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П Р О Т О К О Л

Днес. 17.08.2017 г. в 14:00 ч. в вала в сградата на Община Велико Търново, комисията 
от длъжностни лица по чл. 97. ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22- 
1420/17.08.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на 
получената оферта, изготвена в отговор на обява № ОБ-16 от 03.08.2017 г. за обществена 
поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Периодична доставка на посадъчен 
материал, препарати за растителна защита, торове и почва, съгласно опис за нуждите на 
ОП „Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново след заявка, по 
обособени позиции:

Позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал -  храсти, дървета, тревен чим и 
тревни смески”;

Позиция № 2 „Доставка на препарати за растителна защита, торове и почва”, с
публикувана Информация за обява с ID 9066934 в Портала за обществени поръчки (ПОП) и 
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с Изх. № 12-161- 
26/11.08.2017 г., публикувана в ПОП с ID № 9067191 на 11.08.2017 г„ с адрес на профила на 
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/511,

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Любенова -  Старши експерт в отдел „Околна среда" в Община 
Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Красимир Пенчовски -  техник, озеленител в ОП ..Зелени системи" в Община 

Велико Търново;
2. Николина Ангелова -  старши експерт в дирекция „Обществени поръчки” в Община 

Велико Търново;
3. Ана Тодорова -  главен експерт в дирекция „Бюджет и финанси” в Община Велико 

Търново;
4. Даниела Дойнова -  главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново.

В първоначалния срок за получаване на оферти, а именно до 17:00 ч. на 10.08.2017 г. е 
постъпила само една оферта за обособена позиция № 1, поради което е приложен чл. 188. ал. 2 
от ЗОП и срокът за получаване на оферти и по двете обособени позиции е удължен до 17:00 ч. 
на 16.08.2017 г. В допълнително определения срок за подаване на оферти не са постъпили 
оферти от други участници. В заключение, за участие в обществената поръчка е постъпила 
само една оферта, както следва:

1. Оферта с вх. № 53-1099-3 от 09.08.2017 г. на „Фидус" ООД за обособена позиция 
№ 1 „Доставка на посадъчен материал -  храсти, дървета, тревен чим и тревни смески".

След запознаване със списъка с участниците, членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника.

Комисията отвори единствената постъпила оферта и обяви ценовото й предложение.

Оферта с вх. № 53-1099-3 от 09.08.2017 г. от 16:42 часа на „ФИДУС” ООД, ЕИК: 
200268255, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. 
Павликени 5200, ул. „Тошо Кътев” № 8, п.к. 64, тел.: 0888 516 099, факс: 0610/52802, е- 
mail: info@fidusflora.com, лице за контакт: Илиян Иванов -  управител, за обособена
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позиция № 1 ..Доставка на посадъчен материал -  храсти, дървета, тревен чим и тревни 
смески'", съдържа:

1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се в 
офертата по Образец № 1, подписано от Илиян Иванов -  управител. 2 стр.;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан от Илиян 
Иванов и Нели Димитрова -  управители, 20 стр.

3. Заверено копие от Удостоверение № 3629/04.10.2011 г. на ..ФИДУС" ООД. издадено 
от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). 1 стр.;

4. Заверено копие от Удостоверение № VTR 0294 от 06.02.2015 г. за регистрация в 
официалния регистър за фитосанитарен контрол на ..Фидус" ООД;

5. Заверено копие от Разрешение № 2253 от 04.10.2011 г. на ..ФИДУС" ООД, издадено 
от ИАСАС. 1 стр.;

6. Заверено копие от удостоверение за членство № 0022/2011 в Асоциацията на 
производителите на декоративни растения в България. 1 стр.;

7. Заверено копие от Удостоверение за членство № 0005 в Асоциацията на 
професионалните озеленители в България, 1 стр.;

8. Заверено копие от Удостоверение № СОА16-ТД26-8314/1/ от 18.08.2016 г., издадено 
от Столична община, 1 стр.;

9. Заверени копия от фактури и протоколи за приемане на работата по договор от 
16.05.2014 г. със Столична община, 10 стр.;

10. Списък на работниците и служителите във ..ФИДУС" ООД. подписан от Илиян 
Иванов -  управител, 1 стр.;

