
ДО КМ ЕТА НА ОБЩ ИНА  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Д О К Л А Д
във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП

Днес на дата 05.04.2018 г., Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 51. ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП), назначена със Заповед № РД 22-2197 от 13.12.2017 г., 
изменена със Заповед № РД 22-498 от 20.03.2018 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция „Строителство и 
устройство на територията” в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Стойна М ладенова -  Главен специалист в отдел „Околна среда” в Община 

Велико Търново;
2. Веселин Стойков -  Главен специалист в отдел „Околна среда” в Община 

Велико Търново;
3. Даниела Дойнова -  Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки” в 

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

Велико Търново,

изготви настоящия доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60, 
ал. 1 от ППЗОП за резултатите от своята работа във връзка с разглеждане на постъпилата 
оферта във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита 
процедура с предмет: „Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на Община 
Велико Търново, по позиции:

- обособена позиция № 1: „Доставка на контейнери за битови отпадъци тип 
„Бобър” или еквивалентни с вместимост 1 100 литра”

- обособена позиция № 2: „Доставка на паркови и улични кошчета за битови 
отпадъци и кошчета за кучешки екскременти”, с публикувано обявление с ID 813493 
на дата 08.11.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 
00073-2017-0051, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/535.

I. СЪСТАВ НА КОМ ИСИЯТА, ВКЛЮ ЧИТЕЛНО ПРОМЕНИТЕ, 
НАСТЪПИЛИ В ХОДА НА РАБОТАТА Й. НОМЕР И ДАТА НА ЗАПОВЕДТА ЗА 
НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯТА, КАКТО И ЗАПОВЕДИТЕ, С КОИТО СЕ 
ИЗМЕНЯ СЪСТАВЪТ Й.

Със заповед №  РД 22-2197 от 13.12.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново е 
назначена комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция „Строителство и 
устройство на територията” в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. М ирослава Цонева -  Главен експерт в отдел „Околна среда" в Община Велико 

Търново:
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2. Веселин Стойков -  Главен специалист в отдел „Околна среда" в Община 
Велико Търново;

3. Даниела Дойнова -  Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в 
Община Велико Търново;

4. Ана Тодорова -  Главен експерт в дирекция „Бюджет и финанси" в Община 
Велико Търново,

със задача: да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и 
провери допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия; да 
класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия. Комисията да проведе заседание на 14.12.2017 г. от 
14:00 часа в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново. Всички действия на 
комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от работата й да бъдат отразени в 
доклад. Докладът на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП да бъде представен на Възложителя 
за утвърждаване, като към него да бъдат приложени протоколите от работата на 
комисията и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата 
документация по процедура с предмет: „Доставка на съдове за отпадъци за нуждите 
на Община Велико Търново, по позиции”, с уникален номер 00073-2017-0051 в 
регистъра на АОП. Срокът за работа на комисията е до 01.06.2018 г.

В хода на работа на комисията настъпиха следните промени в състава й:

Със Заповед №  РД 22-498 от 20.03.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново е 
изменена Заповед №  РД 22-2197 от 13.12.2017 г. в частта относно състава на комисията и 
по-конкретно на мястото на Мирослава Цонева -  Главен експерт в отдел „Околна среда” 
в Община Велико Търново, като член на комисията е определена Стойна М ладенова -  
Главен специалист в отдел „Околна среда” в Община Велико Търново, при мотиви 
отразени в заповедта за изменение.

Не са правени промени във връзка със сроковете и задачите на комисията.

II. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС. УЧАСТНИЦИ В 
ПРОЦЕДУРАТА. ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖ ДАНЕ И 
ОЦЕНЯВАНЕ НА ВСЯКА ОТ ОФЕРТИТЕ. ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ ЗА 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ. МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЛИ  
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВСЕКИ УЧАСТНИК.

II.1. ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 14.12.2017 г.
Съгласно Заповед № РД 22-2197 от 13.12.2017 г. на Кмета на Община Велико 

Търново на 14.12.2017 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново се проведе 
първото заседание на комисията.

Заседанието започна след получаване на представената оферта и протокола по чл. 
48, ал. 6 от ППЗОП. В обявения срок за подаване на оферти, а именно до 12.12.2017 г. е 
постъпила само една оферта с вх. № 53-125-6 от 12.12.2017 г. от 09:16 ч. на „ИДЕА 
СЕРВИЗ" ЕООД, ЕИК: 200712462, подадена и за двете обособени позиции.

След получаване на офертата и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, членовете на 
комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на единствения 
участник, подал оферта.

Инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция „Строителство и устройство на 
територията” в Община Велико Търново -  изчете Заповед № РД 22-2197 от 13.12.2017 г. 
на Кмета на Община Велико Търново, представи комисията и оповести нейните задачи:
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да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери 
допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия; да класира 
участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от 
възложителя условия.

Комисията пристъпи към отваряне на единствената постъпила оферта. При 
отваряне на офертата стриктно се приложи чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, а именно:

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, извърши проверка за 
наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри“ за всяка от 
обособените позиции и оповести останалото й съдържание. Трима от членовете на 
комисията подписаха техническите предложения и запечатаните пликове с надпис 
„Предлагани ценови параметри" за всяка от обособените позиции.

На следващото си заседание комисията реши да обсъди наличието и 
съответствието на представените документи с изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор на участника по двете обособени позиции.

