
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Д О К Л А Д 

От 28.08.2017 г. на Комисията по чл. 51, ал.1 от ППЗОП, на основание чл. 103, ал. 1 
от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП назначена със заповед №РД 22 -
1379/11.08.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, разгледа офертите, постъпили 
във връзка с участие в обществена поръчка на основание чл. 79, ал. 1, т. 1, предложение II-
ро, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП чрез договаряне без предварително обявление с 
предмет: „Доставка на употребяван автомобил „пикап" - открит, съгласно 
техническа спецификация за нуждите на ОП „Зелени системи", гр. Велико Търново" 
с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0040 и публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/510 

I. Състав на КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Генади Русинов - ръководител на отдел „Чистота" в ОП 
„Зелени системи", гр. Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Елена Иванова - счетоводител в ОП „Зелени системи", гр. Велико Търново; 
2. Николина Ангелова - старши експерт в дирекция „Обществени поръчки" в 

Община Велико Търново. 

II. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията 
Заповед №РД 22 - 1379/11.08.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново. 

III. Кратко описание на работния процес. 
Комисията се събра на заседание на 11.08.2017 г. в 11:00 ч. Съгласно чл. 103, ал. 1 

от ЗОП започна работа след получаване на протокола по чл. 48, ал. 6 от ЗОП. Постъпила е 
една оферта. Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 
51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП. 

На заседанието на комисията присъства Йордан Лидански - управител на 
„Лидански" ЕООД. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата и извършване на действията по чл. 
54, ал. 3, 4 и 6 от ППЗОП. Отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното 
съдържание и констатира наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови 
параметри". Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и плика 
с надпис „Предлагани ценови параметри". 
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На следващо свое заседание на 23.08.2017 г. комисията продължи работата си и 
разгледа документите по чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП за съответствие с изискванията към 
личното състояние, за което състави протокол на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. На 
заседанието на комисията присъства Йордан Лидански - управител на „Лидански" ЕООД. 

За оферта с вх. №53 - 127 - 5/10.08.2017 г. в 13:19 часа от „Лидански" ЕООД, 
ЕИК 200213922, адрес за кореспонденция: гр. Горна Оряховица 5100, ул. 
„Македония" №39, вх. А, ет. 3, тел.: 0888856424, e-mail: lidanskicars(o),abv.bg, лице за 
контакти: Йордан Лидански, комисията констатира, че участникът е представил всички 
изискуеми документи. След разглеждане на представените документи и информация от 
участника, комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с 
изискванията към личното състояние. 

К о м и с и я т а д о п у с н а до етап на разглеждане на техническо предложение при 
мотиви, отразени по-горе участника „Лидански" ЕООД, ЕИК 200213922, адрес за 
кореспонденция: гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Македония" №39, вх. А, ет. 3, тел.: 
0888856424, e-mail: lidanskicars@abv.bg, лице за контакти: Йордан Лидански. 

Техническото предложение на участника е попълнено по Приложение №3 на 
възложителя и съдържа необходимите реквизити. Комисията след анализ на съдържащата 
се информация в техническото предложение установи, че офертата на участника 
съответства на предварително обявените условия. 

След като приключи с разглеждането на техническото предложение, комисията 
пристъпи към отваряне и оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри" на 
допуснатия до този етап участник за провеждане на преговори. 

В ценовото предложение на участника е посочена цялата изискуема информация, 
но същото не съответства на поставените от възложителя изисквания, а именно: 
Ценовото предложение надвишава прогнозната стойност съгласно поканата за 
участие. 

Съгласно Раздел от II. от Покана с изх. №53 - 127 - 3/02.08.2017 г. „Изисквания на 
възложителя за изпълнение на поръчката", т. 7.4.3 Плик „Предлагани ценови параметри": 
„Съдържанието на плик с надпис „Предлагани ценови параметри" трябва да 
отговаря на предварително обявените условия и Приложение №4 „Ценово 
предложение" за обществената поръчка" и като Забележка: Участниците, които не 
са регистрирани по ЗДДС посочват крайна цена". 