11. Заверени копия от сертификат за професионална квалификация, свидетелство за 
професионална квалификация, свидетелство за управление на МПС на Илиян Иванов -  
управител, 6 стр.;

12. Заверени копия от свидетелство за тракторист-машинист и свидетелство за 
управление на МПС на Иван Воденичаров, 2 стр.;

13. Заверени копия от свидетелства за регистрация на МПС (2 бр.) и скица на имот (1 
бр.), 3 стр.;

14. Плик ..Ценово предложение", който съдържа:
• Ценово предложение по Образец № 4.1, подписано и подпечатано от Илиян 

Иванов -  управител, 5 стр.;
• Каталог с описание на тревни смески, подписан и подпечатан от Илиян Иванов 

-  управител, 2 стр.;
• CD, съдържащо ценовото предложение на участника.

Констатации относно съответствието на „ФИДУС” ООД с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участника 
документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя, и констатира следното:

Участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, 
поради което комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до разглеждане на 
техническото му предложение при следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 

7 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и липсата на 
свързаност по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителни разпоредби на ЗОП с друг участник в



обществената поръчка, чрез представяне на ЕЕДОП. подписан от Илиян Иванов и Нели 
Димитрова, които в качеството си на управители представляват участника съгласно данните 
му от Търговския регистър.

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 за годност:
В Част IV, Раздел А от ЕЕДОП участникът е декларирал, че притежава Удостоверение 

№ 3629 от 04.10.2011 г., издадено от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и 
семеконтрол към Министерство на земеделието и храните, заверено копие от което е 
приложено към документите за подбор. Съгласно удостоверението участникът е вписан в 
регистъра на производителите, заготвителите и търговците на посевен и посадъчен материал 
под № 02ПЗТ3629 за производство, заготовка и търговия на посадъчен материал, в т.ч. и на 
декоративни култури.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
През последните три години от датата на подаване на офертата дружеството е 

изпълнявало доставки на дървесна и храстова растителност с обем, сходен с този на 
поръчката, като за доказване на изискването участникът е представил в Част IV. Раздел В. т. 
16 от ЕЕДОП списък на доставките, които са сходни с предмета на поръчката, с посочване на 
стойностите, датите и получателите, а именно: доставка на дървесна и храстова растителност 
по договор от 16.05.2014 г. със Столична община, заедно с доказателства за извършените 
доставки, както следва: заверени копия от удостоверение за изпълнение на договора, издадено 
от Столична община, фактури и протоколи за приемане на доставките, съгласно които обемът 
на изпълнените доставки многократно надвишава минимално изискуемия обем от 200 бр. 
дървесна и/или храстова растителност.

Констатации относно съответствието на техническото предложение на „ФИДУС” 
ООД с предварително обявените условия:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на 
„ФИДУС” ООД. На кратко предложението на участника, изготвено по образец № 3.1, 
подписано и подпечатано от Илиян Иванов -  управител, общо 2 стр., съдържа следната 
информация:

1. Срок за изпълнение на поръчката -  до 17.07.2019 година, считано от датата на 
сключването му или до достигане на прага по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП -  70 000 (седемдесет 
хиляди) лева без ДДС, заедно с други договори с аналогичен предмет, в зависимост от това 
кое от двете събития настъпи по-рано;

2. Срокове за извършване доставката на храстова растителност на корен и дървесна с 
бала пръст, като датите могат да претърпят промяна в зависимост от климатичните условия:

• За пролетно засаждане -  до 10 март на съответната година;
• За есенно засаждане -  до 10 ноември на съответната година;
3. Срок за изпълнение на заявка след получаване на възлагателно писмо от 

Възложителя или упълномощен негов представител: 10 (десет) календарни дни;
4. Гаранционен срок, в рамките на който участникът се задължава да извърши 

безвъзмездно подмяна на повреден или негоден за употреба или погинал посадъчен материал:
• Гаранционен срок на доставената дървесна растителност -  13 месеца;
• Гаранционен срок на доставената храстова растителност -  13 месеца;
• Гаранционен срок на доставеният тревен чим -  13 месеца;
• Гаранционен срок на доставените тревни смески -  13 месеца.
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5. Начин, по който ще се приемат и извършват доставките -  поръчките се приемат в 
писмен вид по имейл или на адреса на фирмата, след което се оформят и предават за подбор 
на растения и окачествяване. След маркиране на избраните растения, същите се изнасят в 
регистриран в ИАСАС склад за съхранение и заготовка. След подготовка на растенията и при 
подходящи метеорологични условия същите се натоварват и транспортират до заявено от 
Възложителя място;

6. Имена и телефони на лицата, които ще отговарят за организацията и координацията 
на доставките, в т.ч. ще получават заявки за видовете и количествата на артикулите, ще 
приемат евентуални рекламации от страна на Възложителя и/или негови служители;

7. Производител на посадъчния материал: „Фидус" ООД;
8. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
9. Декларация за срока на валидност на офертата.

