
ПРОТОКОЛ 

Днес. 02.11.2017 г. в 11:00 ч., в стая № 306 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22 -
1883/01.11.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени 
офертите, представени в отговор на обява с № ОБ - 24/19.10.2017 г. за обществена поръчка 
по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, 
започна разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на прикачен инвентар /косачка и кастрачка/ за нуждите на ОП 
„Зелени системи" гр. Велико Търново /втора употреба/" с ID 9069452 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Паша Илиева - Директор на ОП „Зелени системи" към Община 
Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Благовеста Факирова - Младши експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново 
2. инж. Красимир Пенчовски - Техник, озеленител в ОП „Зелени системи" към Община 
Велико Търново 

В първоначално определения срок в обява № ОБ-24/19.10.2017 г. за обществената 
поръчка е постъпила една оферта. В изпълнение на чл.188, ал.2 от ЗОП на 27.10.2017 г. 
срока за събиране на оферти се удължи с още 3 дни до 30.10.2017 г. След изтичане и на 
допълнителния срок в резултат не са получени нови оферти. 

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 присъства и представител на участника, за което 
попълни присъствен протокол: 

1. Йордан Лидански - Управител на фирма .,Лидански" ЕООД 

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите 
оферти по реда на тяхното постъпване. 

I. Оферта с вх. № 53-127-6/26.10.2017 г. от 13:07 часа на „ЛИДАНСКИ" ЕООД, 
гр. Горна Оряховица, и.к. 5100, ул. „Македония" № 39, вх. А, ет.З, тел.: 0888/ 856 424, е-
mail: lidanskicars@abv.bg, лице за контакт: Йордан Лидански, съдържа: 

1. Заявление за участие по опис на документите и информацията, съдържаща се в 
офертата /Примерен образец №1/, подписано и подпечатано от Йордан Лидански -
Управител - 1 стр. 

mailto:lidanskicars@abv.bg


2. Представяне на участника /Образец №2/. подписано и подпечатано от Йордан 
Лидански - Управител - 1 стр. 

3. Техническо предложение /Образец №3/. подписано и подпечатано от Йордан 
Лидански - Управител - 1 стр. 

- срок за доставка - 29 /двадесет и девет/ календарни дни 
- косачка: марка MULAG, модел FME 600 
- кастрачка: марка DUCKER, модел AWS 22 
4. Ценово предложение /Образец №4/, подписано и подпечатано от Йордан Лидански 

- Управител - 2 стр. 
- косачка - 27 000 лв. /двадесет и седем хиляди лв./ крайна цена 
- кастрачка - 11 00 лв. /единадесет хиляди лв./ крайна цена 
- аванс - 30% в размер на 11 400 лв. /единадесет хиляди лв./ крайна цена 
5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 

7 от ЗОП) /Образец №5/, подписана и подпечатана от Йордан Лидански - Управител - 1 стр. 
6. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54. ал. 1, т. 3-5 от 

ЗОП) /Образец №6/, подписана и подпечатана от Йордан Лидански - Управител - 1 стр. 
7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици /Образец №8/, подписана и 
подпечатана от Йордан Лидански - Управител - 1 стр. 

8. Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП 
/Образец №9/, подписана и подпечатана от Йордан Лидански - Управител - 1 стр. 

Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми 
документи, съгласно изискванията на възложителя. Комисията не констатира 
непълноти, нередности и липсващи документи в представената от участника оферта и 
го допуска до етап на оценка. 
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Комисията извършва оценката на допуснатата оферта, съобразно посочената в 
документацията методика: 

Критерий за възлагане: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА" 

Методика за определяне на най-ниска цена 

НАЙ - НИСКА ЦЕНА 

Класирането на участниците се извършва въз основа на предложената цена за 
косачка и кастрачка. съгласно техническата спецификация, като на първо място се класира 
участникът предложил най - ниска обща сума от цените на видовете прикачен инвентар 
включен в Техническата спецификация. 

Най-доброто предложение, което предлага най-малък бюджетен разход (най-ниска 
обща цена), получава 100 т., а всяко следващо по-малко добро предложение се оценява след 
прилагане на следната формула: 



Ц = Ц min X 100. където: 
Цп 

Ц min е най-ниската предложена обща цена за доставка на прикачен инвентар /косачка и 
кастрачка/ (втора употреба), 
а Ц п е предложената обща цена от п-тия участник за доставка на прикачен инвентар /косачка 
и кастрачка/ (втора употреба). 

Забележка: При извършване па оцепяваг{ето по съответния показател ще се използва 
закръгляване до втория знак след десетичната запетая (в приложимите случаи). 

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 
При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема 
записът с думи. (отнася се само за общата цена без ДДС) 

* Указания на Възложителя: 

• Пред.шжените цени трябва да бъдат в лева (BGN). Оферти с цени, предложени в друга валута 
се отстраняват. 

• Цените в офертите ще бъдат сравнявани в лева, с точност до втория знак след десетичната 
запетая. 

В случай че предложените цени на две или повече оферти са равни, комисията 
провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо 
място оферти, по реда за определяне съгласно чл. 58, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП. 

Резултат от разглеждането и оценката на офертата: 

По ценови критерий Ц - участникът е предложил обща сума за видовете прикачен 
инвентар (косачка и кастрачка) в размер на 38 000 лв. /тридесет и осем хиляди лв./ крайна 
цена, като от тях за 1 /един/ брой косачка са 27 000 лв. /двадесет и седем хиляди лв./ крайна 
цена, а за 1 /един/ брой кастрачка 11 000 /единадесет хиляди лв./ крайна цена. 

Комисията установи, че предложената от участника цена съответства на 
предварително обявените условия на документацията, не надвишава определената от 
Възложителя прогнозна стойност заложена в обявата и документацията за участие. 

Възложителят приема предложението на участника за най-добро и предлагащо най-
малък бюджетен разход и оценява участника със 100 т. 

Предвид това, че офертата е единствена и отговаря на всички предварително 
поставени и обявени условия и изисквания на Възложителя с документацията и 
техническата спецификация, комисията предлага следното класиране и сключване на 
договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на прикачен инвентар 
/косачка и кастрачка/ за нуждите на ОП „Зелени систе.ми" гр. Велико Търново /втора 
употреба/" на база горепосочените мотиви: 



I-BO МЯСТО: „ЛИДАНСКИ" ЕООД, ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

Комисията взе горните решения с единодушие. 
Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 
Настоящият протокол и съпровождащата го документация се предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП. 

Комисията приключи работа в 11:52 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/инж. Паша Илие]^а - Д1р)'ект(ГрГна ОП „Зелени системи" към Община Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ / 
/ / 

/Благовеста ^ a K ^ p o E j ^ М л а д ш и експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Вели1^0 Търновр^ 

/инж. Красими]^^^човски - Техник, озеленител в / 6 п |3елени системи" към Община 
Велико Търново/ 
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




