 
№18. с копие и до Възложителя. 

Контрол по изпълнение па заповедта ще упражнявам лично. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТ^^в'п' 

Изготвил: 
Милена Курдова - главен експерт в дирекция ОП 
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https://www.veIiko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/471
milenak
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