Комисията единодушно реши, че ДОПУСКА до по-нататъшно участие в поръчката 
участника „Фидус” ООД, ЕИК: 200268255, при следните мотиви:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно 
указанията и образеца от обявата за събиране на оферти и документацията за обществената 
поръчка и включва: сроковете, които участникът се ангажира да спазва при изпълнение на 
поръчката; начина, по който ще се приемат и извършват доставките; имена и телефони на 
лицата, които ще отговарят за организацията и координацията на доставките; производителя 
на посадъчния материал, както и всички задължителни декларации. След като разгледа 
внимателно техническото предложение, комисията се обедини единодушно, че техническото 
предложение на участника отговаря на предварително обявените условия на поръчката, 
посочени в раздел III. „Изисквания към техническото предложение” и в Приложение 1 
„Техническа спецификация, критерий за възлагане на поръчката и методиката за оценка” от 
документацията за обществената поръчка.

Констатации относно съответствието на ценовото предложение на „Фидус” ООД с 
предварително обявените условия:

Тъй като критерият за възлагане на поръчката е „Най-ниска цена”, комисията 
пристъпи направо към разглеждане и проверка на ценовото предложение на участника. 
Ценовото предложение по Образец № 4.1, подписано и подпечатано от Илиян Иванов -  
управител, общо 5 стр., съдържа следните единични цени в лева без ДДС за артикулите по 
таблица № 1 и таблица № 2 от техническата спецификация за обособена позиция № 1:

Таблица 1. „Дървесна и храстова растителност”

Вид растителност Ед.
мярка

Обиколка на 
стъблото за 

широколистнит 
е дървета (см.)

Мин.
височина

(см.)

Мин.
вместимост
контейнер

(л.)

Ед. цена 
в лв. без 

ДДС

А Доставка на широколистни 
дървесни видове

1 Ш ироколистни фиданки с бала пръст 1 бр. 6-8 150-200 - 40,00
2 Ш ироколистни фиданки с бала пръст 1 бр. 8-10 200-250 - 80.00

3
Ш ироколистни фиданки - декоративни 
форми (вариетета) или присадки с бала 
пръст 1 бр. 8-10 200-250

120,00

4 Ш ироколистни фиданки в контейнер 1 бр. 6-8 200-250 25 50,00
5 Ш ироколистни фиданки в контейнер 1бр. 6-8 250-300 25 70.00
6 Ш ироколистни фиданки в контейнер 1 бр. 8-10 250-300 45 95,00
7 Ш ироколистни фиданки в контейнер 1бр. 8-10 300-350 45 110,00
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8 Ш ироколистни фиданки в контейнер 1 бр. 10-12 350-400 45 130,00

9
Ш ироколистни фиданки в контейнер- 
декоративни форми (вариетета) или 
присадки 1 бр. 10-12 45

200,00

10 Дървен, объл кол за укрепване 0  5см 1 бр. - 300 - 8,00

Б Доставка на декоративни 
иглолистни видове

1 Иглолистни храсти с бала пръст 1 бр. - 20-40 - 18,00
2 Иглолистни фиданки с бала пръст 1 бр. - 80-120 - 22,00
3 Иглолистни фиданки с бала пръст 1бр. - 120-160 - 60,00
4 Иглолистни храсти в контейнер 1 бр. - 20-40 3 4,00
5 Иглолистни фиданки в контейнер 1 бр. - 40-60 5 11.00
6 Иглолистни фиданки в контейнер 1 бр. - 60-80 5 16,00
7 Иглолистни фиданки в контейнер 1 бр. - 80-100 5 40,00
8 Иглолистни фиданки в контейнер 1 бр. - 100-125 7,5 80,00
9 Иглолистни фиданки в контейнер 1 бр. - 125-150 10 100,00
10 Иглолистни фиданки в контейнер 1 бр. - 150-175 30 140,00