Преди да закрие заседанието на комисията председателят на комисията на 
основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определи прогнозен график за работата на 
комисията. Действията на комисията от заседанието се описаха подробно в Протокол № 
1 от дата 14.12.2017 г. Комисията заседава от 14:00 часа до 14:55 часа.

11.2. ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 20.03.2018 г.
Второто заседание на комисията се проведе на 20.03.2018 г. от 13:30 ч.
Съгласно Заповед № РД 22-498/20.03.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново

поради отсъствието на М ирослава Цонева -  Главен експерт в отдел „Околна среда" в 
Община Велико Търново, на нейно място като член на комисията е определена Стойна 
Младенова -  Главен специалист в отдел „Околна среда" в Община Велико Търново. 
Преди започване работата на комисията Стойна Младенова подписа декларация по чл. 
103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.

На своето второ заседание комисията пристъпи към разглеждане и проверка на 
представените от единствения участник документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 
от възложителя.

Комисията протоколира всяка липса и непълнота на информацията, свързана с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

В съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията даде на участника 5 работни 
дни от получаването на протокол № 2 от 20.03.2018 г. да представи на комисията нов 
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация. Комисията приключи работа в 14:15 часа и насрочи следващо си заседание 
след получаване на отговор от участника по констатациите в протокол № 2. Препис от 
протокола беше изпратен на единствения участник с приложно писмо изх. № 5300- 
19301-1 от 20.03.2018 г. В същия ден протоколът бе публикуван и в Профила на купувача 
на адрес: https://www.veHko-tamovo.bg/bg/nrofil-na-kupuvacha/535.

11.3. ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 02.04.2018 г.
На своето трето заседание, което се проведе на 02.04.2018 г. от 10:15 ч.,

комисията констатира, че единствения участник в процедурата -  „ИДЕА СЕРВИЗ” 
ЕООД, ЕИК: 200712462, не е представил своя отговор по констатациите на комисията в 
протокол №  2 от 20.03.2018 г. Съгласно получената обратна разписка протоколът е 
получен от „ИДЕА СЕРВИЗ" ЕООД на дата 21.03.2018 г. В срока по чл. 54, ал. 9 от 
ППЗОП. а именно в срок от 5 работни дни от получаването на Протокол № 2 от дата
20.03.2018 г., не е постъпил отговор от участника.
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След като разгледа отново документите по чл. 39. ал. 2 от ППЗОП от опаковката 
на ..ИДЕА СЕРВИЗ" ЕООД и за двете обособени позиции относно съответствието на 
участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, комисията 
реши:

- ПРЕДЛАГА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ПРОЦЕДУРАТА:

- Оферта с вх. №  53-125-6 от 12.12.2017 г. от 09:16 ч. на „ИДЕА СЕРВИЗ" ЕООД, 
ЕИК: 200712462. за обособена позиция №  1 „Доставка на контейнери за битови 
отпадъци тип „Бобър" или еквивалентни с вместимост 1 100 литра" и

- ДОПУСКА Д О  ПО-НАТАТЪШ НО УЧАСТИЕ И  ОЦЕНКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ:

- Оферта с вх. № 53-125-6 от 12.12.2017 г. от 09:16 ч. на „ИДЕА СЕРВИЗ" ЕООД, 
ЕИК: 200712462, за обособена позиция №  2 „Доставка на паркови и улични кошчета за 
битови отпадъци и кошчета за кучешки екскременти".

М ОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ:

1. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка с вх. № 53-125- 
6 от 12.12.2017 г. от 09:16 ч. на „ИДЕА СЕРВИЗ” ЕООД, ЕИК: 200712462, със 
седалище и адрес на управление: гр. София 1799, ж.к. Младост 2, бл. 235, вх. а, ап. 2, 
с адрес за кореспонденция: гр. София 1528, ул. „Неделчо Бончев” № 3, ет. 8, тел.: 02/ 
973 2194, 02/ 973 2195, e-mail: sales(i?profisbg.com, лице за контакти: Христо 
Найденов -  Управител, за обособена позиция № 1 „Доставка на контейнери за битови 
отпадъци тип „Бобър" или еквивалентни с вместимост 1 100 литра":

С писмо изх. №  5300-19301-1 от 20.03.2018 г. до участника в процедурата с 
приложен протокол от дата 20.03.2018 г. е изискано представяне на допълнителни 
документи и информация. Участникът е получил протокола на комисията на 21.03.2018 
г„ което е удостоверено с обратна разписка. Участникът не е представил отговор.

На участника при спазване разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП е предоставена 
възможност в срок до 5 работни дни да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други 
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация, с които да 
удостовери съответствието си с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор. Участникът не е представил отговор в указания срок, както и след изтичането 
му.

Предвид изложените обстоятелства, комисията се обедини единодушно, че е 
налице несъответствие на участника с изискванията на обществената поръчка по 
обособена позиция №  1 „Доставка на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър" или 
еквивалентни с вместимост 1 100 литра" и реши ДА ПРЕДЛОЖ И УЧАСТНИКА ЗА 
ОТСТРАНЯВАНЕ за обособена позиция № 1, при следните мотиви:

С протокол № 2 от 20.03.2018 г. комисията констатира, че участникът не е 
представил изискана от Възложителя информация по отношение на критериите за 
подбор, които се отнасят до техническите и професионалните способности на 
участника за изпълнение на поръчката, а именно:

Съгласно Раздел III, т. 6.1.2 от документацията за обществена поръчка и раздел
III.1.3), подточка 2 от обявлението за поръчка за обособена позиция № 1 Възложителят е 
поставил изискване стоките, предмет на позицията, да са сертифицирани от 
акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им със 
следните стандарти: БДС EN 840-3, БДС EN 840-5 и БДС EN 840-6 или техен еквивалент.