В т. 3 от Раздел I „Прогнозна стойност. Финансиране. Плащане" от горепосочената 
покана, е записано, че прогнозната стойност на обществената поръчка е 10 000,00 
(десет хиляди лв. и 00 ст.) лева без ДДС. 

От така направеното ценово предложение в плик „Предлагани ценови параметри", 
комисията единодушно констатира, че предложената стойност от участника надвишава 
зададената в поканата прогнозна стойност, тъй като е предложил 11 900,00 лв. 
крайна цена. 

Съгласно изискванията и условията на възложителя, заложени в Поканата с изх. 
№53 - 127 - 3/02.08.2017 г. „Ценово предложение, надвишаващо посочената прогнозна 
стойност не се допуска до оценка. Участник с такова предложение се отстранява от 
участие в процедурата". 

IV. Участници в процедурата. 
Участник в обществената поръчка, подал оферта в посочения срок е: 
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„Лидански" ЕООД, ЕИК 200213922, адрес за кореспонденция: гр. Горна 
Оряховица 5100, ул. „Македония" №39, вх. А, ет. 3, тел.: 0888856424, e-mail: 
lidanskicars@abv.bg, лице за контакти: Йордан Лидански. 

V. Действия, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от 
офертите. 

Действията на комисията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на 
офертата са съгласно направените единодушно констатации на членовете на комисията. 

За п о с т ъ п и л а т а оферта с вх. №53 - 127 - 5/10.08.2017 г. в 13:19 часа от 
„Лидански" ЕООД, ЕИК 200213922, адрес за кореспонденция: гр. Горна Оряховица 
5100, ул. „Македония" №39, вх. А, ет. 3, тел.: 0888856424, e-mail: Iidanskicars@abv.bg, 
лице за контакти: Йордан Лидански, комисията констатира, че участникът е представил 
всички изискуеми документи. 

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

Комисията единодушно реши 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, както и 
липсата на основание за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в процедура по ЗОП, 
съгласно: 

наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 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 национално основание за изключване; 

S Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици; 

S 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 за технически и професионални способности: 
„Лидански" ЕООД притежава опит в изпълнението на дейности по доставка на 

употребявани автомобили, за доказването на които участникът е попълнил Част IV, Раздел 
В, т. 16 от ЕЕДОП като е посочил изпълнение на 2 бр. доставки, както следва: 

1 бр. употребяван лекотоварен автомобил (закрит пикап) от 20.07.2017 г. с 
получател ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов"; 

1 бр. употребяван лекотоварен автомобил (пикап) от 20.01.2017 г. с 
получател Борислав Тошев. 

На следващ етап от работата си, комисията пристъпи към разглеждане на 
техническото предложение от допуснатата оферта и проверка на нейното съответствие с 
предварително обявените условия на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП. 

Комисията констатира следното: 
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Техническото предложение на участника е попълнено по Приложение № 3 на 
възложителя и съдържа необходимите реквизити. Комисията след анализ на съдържащата 
се информация в техническото предложение установи, че офертата на участника 
съответства на предварително обявените условия. 

Предложени са следните срокове: 
- срок на доставка - 25 (двадесет и пет) календарни дни, считано от датата на 

превеждане на аванса; 
- гаранционен срок за поддържане на предлагания автомобил - 180 (сто и 

осемдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния 
протокол за доставката му; 

- срок за отстраняване на повреда по време на гаранционния срок - 9 (девет) 
календарни дни, считано от представянето й в сервиза на участника; 

- срок за преглед на автомобила в гаранционния срок - 2 (два) работни дни, от 
получаване на рекламационното съобщение на възложителя; 

Посочени са технически параметри и характеристики на доставяния автомобил, 
отговарящи на минималните технически изисквания на възложителя и на приложената от 
участника техническа спецификация. Участникът предлага доставка на автомобил втора 
употреба с марка SSANGYONG, модел MUSSO PICKUP, произведен през 2005 г. с 
технически характеристики в съответствие със заложените от възложителя. 