11
Иглолистни фиданки в контейнер - 
декоративни форми (сребристи, 
плачущи) 1 бр. 100-125 7,5

150,00

В Доставка на храсти
1 Храсти с опадливи листа на корен 1бр. - 20-50 - 1,50

2 Храсти с опадливи листа на корен - 
декоративни форми (вариетета) 1 бр. 20-50

2.50

3 Храсти с опадливи листа в контейнер 1бр. - 20-50 1,5 3,00

4 Храсти с опадливи листа в контейнер - 
декоративни форми (вариетета) 1 бр. 20-50 1,5

4,00

5 Вечнозелени храсти на корен 1бр. - 20-50 - 2,00

6 Вечнозелени храсти- декоративни 
форми (вариетета) на корен 1бр. 20-50

3,00

7 Вечнозелени храсти в контейнер 1 бр. - 20-50 1,5 4,00

8 Вечнозелени храсти в контейнер - 
декоративни форми (вариетети) 1 бр. 20-50 1,5

6,00

9 Катерливи и увивни в контейнер 1 бр. - - 1,5 6,00
10 Рози на корен 1 бр. - - - 1,50
11 Рози в контейнер 1 бр. - - 1,5 4,50

Сума от единичните цени в лева без ДДС по таблица №  1 от техническата 
спецификация за обособена позиция №  1:

1582,00

Забележки:
Обиколката на стъблото за широколистните дървета е определяща и е на височина 1 м. 
Посочените височини на фиданките и вместимост на контейнерите са минимални.

Таблица 2. „Тревен чим и еднокомпонентни тревни смески”

Вид Състав Опаковка Ед.
мярка

Ед. цена 
в лв. без 

ДДС
А Доставка на тревен чим

1 Тревен чим за паркови терени.

Lolium perenne 
Пасищен райграс

- 30 %
Lolium perenne 
Пасищен райграс

- 25 %
Lolium perenne

Неприложимо 1 кв.м. 12,00
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Пасищен райграс
- 15%

Festuca rubra rubra 
Червена власатка 

- 1 5 %
Poa pratensis 
Лнвадна метлица

- 5 %
Festuca rubra rubra 
Червена власатка 
/ -  10%

2 Тревен чим за сенчести места.

Festuca rubra rubra 
Червена власатка 
- 10%

Lolium perenne' 
Пасищен райграс 
/ - 20 %
Lolium perenne/ 
Пасищен райграс 

- 10%
Festuca rubra 
Червена власатка 
/ - 25 %
Festuca 
arundinacea/ 
Власатка - 35%

Неприложимо 1 кв.м. 12,00

3 Сухоустойчив тревен чим.

Festuca rubra' 
Червена власатка 
/ -  15%
Festuca rubra/ 
Червена власатка 
/ -  15%
Festuca rubra 
comm./ Червена 
власатка/ - 5 % 
Poa pratensis. 
Ливадна метлица 
/ -  10%
Lolium perenne 
Пасищен райграс 
/ - 1 5  %
Festuca 
arundinacea/ 
Власатка 
тръстиковндна/ - 
40%

Неприложимо 1 кв.м. 12,00

Б

Доставка на еднокомпонентни 
тревни смески в опаковка от 5 
кг или 10 кг. или по-големи.

1 Lolium perenne 20 кг 1кг. 15,00

2 Poa trivialis 20 кг 1кг. 15,00

3 Poa nemoralis 20 кг 1кг. 15,00

4 Festuca rubra 20 кг 1кг. 15,00

5 Festuca heterophylla 20 кг 1 кг. 15,00

6 Agrostis vulgaris 20 кг 1 кг. 15,00

7 Cynosurus echinatus 20 кг 1кг. 15,00

В

Доставка на
многокомпонентни тревни 
смески в опаковка от 5 кг или 
10 кг. или по-големи.