Поставеното минимално изискване гласи, че предлаганите от участника 
контейнери за събиране на битови отпадъци тип „Бобър" или еквивалент с вместимост
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1 100 литра трябва да са изработени съгласно следните стандарти: БДС EN 840-3, БДС 
EN 840-5 и БДС EN 840-6 или техен еквивалент. Възложителят приема еквивалентни 
сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Участникът е трябвало да декларира съответствието с критерия за подбор в Част 
IV, Раздел В, т. 12 от ЕЕДОП чрез позоваване на документа, в т.ч. орган или служба, 
издаващи документа.

В Част IV, Раздел В, т. 12 от ЕЕДОП участникът е декларирал с положителен 
отговор „ДА”, че може да представи изискваните сертификати, изготвени от официално 
признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието 
на продуктите, като в Част IV, Раздел Г е изброил и съответните стандарти, на които 
трябва да отговарят стоките, а именно: EN 840-3:2013, EN 840-5:2013 и EN 840-6:2013, 
но в нито едно от двете полета участникът не е представил информация за 
документа/документите, с който се удостоверява съответствието с поставеното 
изискване, в т.ч. орган или служба, издаващи документа/документите, каквото е 
изискването на Възложителя.

Представената в ЕЕДОП информация от участника не е достатъчна за 
удостоверяване на съответствие с изискването към критерия за подбор на Възложителя.

Участникът не е представил съответните документи или информация в отговор на 
протокол № 2 на комисията. С оглед изложените обстоятелства по-горе комисията 
единодушно предлага за отстраняване по обособена позиция № 1 участника „ИДЕА 
СЕРВИЗ" ЕООД на основание чл. 107, т. 1, предложение II от ЗОП, а именно 
възложителят отстранява от процедурата участник, който не е изпълнил друго условие, 
посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията.

Предвид обстоятелствено изложените мотиви по-горе и непредставяне на 
констатирана от комисията липса на информация, свързана с изискванията към 
критериите за подбор и поради наличието на описаното основание за отстраняване, 
комисията единодушно е приела, че представената оферта по отношение на обособена 
позиция № 1 е неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от Допълнителните разпоредби 
на ЗОП.

2. Относно документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП от опаковка е вх. № 53-125- 
6 от 12.12.2017 г. от 09:16 ч. на „ИДЕА СЕРВИЗ” ЕООД, ЕИК: 200712462, със 
седалище и адрес на управление: гр. София 1799, ж.к. М ладост 2, бл. 235, вх. а, ап. 2, 
с адрес за кореспонденция: гр. София 1528, ул. „Неделчо Бончев” № 3, ет. 8, тел.: 02/ 
973 2194, 02/ 973 2195, e-mail: salesi^profisbg.com, лице за контакти: Христо 
Найденов -  Управител, за обособена позиция № 2 „Доставка на паркови и улични 
кошчета за битови отпадъци и кошчета за кучешки екскременти":

С писмо изх. №  5300-19301-1 от 20.03.2018 г. до участника в процедурата с 
приложен протокол от дата 20.03.2018 г. бе изискано представяне на допълнителни 
документи и информация. С протокол № 2 от 20.03.2018 г. комисията констатира, че 
участникът не е попълнил полетата от декларацията в Част VI: „Заключителни  
положения” от ЕЕДОП:

,,Долуподписаният дава официално съгласие [посочет е възлагащия орган или 
възложителя съгласно част I, раздел А ] да получи достъп до документите, 
подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочет е съответната част, 
раздел/т очка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за 
целите на [посочет е процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко 
описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, 
референтен номер)] '.
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Въпреки че участникът не е представил отговор, комисията намира този пропуск 
за несъществен, тъй като изискваните за попълване в Част VI от ЕЕДОП данни, а 
именно: Възлагащ орган, относими раздели от ЕЕДОП и описание на поръчката, са 
известни на комисията. Също така за територията на Република България, където е 
регистриран участника, не е приложимо използването на подобен тип декларации от 
името на участниците, с които Възложителят да получи от компетентните органи 
документи, подкрепящи представената от тях информация.

Предвид изложените обстоятелства, комисията се обедини единодушно, че 
участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя 
по обособена позиция №  2 „Доставка на паркови и улични кошчета за битови отпадъци и 
кошчета за кучешки екскременти" и реши ДА  ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до 
разглеждане на техническото му предложение за обособена позиция № 2 при следните 
мотиви:

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

1-7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от 
ЗИФОДРЮ ПДРКТЛТДС и липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от 
ЗОП, чрез представяне на ЕЕДОП. подписан от Христо Найденов -  управител и 
едноличен собственик на дружеството.

Подизпълнители и треги 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 технически и професионални способности:
„Идеа Сервиз" ЕООД притежава опит в доставката на кошчета за отпадъци за 

открити площи с обем, сходен с този на поръчката, за последните три години от датата на 
подаване на офертата, за доказването на който участникът е попълнил Част IV, Раздел В, 
т. 16 от ЕЕДОП. където е посочена доставка на 431 броя бетонови кошчета.