Предложеният автомобил SSANGYONG, отговаря по технически характеристики 
на условията, заложени в документацията и изискванията на Възложителя. 

Представени са снимки, от които се вижда ясно състоянието, в което се намира 
предлаганият автомобил, както и неговия вид. Показаният на снимките автомобил е 
покрит пикап, който има функцията да се разпокрива и така се превръща в открит, какъвто 
е и желаният от Възложителя тип. Представеният модел е с подвижен (свалящ се) покрив 
на коша. Поставянето и свалянето на капака е посредством 4 бр. панти и става за 1-2 
минути. Опцията за покрит и открит кош отговаря на нуждите на ОП „Зелени системи". 

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото 
предложение установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените 
условия. 

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено в съответствие с 
техническите спецификации и изискванията на възложителя и по Приложение №3, с 
приложени снимков материал и декларация за сервизна база. 

След като приключи с разглеждането на техническото предложение, комисията 
пристъпи към отваряне и оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри" на 
допуснатия до този етап участник. 

Съгласно Раздел от III. от Покана изх. №53 - 127 - 3/02.08.2017 г. „Критерии за 
възлагане на поръчката и показатели за комплексна оценка с тяхната относителна 
тежест, и методика за комплексна оценка на офертите": 

Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-
изгодната оферта. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за 
възлагане: най-ниска цена. 

Обект на оценка е предложената от участника цена за доставка на 1 (един) брой 
употребяван автомобил „пикап" - открит. 

Плик „Предлагани ценови параметри" на оферта с вх. №53 - 127 - 5/10.08.2017 
г. в 13:19 часа от „Лидански" ЕООД, ЕИК 200213922, адрес за кореспонденция: гр. 
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Горна Оряховица 5100, ул. „Македония" №39, вх. А, ет. 3, тел.: 0888856424, e-mail: 
lidanskicars@abv.bg, лице за контакти: Йордан Лидански, съдържа: 

Ценово предложение - Приложение №4, подписано и подпечатано от Йордан 
Лидански - правител. 

Предлаганата от участника възнаграждение е: 

Цена за доставка на 1 (един) брой употребяван автомобил „пикап" - открит, 
съгласно техническото предложение: 

11 900,00 (единадесет хиляди и деветстотин лв. и 00 ст.) лева крайна цена. 

Авансови плащания - в размер на 25% от стойността на договора в размер на 
2 975,00 (две хиляди деветстотин седемдесет и пет лв. и 00 ст.) лева крайна цена, след 
представяне на фактура, в срок до 5 работни дни след сключване на договора за 
изпълнение на поръчката и представяне на надлежно оформена фактура от Изпълнителя. 

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на ценовото предложение от 
офертата на допуснатия участник. 

В ценовото предложение на участника е посочена цялата изискуема информация, 
но същото не съответства на поставените от възложителя изисквания, а именно: 
Ценовото предложение надвишава прогнозната стойност съгласно поканата за 
участие. 

Съгласно Раздел от II. от Покана с изх. №53 - 127 - 3/02.08.2017 г. „Изисквания на 
възложителя за изпълнение на поръчката", т. 7.4.3 Плик „Предлагани ценови параметри": 
„Съдържанието на плик с надпис „Предлагани ценови параметри" трябва да 
отговаря на предварително обявените условия и Приложение №4 „Ценово 
предложение" за обществената поръчка" и като Забележка: Участниците, които не 
са регистрирани по ЗДДС посочват крайна цена". 

В т. 3 от Раздел I „Прогнозна стойност. Финансиране. Плащане" от горепосочената 
покана, е записано, че прогнозната стойност на обществената поръчка е 10 000,00 
(десет хиляди лв. и 00 ст.) лева без ДДС. 

От така направеното ценово предложение в плик „Предлагани ценови параметри", 
комисията единодушно констатира, че предложената стойност от участника надвишава 
зададената в поканата прогнозна стойност, тъй като е предложил 11 900,00 лв. 
крайна цена. 