1 Тревна смеска за паркови терени

Lolium perenne/ 
Пасищен райграс 
/ - 30 %
Lolium perenne 
Пасищен paiiipac 
/ - 25 %
Lolium perenne

20 кг 1кг. 12,00
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11асшцен райграс
- 15%

Festuca rubra rubra 
Червена власатка

- 15 %
Poa pratensis/ 
Ливадна метлица

- 5 %
Festuca rubra rubra 
Червена власатка 
/ -  10 %

2 Тревна смеска за спортни терени

Festuca rubra rubra/ 
Червена власатка 
/ - 20%
Festuca rubra rubra/ 
Червена власатка 
/ -  10%
Lolium perenne/ 
Пасищен райграс 

- 30%
Lolium perenne 
Пасищен райграс 
/ - 1 5 %
Lolium perenne 
Пасищен райграс 
/ - 20%
Poa pratensis/ 
Лнвадна метлица
/ - J /о

20 КГ 1кг. 12,00

3

Тревна смеска за площи, 
изложени на пряко слънчево 
греене

Festuca rubra/ 
Червена власатка 
/ -  15%
Festuca rubra,/ 
Червена власатка 
/ - 15 %
Festuca rubra 
comm./ Червена 
власатка/ - 5 % 
Poa pratensis 
Лнвадна метлица 
/ - 1 0 %
Lolium perenne/
11асищен райграс 
/ -  15 %
Festuca 
arundinacea/ 
Власатка 
тръстиковидна/ - 
40%

20 КГ 1кг. 12,00

4 Тревна смеска за сенчести места

Festuca rubra rubra 
Червена власатка 
/ -  10%
Lolium perenne/ 
Пасищен райграс 
/ - 20 %
Lolium perenne 
Пасищен райграс 
/ -  10%
Festuca rubra 
Червена власатка 
/ - 25 %
Festuca 
arundinacea' 
Власатка / - 35%

20 кг 1кг. 12,00

Сума от единичните цени в лева без ДДС по таблица №  2 от техническата 
спецификация за обособена позиция №  1:

189,00

Забележка: По отношение на тревните смески предложената единична цена се отнася 
за 1 кг. от съответната тревна смеска, а не за опаковка!
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Съгласно предложението цената е формирана с оглед на изпълнение на условията и 
изискванията, подробно описани в Техническата спецификация и проекта на договор към 
документацията за обществена поръчка и всички други изисквания на възложителя. В 
ценовата оферта са включени всички разходи за изпълнение на доставките, включително, но 
не само -  стойността на артикулите, транспортни разходи, застраховки, данъци, такси, и 
други неупоменати по-горе за изпълнение на задълженията на участника по проекта на 
договор.

Комисията констатира, че ценовото предложение е изготвено съгласно указанията и 
образеца от документацията за обществена поръчка. Във връзка с гореизложеното комисията 
единодушно реши, че допуска до по-нататъшно участие в поръчката участника „Фидус” 
ООД, ЕИК: 200268255.

Комисията пристъпи към оценка на единствената постъпила и допуснатата до оценка 
оферта за обособена позиция № 1 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. Оценяването и класирането на офертите се извършва 
поотделно за всяка обособена позиция.

Методика за оценка за обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал -  
храсти, дървета, тревен чим и тревни смески":

Крайната комплексна оценка (Р) на съответния участник се изчислява по следната 
формула:

Р = C l + С2, където

С 1 показател, оценяващ предложената от участниците сума от единичните цени в лева 
без ДДС за артикулите по таблица № 1 от техническата спецификация за обособена позиция №1

С2 -  показател, оценяващ предложената от участниците сума от единичните цени в лева 
без ДДС за артикулите по таблица № 2 от техническата спецификация за обособена позиция № 1

Тежест на показател С1 в комплексната оценка (Р) -  60 % от 100 т.
Тежест на показател С2 в комплексната оценка (Р) -  40 % от 100 т.

Оценяването по показател С1 ще се извърши като максимален брой 60 точки ще 
получи участника, предложил най-ниската цена в лева без ДДС, изчислена като сума от
единичните цени за артикулите по таблица № 1 от техническата спецификация за обособена
позиция № 1. а точките на останалите участници ще бъдат определени по формулата:

* 60, където

C lm in е най-ниската предложена сума от единичните цени в лева без ДДС за артикулите 
по таблица № 1 от техническата спецификация за обособена позиция № 1 от всички допуснати до 
оценка участници

С1п -  предложената сума от единичните цени в лева без ДДС на оценявания участник 
за артикулите по таблица № 1 от техническата спецификация за обособена позиция № 1