На следващия етап от работата си комисията разгледа техническото предложение 
за обособена позиция №  2 от офертата на единствения допуснат участник - „ИДЕА 
СЕРВИ З' ЕООД, и реши ДА ДО П УСН Е УЧАСТНИКА Д О  ПО-НАТАТЪШ НО  
УЧАСТИЕ И  ОЦЕНКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ  
УСЛОВИЯ П РИ  СЛЕДНИТЕ М ОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ:

Техническото предложение за обособена позиция № 2 от офертата на „ИДЕА  
СЕРВИЗ” ЕООД включва:

1. Предложение за изпълнение на поръчката по Образец №  3.2, подписано от 
Христо Найденов -  управител и едноличен собственик -  4 стр., което накратко съдържа 
следната информация:

- срок за изпълнение на поръчката -  36 месеца, считано от датата на подписване 
на договора или до достигане на максимално допустимата стойност на договора, в 
зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано;

- срок за доставка при възлагане на доставка между 1 и 20 броя кошчета: 1 
работен ден;

- срок за доставка при възлагане на доставка между 21 и 50 броя кошчета: 1 
работен ден;

- срок за доставка при възлагане на доставка между 51 и 100 броя кошчета: 1 
работен ден;

6



- срок за доставка при възлагане на доставка от над 100 броя кошчета: 1 работен
ден;

- гаранционен срок, считано от датата, на която стоката е предадена на 
Възложителя -  72 месеца;

- рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят до изтичане на 
предложения гаранционен срок;

- срок за отстраняване на дефекти в рамките на предложения гаранционен срок -  1 
работен ден;

- срок за замяна на дефектна стока, в случаите когато дефектът не може да бъде 
отстранен -  1 работен ден;

- подробно описание на техническите параметри и характеристики на 
предложените за доставка съдове -  паркови и улични кошчета за битови отпадъци и 
кошчета за кучешки екскременти;

- план за организацията и реализация на поръчката (методология на работа), която 
включва следната информация: Участникът е посочил, че притежава сертификат за 
управление на качеството ISO 9001:2015, с което гарантира ефикасност, бързина и 
качество на изпълнението; описал е начина на извършване на доставките; посочил е 
лицата за контакт с възложителя и телефони за връзка с тях, както и лицата, които ще 
отговарят за организирането и реализирането на поръчката;

- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата: 6 месеца, считано от датата, 

която е посочена за дата на получаване на офертата.
2. Техническа характеристика на бетонов кош, подписана и подпечатана, 2 стр.;
3. Техническа характеристика на кош за кучешки екскременти, подписана и 

подпечатана, 1 стр.

След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение, 
комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на офертата с 
предварително обявените условия и реши, че допуска офертата на участника до 
оценка на техническото му предложение и до отваряне на ценовото му предложение 
за обособена позиция № 2 при следните мотиви:

Техническото предложение е изготвено съгласно указанията и образеца от 
документацията за обществена поръчка. Участникът е описал подробно техническите 
параметри на предложените стоки и е приложил технически характеристики, с които се 
потвърждава съответствието с минималните изисквания, поставени от възложителя. 
Участникът е представил методологията си на работа под формата на план за 
организация и реализация на поръчката и същата включва необходимата информация. 
Направените предложения отговарят на Раздел IV, т. 2.3.1. относно съдържанието на 
техническото предложение и Раздел I ..Пълно описание на предмета на поръчката и 
техническа спецификация и изисквания към изпълнението" за обособена позиция №  2 от 
документацията за обществена поръчка.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ДОПУСНАТАТА ОФЕРТА И ОЦЕНКИТЕ 
ПО ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНАТА:

На следващия етап от своята работа комисията пристъпи към оценяване 
предложението на единствения допуснат участник за обособена позиция № 2 - ,,ИДЕА 
СЕРВИЗ" ЕООД, ЕИК: 200712462, по всички показатели, различни от цената, при 
спазване на методиката за оценка на офертите.

Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извърши по критерий 
..Оптимално съотношение КАЧЕСТВО/ЦЕНА" съгласно чл. 70. ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Комисията попълни индивидуални оценъчни таблици и обобщена оценъчна 
таблица по показателите, подлежащи на оценка на този етап от работата на комисията.
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Индивидуалните оценъчни таблици и обобщената оценъчна таблица се изготвиха в 
съответствие с одобрената от възложителя методика за оценка.

Комисията извърши оценката, съблюдавайки условията на документацията и 
методиката за оценка, при следните мотиви:

1. Оценка по показател „Гаранционен срок” -  Г :

На оценка подлежи предложеният от участника гаранционен срок на изделието /в 
месеци/. Участникът предлага 72 (седемдесет и два) месеца гаранционен срок за 
предлаганите от него кошчета.

Като приложи формулата от методиката за оценка, комисията оцени офертата на 
..Идеа Сервиз" ЕООД за обособена позиция №  2 по показател ..Гаранционен срок”, както 
следва:

Г =  Гп х 100 
Г т а х

Г = (72/72) х 100
Г = 1 х 100 - 100 точки 

2. Оценка по показател „Срок за доставка” -  С:

На оценка подлежи предложеният от участника срок за доставка на изделието /в 
работни дни/. Участникът предлага следните срокове за доставка в зависимост от броя на 
заявените кошчета, считано от деня следващ получаването на възлагателно писмо:

- срок за доставка при възлагане на доставка между 1 и 20 броя кошчета: 1 (един) 
работен ден;

- срок за доставка при възлагане на доставка между 21 и 50 броя кошчета: 1 (един) 
работен ден;

- срок за доставка при възлагане на доставка между 51 и 100 броя кошчета: 1 
(един) работен ден;

- срок за доставка при възлагане на доставка от над 100 броя кошчета: 1 (един) 
работен ден.