Съгласно изискванията и условията на възложителя, заложени в Поканата с изх. 
№53 - 127 - 3/02.08.2017 г. „Ценово предложение, надвишаващо посочената прогнозна 
стойност не се допуска до оценка. Участник с такова предложение се отстранява от 
участие в процедурата". 

VI. Класиране на участниците. 
Комисията не прави предложение за класиране на участник. 

VII. Предложение за отстраняване на участниците. 
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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. 

VIII. Мотиви за допускане или отстраняване на всеки участник. 

За участника „Лидански" ЕООД, ЕИК 200213922, адрес за кореспонденция: гр. 
Горна Оряховица 5100, ул. „Македония" №39, вх. А, ет. 3, тел.: 0888856424, e-mail: 
lidanskicars@abv.bg, лице за контакти: Йордан Лидански, к о м и с и я т а се 
мотивира е д и н о д у ш н о : 

В ценовото предложение на участника е посочена цялата изискуема информация, 
но същото не съответства на поставените от възложителя изисквания, а именно: 
Ценовото предложение надвишава прогнозната стойност съгласно поканата за 
участие. 

Съгласно Раздел от II. от Покана с изх. №53 - 127 - 3/02.08.2017 г. „Изисквания на 
възложителя за изпълнение на поръчката", т. 7.4.3 Плик „Предлагани ценови параметри": 
„Съдържанието на плик с надпис „Предлагани ценови параметри" трябва да 
отговаря на предварително обявените условия и Приложение №4 „Ценово 
предложение" за обществената поръчка" и като Забележка: Участниците, които не 
са регистрирани по ЗДДС посочват крайна цена". 

В т. 3 от Раздел I „Прогнозна стойност. Финансиране. Плащане" от горепосочената 
покана, е записано, че прогнозната стойност на обществената поръчка е 10 000,00 
(десет хиляди лв. и 00 ст.) лева без ДДС. 

От така направеното ценово предложение в плик „Предлагани ценови параметри", 
комисията единодушно констатира, че предложената стойност от участника надвишава 
зададената в поканата прогнозна стойност, тъй като е предложил 11 900,00 лв. 
крайна цена. 

Съгласно изискванията и условията на възложителя, заложени в Поканата с изх. 
№53 - 127 - 3/02.08.2017 г. „Ценово предложение, надвишаващо посочената прогнозна 
стойност не се допуска до оценка. Участник с такова предложение се отстранява от 
участие в процедурата". 

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. 

IX. Предложение за сключване на договор с класирания на първо място 
участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание. 

Съгласно чл. 60, ал. 1, т. 9 предложение второ от ППЗОП, комисията предлага да се 
прекрати обществената поръчка на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, предл. П-ро от ЗОП, а 
именно Възложителят прекратява обществена поръчка чрез договаряне без предварително 
обявление с предмет: „Доставка на употребяван автомобил „пикап" - открит, 
съгласно техническа спецификация за нуждите на ОП „Зелени системи", гр. Велико 
Търново" с мотивирано решение, поради това, че подадената оферта е неподходяща по 
смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП. 
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X. Описание на представените мостри и/или снимки. 
При провеждане на процедурата не са изисквани и представяни мостри. 
Участникът е представил снимков материал на доставения автомобил към 

Техническото си предложение, съгласно изискванията на възложителя. 

Настоящият доклад с протоколите и цялата документация в процедурата се предава 
на Възложителя за предприемане на действия по чл. 106, ал. 3 от ЗОП. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/инж. Генади Русинов - ръководител на отдел „Чистота" в ОП „Зелени системи", гр. 
Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: . 

/Елена Иванова - счетоводител в ОП „Зелени системи", гр. Велико Търново/ 

/Николина Днгелова - старши експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново/ 

h&l ч/г-,., , * 
Получих доклада на комисията на дата: .Гг^Д^..г....^^...'^<?.,< 

Подпис: %Тл 'Hjiy i .«v., 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 
Кмет/на/Обгщнс/Шлико Търново 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М доклада на комисията на дата 

Подпис:. .rsy. .у(л.... 
И Н Ж . Д А Н И Е Й П А Н О В / 

Кмет на Орщин^ Велицр-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!