Оценяването по показател С2 ще се извърши като максимален брой 40 точки ще 
получи участника, предложил най-ниската цена в лева без ДДС, изчислена като сума от



единичните цени за артикулите по таблица № 2 от техническата спецификация за обособена 
позиция № 1, а точките на останалите участници ще бъдат определени по формулата:

С2 = C2min * 40, където 
С2„

C2min е най-ниската предложена сума от единичните цени в лева без ДДС за артикулите 
по таблица № 2 от техническата спецификация за обособена позиция № 1 от всички допуснати до 
оценка участници

С2п -  предложената сума от единичните цени в лева без ДДС на оценявания участник 
за артикулите по таблица № 2 от техническата спецификация за обособена позиция № 1

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.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, когато оценките на две или повече оферти са равни.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА:
По Обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал -  храсти, дървета, тревен 

чим и тревни смески":

Комисията пристъпи към оценяване на офертата на „Фидус” ООД, ЕИК: 200268255.

1. Оценка по показател C l, оценяващ предложената от участниците сума от 
единичните цени в лева без ДДС за артикулите по таблица № 1 от техническата 
спецификация за обособена позиция №1:

Като взе предвид предложените от участника единични цени за доставка на артикулите 
по таблица № 1 от техническата спецификация за обособена позиция № 1 и сумата от техните 
числа, комисията ги определи като икономически изгодни за възложителя и оцени участника с 
максимален брой от 60 точки.

2. Оценка по показател С2, оценяващ предложената от участниците сума от 
единичните цени в лева без ДДС за артикулите по таблица № 2 от техническата 
спецификация за обособена позиция № 1:

Като взе предвид предложените от участника единични цени за доставка на артикулите 
по таблица № 2 от техническата спецификация за обособена позиция № 1 и сумата от техните 
числа, комисията ги определи като икономически изгодни за възложителя и оцени участника с 
максимален брой от 40 точки.

3. Крайна комплексна оценка (Р) на „Фидус” ООД, ЕИК: 200268255:
Комисията оцени участника с максимален брой от 100 точки, като приложи формулата 

от методиката за оценка, както следва:
Р = C l + С2 = 60 т. + 40 т. = 100 т.

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
Като взе предвид резултатите от оценката по методиката от документацията за 

обществена поръчка. Комисията предлага следното класиране и сключване на договор за 
изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на посадъчен 
материал, препарати за растителна защ ита, торове и почва, съгласно опис за нуждите на
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ОП „Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново след заявка, по 
обособени позиции” на база горепосочените мотиви, както следва:

За позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал -  храсти, дървета, тревен чим и 
тревни смески":

1-ВО МЯСТО: „Фидус” ООД, ЕИК: 200268255, със седалище и адрес на 
управление: Павликени 5200, ул. „Тошо Кътев” № 8, п.к. 64, тел.: 0888 516 099, факс: 
0610/52802, e-mail: info@fidusflora.com, лице за контакт: Илиян Иванов -  управител.

За позиция № 2 „Доставка на препарати за растителна защита, торове и почва'1':

Не е подадена нито една оферта.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

Съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП настоящият протокол и съпровождащата го 
документация се предава на Възложителя за утвърждаване.

Комисията приключи работа в 15:05 часа.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:......... ..............................................
/ Нели Любенова -  (Йтарщи)експерт в отдел „Околна среда” в Община Велико Търново /

И ЧЛЕНОВЕ:,

/ инж. Красимир Пенчовски -  техник, озеленител в ОП „Зелени системи” в Община Велико Търново /

/ Николина Ангелова -  старши експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново /

/ Ана Тодорова -  главен експерт в дирекция „Бюджет и финанси" в Община Велико Търново /

/ Даниела Дойнова -  главен експерт)в дирекция ОП в Община Велико 'рьфгк^о ; ,,-у

ПОЛУЧИХ протокола на комисията

дат   П о д н и о ^
X  / / V --1 *

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ  —"
K veifn ia  Община Велико Търнобср

УТВЪРЖ ДАВАМ  протокола на комисията

дата:..Т П /.. ............................. Под и ис ™

инж . Да н и ел  rik h o b^ ' v
Кмет на Община Велико ТъртШсии Ч о

\
h '

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