Като приложи формулата от методиката за оценка, комисията оцени офертата на 
..Идеа Сервиз" ЕООД за обособена позиция № 2 по показател „Срок за доставка”, както 
следва:

С = C lm in  х 40 + С2 min х 30 + СЗ min х 15 + С4 min х 15 
С1п С2п СЗп С4п

С = 1x40 + 1x30 + 1x15 + 1x15 = 100 точки

Комисията приключи работа в 11:25 часа, като насрочи следващото си заседание 
за дата 05.04.2018 г. от 09:30 часа в заседателна зала в административната сграда на 
Община Велико Търново за отваряне на ценовото предложение за обособена позиция 
№ 2 на единствения допуснат участник. Комисията обяви датата, часа и мястото на 
отварянето чрез публикуване на съобщение с изх № 91-00-138 от 02.04.2018 г. на 
профила на купувача на адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/535.

II.4. ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМ ИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА
05.04.2018 г.

На четвъртото заседание на комисията, което се проведе на 05.04.2018 г. от 09:30 
ч.. се пристъпи към отваряне, оповестяване и разглеждане на ценовото предложение на 
единствения допуснат до този етап участник за обособена позиция № 2.
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На заседанието на комисията не присъстваха представители на единствения 
участник, подал оферта.

Председателят изчете резултатите от оценяването на офертата на „ИДЕА 
СЕРВИЗ” ЕООД за обособена позиция № 2 по всички показатели, различни от цената, и 
пристъпи към отваряне и оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри".

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 2 „Доставка 
на паркови и улични кошчета за битови отпадъци и кошчета за кучешки  
екскременти” от оферта с вх. № 53-125-6 от 12.12.2017 г. от 09:16 ч. на „ИДЕА  
СЕРВИЗ” ЕООД, ЕИК: 200712462, съдържа:

1. Ценово предложение по Образец №  4.2, подписано и подпечатано от Христо 
Найденов -  управител, 3 стр.

Комисията оповести ценовото предложение. Предложените единични цени без 
ДДС за доставка на стоките, предмет на обособена позиция № 2, са както следва:_______

№
по
ред

Стока Единична цена
(в лева без ДДС)

Прогнозно 
количество за 

срока на 
договора(3 

години)
(в брои)

Обща стойност
(В лева без ДДС)

1 2 3 4 5

1
Парково/улично кошче за битови 
отпадъци, с подвижна поцинкована 
кофа и капак

171,40 450 77 130,00

2 Кошче за кучешки екскременти 139,00 60 8 340,00

Максимално допустимата стойност на договора (в лева без ДДС): 85 470,00

Участникът е направил предложение за аванс -  35 %  от стойността на 
възложеното с възлагателно писмо.

След извършване на горните действия комисията пристъпи към разглеждане и 
проверка на ценовото предложение за обособена позиция № 2 от офертата на „ИДЕА 
СЕРВИЗ” ЕООД.

Относно плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 2 от 
оферта с вх. № 53-125-6 от 12.12.2017 г. от 09:16 ч. на „ИДЕА СЕРВИЗ” ЕООД, ЕИК: 
200712462:

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка на 
ценовото му предложение при следните мотиви:

Комисията установи, че Плик „Предлагани ценови параметри" за обособена 
позиция № 2 от офертата на „ИДЕА СЕРВИЗ” ЕООД има съдържание, съгласно 
предварително обявените условия. Ценовото предложение е изготвено в съответствие с 
изискванията на раздел IV, т. 2.3.2 и образец №  4.2 от документацията за обществена 
поръчка. При изчисляване на максимално допустимата стойност на договора в лева без 
ДДС. не бяха констатирани аритметични грешки.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ДОПУСНАТАТА ОФЕРТА И ОЦЕНКИТЕ 
ПО ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ:
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След като приключи с разглеждането на ценовото предложение за обособена 
позиция №  2 на единствения участник - „ИДЕА СЕРВИЗ” ЕООД. комисията пристъпи 
към оценка и попълни индивидуални оценъчни таблици и обобщена оценъчна таблица в 
съответствие с одобрената от възложителя методика за оценка. Оценяването на 
икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий „Оптимално съотношение 
КАЧЕСТВО/ЦЕНА" съгласно чл. 70. ал. 2. т. 3 от ЗОП.

М ЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА:

Участникът с най-висок коефициент К  се класира на първо място. Класирането на 
офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, 
получена като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след 
осредняването.

Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу. Получените 
оценки по всеки един показател се умножават с процент, представляващ относителната 
тежест на съответния показател. Сборът от точките по всички показатели е крайният 
коефициент К, на базата на който се получава класирането на отделните участници.
Участникът събрал най-много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се
класират всички останали участници

1. Формула за определяне на краен коефициент „К ":

К = Ц х 60% + Г х 30% + С х 10%, където:
Ц е оценката по показател „Ценови критерий”;
Г е оценката по показател „Гаранционен срок”;
С е оценката по показател „Срок за доставка”.

2. Формиране на оценката по показател „Ценови критерий” :

Ц -  Ценови критерий -  Показател за предлаганата от участника единична цена в 
лева без ДДС. съобразно позицията, за която се участва. Най-изгодно за възложителя е 
предложението, което има за своя последица най-малък бюджетен разход. Изчислява се 
за всяка позиция поотделно по формулата:

Ц =  Ilmin х 100 
Цп

Където:
За обособена позиция № 1:
Ц т т  е най-ниската предложена цена в лева без ДДС за 1 (един) брой контейнер.
Цп е предложената от оценявания участник цена в лева без ДДС за 1 брой 

контейнер.

За обособена позиция № 2:
Ц т т  е най-ниската предложена сума от единичните цени в лева без ДДС за 1 брой 

парково/улично кошче за битови отпадъци и 1 бр. кошче за кучешки екскременти.
Цп е сумата от единичните цени в лева без ДДС за 1 брой парково/улично кошче за 

битови отпадъци и 1 бр. кошче за кучешки екскременти на оценявания участник.

3. Формиране на оценката по показател „Гаранционен срок“ :

Г -  Гаранционен срок -  Показател за предлагания от участника гаранционен срок 
на изделието /в месеци/ в зависимост от позицията, за която се участва. Максимална
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оценка получава участникът, който предложи най-дълъг срок. Изчислява се за всяка 
позиция поотделно по формулата:

Г = Гп х 100 
Г т а х

Където:
Гп е предложеният гаранционен срок на оценявания участник
Гшах е най-дългият предложен гаранционен срок

Забележка:

1. Участниците нямат право да предлагат гаранционни срокове под 18 месеца за 
обособена позиция №  1 и под 12 месеца за обособена позиция №  2. Максималният  
гаранционен срок за доставките по всяка отделна позиция не трябва да надвишава 72 
месеца. Предлож ения под минималния и над максималния гаранционен срок ще бъдат  
отстранени от съображения за нереалистичност. Участниците посочват  
гаранционните срокове в цяло число!

2. За обособена позиция №  2 участниците трябва да предлож ат еднакъв гаранционен 
срок за всички видове изделия в обхвата на позицията (кош за битови отпадъци и кош  
за кучешки екскременти).

4. Формиране на оценката по показател „Срок за доставка":

С -  Срок за доставка -  Показател за предлагания от участника срок за доставка на 
изделието /в работни дни/ в зависимост от позицията, за която се участва. М аксимална 
оценка получава участника, който предложи най-кратък срок за доставка.

Показателят е съставен от четири подпоказателя и оценките на участниците се 
определят по формулата:

С = C lm in  х 40 + С2 min х 30 + СЗ min х 15 + С4 min х 15 
С1п С2п СЗп С4п

Където:
C lm in  е най-краткият предложен срок за доставка (в работни дни) при възлагане на 

доставка между 1 и 20 броя съдове за отпадъци.
С1п е предложеният от оценявания участник срок за доставка (в работни дни) при 

възлагане на доставка между 1 и 20 броя съдове за отпадъци.

C2min е най-краткият предложен срок за доставка (в работни дни) при възлагане на 
доставка между 21 и 50 броя съдове за отпадъци.

С2п е предложеният от оценявания участник срок за доставка (в работни дни) при 
възлагане на доставка между 21 и 50 броя съдове за отпадъци.

C3min е най-краткият предложен срок за доставка (в работни дни) при възлагане на 
доставка между 51 и 100 броя съдове за отпадъци.

СЗп е предложеният от оценявания участник срок за доставка (в работни дни) при 
възлагане на доставка между 51 и 100 броя съдове за отпадъци.

C4min е най-краткият предложен срок за доставка (в работни дни) при възлагане на 
доставка на над 100 броя съдове за отпадъци.

С4п е предложеният от оценявания участник срок за доставка (в работни дни) при 
възлагане на доставка на над 100 броя съдове за отпадъци.
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Забележка: Срокът за доставка не мож е да бъде по-кратък от 1 работ ен ден и да 
надвишава 20 работ ни дни, считано от деня, следвай/ получаването на възлагателно 
писмо. Участници, предлож или срок извън посочените граници по-горе ще бъдат 
отстранени от участ ие в процедурата. Сроковете за доставка се посочват в цяло 
число!

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели за оценка 
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.

Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви стойности 
и измерения, получават равен брой точки по съответния показател.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 
класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния 
ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по останалите показатели, сравнени в низходящ ред 

съобразно тяхната тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 
съответствие с горния ред.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА:
За обособена позиция №  2 ..Доставка на паркови и улични кошчета за битови 

отпадъци и кошчета за кучешки екскременти" е постъпила и беше допусната до оценка 
само една оферта - оферта с вх. № 53-125-6 от 12.12.2017 г. от 09:16 ч. на „ИДЕА  
СЕРВИЗ” ЕООД, ЕИК: 200712462.

1. Оценка по показател „Ценови критерий -  Ц”:

Комисията пристъпи към оценка офертата на „Идеа Сервиз” ЕООД по показател 
„Ценови критерий” - Ц. Комисията извърши оценката, съблюдавайки условията на 
документацията и методиката за оценка, при следните мотиви:

С офертата си участникът е предложил:
- цена за 1 (един) брой парково/улично кошче за битови отпадъци, с подвижна 

поцинкована кофа и капак: 171,40 лв. (сто седемдесет и един лева и четиридесет 
стотинки) без ДДС и

- цена за 1 (един) брой кошче за кучешки екскременти: 139,00 лв. (сто тридесет и 
девет лева) без ДДС.

На оценка подлежи сумата от единичните цени в лева без ДДС за 1 брой 
парково/улично кошче за битови отпадъци и 1 бр. кошче за кучешки екскременти. която е: 
310,40 лв. (триста и десет лева и четиридесет стотинки) без ДДС.

Като приложи формулата от методиката за оценка, комисията оцени офертата на 
„ИДЕА СЕРВИЗ” ЕООД за обособена позиция № 2 по показател „Ценови критерий", 
както следва:
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Ц =  Lbninx 100 = (310,40/310,40) х 100 = 1 х 100 = 100 точки 
Цп

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията и 
методиката за оценка. Оценката се обуславя от предложената от участника сума от 
единичните цени в лева без ДДС за 1 брой парково/улично кошче за битови отпадъци и 1 
бр. кошче за кучешки екскременти.

2. Формиране на краен коефициент „К”:

Съгласно методиката за оценка получените оценки по всеки един показател се 
умножават с процент, представляващ относителната тежест на съответния показател. 
Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент К, на базата на който се 
получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най-много точки се 
класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.

Формула за определяне на краен коефициент „К” :

К = Ц х 60% + Г х 30% + С х 10%, където:
Ц е оценката по показател „Ценови критерий”;
Г е оценката по показател ,.Гаранционен срок”;
С е оценката по показател „Срок за доставка”.

Оценките на комисията по всички показатели за оценка са както следва:
- по показател „Ценови критерий” -  Ц: 100 точки, при мотиви обстоятелствено 

отразени в протокол от работата на комисията от 05.04.2018 г.;
- по показател „Гаранционен срок” -  Г: 100 точки, при мотиви обстоятелствено 

отразени в протокол от работата на комисията от 02.04.2018 г.;
- по показател „Срок за доставка” -  С: 100 точки, при мотиви обстоятелствено 

отразени в протокол от работата на комисията от 02.04.2018 г.

Като взе предвид оценките по всички показатели комисията пресметна 
комплексната оценка на „Идеа Сервиз” ЕООД по формулата за определяне на краен 
коефициент „К” и получи следния резултат:

К = Ц х 60 % + Г х 30 %+ С х 10 %
К = 100 х 60 % + 100 х 30 % + 100 х 10 %  = 100 т.

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията и 
методиката за оценка. „Идеа Сервиз” ЕООД е единственият участник подал оферта за 
обособена позиция №  2. Комисията констатира, че същият отговаря на предварително 
обявените от възложителя условия и го допусна до оценка. След прилагане на 
методиката за оценка, комисията оцени участника с максимален брой точки и предлага 
същият да бъде класиран на първо място.

След като извърши оценка на офертата на единствения участник „Идеа 
Сервиз” ЕООД за обособена позиция №  2, комисията извърши класиране и закри 
заседанието на комисията в 10:15 часа.

III. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:
Като взе предвид резултатите от оценката по определения в обявлението и 

документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „Оптимално съотношение 
КАЧЕСТВО/ЦЕНА”, комисията единодушно предлага следното класиране за открита 
процедура с предмет: „Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на Община 
Велико Търново, по позиции:

- обособена позиция № 1: „Доставка на контейнери за битови отпадъци тип 
„Бобър” или еквивалентни с вместимост 1 100 литра”
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- обособена пози ция  №  2: „Д оставка на паркови  и ули чн и  кош чета за битови 
отпадъци и кош чета за кучеш ки  екскрем енти” , с публикувано обявление с ID 813493 
на дата 08.11.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 
00073-2017-0051. с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https ://www. veliko-tamovo .b g/b g/profil-na-kupuvacha/535:

За обособена позиция №  1 „Доставка на контейнери за битови отпадъци тип 
„Бобър" или еквивалентни с вместимост 1 100 литра":

Няма допуснат до оценка и съответно класиран участник. Единственият участник 
за обособена позиция №  1 е предложен за отстраняване при мотиви отразени в протокол 
от работата на комисията от дата 02.04.2018 г.

За обособена позиция № 2 „Доставка на паркови и улични кошчета за битови 
отпадъци и кошчета за кучешки екскременти":

П ърво м я с т о : „И Д Е А  С ЕРВ И З” ЕО О Д , ЕИК: 200712462, със седалище и адрес 
на управление: гр. София 1799, ж.к. М ладост 2, бл. 235, вх. а, ап. 2, с адрес за 
кореспонденция: гр. София 1528, ул. „Неделчо Бончев" № 3, ет. 8, тел.: 02/ 973 2194, 02/ 
973 2195, e-mail: sales@ profisbg.com, лице за контакти: Христо Найденов -  Управител, с 
оценка 100 точки .

М отиви: За обособена позиция № 2 е подадена и е допусната до оценка само една 
оферта. Техническото и ценовото предложение на участника „ИДЕА СЕРВИЗ" ЕООД 
отговаря на предварително обявените условия от Възложителя. След прилагане на 
методиката за оценка участникът получава 100 т. и съответно е класиран на 1-во място.

IV. П Е Д Л О Ж Е Н И Е  ЗА П РЕ К РА Т Я В А Н Е НА П РО Ц ЕД У РА Т А  В Ч А С Т Т А  
ЗА О Б О С О Б Е Н А  П О ЗИ Ц И Я  №  1: „Д О С ТА В К А  НА  К О Н Т Е Й Н Е РИ  ЗА БИ Т О В И  
О ТП А ДЪ ЦИ  Т И П  „ Б О Б Ъ Р ” И ЛИ  Е К В И В А Л Е Н Т Н И  С В М Е С Т И М О С Т  1 100 
Л И ТРА ” :

Въз основа на констатациите и мотивите, отразени в настоящия доклад и 
протоколите от работата на комисията от дати 14.12.2017 г„ 20.03.2018 г., 02.04.2018 и
05.04.2018 г„ Комисията

Р Е Ш И :

Предлага на Кмета на Община Велико Търново прекратяване на открита 
процедура с предмет: „Д оставка на съдове за отпадъци за нуждите на О бщ ина 
Велико Т ърново, по пози ции” в ч астта  за обосбена позиция №  1 „Д оставка на 
контейнери за битови отпадъци  тип „Б объ р” или екви вален тн и  с вм естим ост 1 100 
л и тра” на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно единствената подадена оферта е 
неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП.

V. П РЕ Д Л О Ж Е Н И Е  ЗА С К Л Ю Ч В А Н Е  НА Д О ГО В О Р С К Л А С И РА Н И Я  НА 
П ЪРВО М Я С Т О  У Ч А С Т Н И К  ЗА О Б О С О Б Е Н А  П О ЗИ Ц И Я  №  2: „Д О СТА ВКА  НА 
П АРКО ВИ  И У Л И Ч Н И  К О Ш Ч Е Т А  ЗА БИ Т О В И  О ТП А Д Ъ Ц И  И К О Ш Ч Е Т А  ЗА 
К У Ч Е Ш К И  Е К С К Р Е М Е Н Т И ” :

След като извърши класирането и въз основа на констатациите, отразени в 
протоколите от работата на комисията, както следва: протокол № 1 от 14.12.2017 г., 
протокол № 2 от 20.03.2018 г., протокол № 3 от 02.04.2018 г. и протокол № 4 от
05.04.2018 г„ Комисията

Р Е Ш И :
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Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с 
класирания на първо място участник в обществена поръчка, проведена чрез открита 
процедура с предмет: „Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на Община 
Велико Търново, по позиции”, за обособена позиция № 2: „Доставка на паркови и 
улични кошчета за битови отпадъци и кошчета за кучешки екскременти”:

„ИДЕА СЕРВИЗ” ЕООД, ЕИК: 200712462
оферта с вх. №  53-125-6 от 12.12.2017 г. от 09:16 ч.
със седалище и адрес на управление:
гр. София 1799, ж.к. Младост 2, бл. 235, вх. а, ап. 2
с адрес за кореспонденция:
гр. София 1528, ул. „Неделчо Бончев" №  3, ет. 8
тел.: 02/ 973 2194, 02/ 973 2195, e-mail: sales@ profisbg.com

VI. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МОСТРИ И/ИЛИ СНИМКИ:

1. Описание на представените мостри:
При провеждане на процедурата не са изисквани и представяни мостри.

2. Описание на представените снимки:
Съгласно раздел I, т. 10.1 „Техническа спецификация” за обособена позиция №  1 

„Доставка на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър" или еквивалентни с 
вместимост 1 100 литра” от документацията за обществена поръчка, конзолите за 
закрепване на колелата на контейнерите трябва да са подсилени, за да не се деформират 
при движение. За този детайл към документите е задължително да се приложи чертеж  
или снимка!

Във връзка с гореизложеното „ИДЕА СЕРВИЗ” ЕООД, ЕИК: 200712462,
представя за обособена позиция №  1 снимка на конзола за закрепване на колелата, 
подсилена чрез допълнително оребряване. на 1100 л. метален контейнер с куполовиден 
капак тип ..Бобър”, подписана и подпечатана, 1 стр.

Освен задължително изисканата снимка на детайл за обособена позиция № 1, 
единственият участник е представил още:

• Техническа характеристика на 1100 л. метален контейнер с куполовиден 
капак тип „Бобър”, подписана и подпечатана, 2 стр., в т.ч. и снимка на 
контейнера:

• Снимка и чертеж на 1100 л. метален контейнер с куполовиден капак тип 
..Бобър”, подписана и подпечатана, 1 стр.;

• Техническа характеристика на бетонов кош, подписана и подпечатана, 2 
стр., в т.ч. и снимка;

• Техническа характеристика на кош за кучешки екскременти, подписана и 
подпечатана, 1 стр.. в т.ч. и снимка.

***

Настоящият доклад на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на 
основание чл. 106. ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 3 от ППЗОП.

Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията /Протокол № 1, 
Протокол №  2, Протокол № 3 и Протокол №  4/, всички документи, изготвени в хода на 
работа на комисията, заедно с цялата документация, включително представените снимки, 
по процедура с предмет: „Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на Община 
Велико Търново, по позиции:
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- обособена позиция № 1: „Доставка на контейнери за битови отпадъци тип  
„Бобър” или еквивалентни с вместимост 1 100 литра”

- обособена позиция № 2: „Доставка на паркови и улични кошчета за битови 
отпадъци и кошчета за кучешки екскременти”, открита с Решение № РД 24-98 от 
06.11.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, с публикувано обявление с ID 813493 
на дата 08.11.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 
00073-2017-0051, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/535.

Настоящият доклад се състави и подписа в един екземпляр от комисията, 
назначена със назначена със Заповед № РД 22-2197 от 13.12.2017 г„ изменена със 
Заповед №  РД 22-498 от 20.03.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, както 
следва:

КОМИСИЯ в състав:

г 1 г  '  —  /

инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция ОУТ в Община Велико Търново
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

И ЧЛЕНОВЕ:

/ /
Стойна М ладенова У Т л ^ е н  специалист в отдел ОС в Община Велико Търново 

2  ..............................

Веселин Стойков -  Главен специалист в отдел ОС в Община Велико Търново

 3 ........................ ...............................

Даниела Дойнова -  Г ла/ен  експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново

 4 ................  ............................................

Ана Тодорова 4- Главен експерт в дирекция БФ в Община Ве
//  > ■ * %

fftP *]

на дата:

ПОЛУЧИХ

./  к  /

УТВЪРЖ ДАВАМ доклада на комисията

на патя  • . .  Г ............................

(

на дата:
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




