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

РЕШЕНИЕ

за определяне на изпълнител 
по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2018-0021

№ РД 24-... / f b .  о т  &  ... .2018 г.

гр. Велико Търново

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 
6, предл. 1-во от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: 
протокол № 1 от 25.06.2018 г., протокол № 2 от 27.06.2018 г., протокол № 3 от 12.07.2018 г., 
протокол № 4 от 17.07.2018 г. и доклад от 17.07.2018 г. на Комисията, назначена със Заповед 
№ РД 22-1034 от 25.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, да разгледа постъпилата 
в срок оферта за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя; да разгледа и провери съответствието на офертата с предварително 
обявените от Възложителя условия; при съответствие на участника с предварително 
обявените условия да проведе преговори с поканения участник; да оцени и класира участника, 
поканен в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на 
контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалентни с вместимост 1 100 
литра за нуждите на Община Велико Търново”, открита с Решение № РД 24-53 от
12.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано с ID 851283 на дата
12.06.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с уникален номер 00073-2018- 
0021, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/593 и прогнозна стойност на поръчката 690 000,00 лв. без 
ДДС, вт.ч.:

а) 138 000 лв. без ДДС -  прогнозна стойност на договора за обществена поръчка и
б) 552 000 лв. без ДДС -  прогнозна стойност за упражняване на „опция за 

допълнителни количества" по чл. 21, ал. 1 от ЗОП.

ОБЯВЯВАМ:

I. КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка чрез договаряне без предварително 
обявление с предмет: „Доставка на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” или 
еквивалентни с вместимост 1 100 литра за нуждите на Община Велико Търново”, с
публикувано решение с ID 851283 на дата 12.06.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки 
на АОП и уникален номер 00073-2018-0021, с адрес на профила на купувача на Община 
Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/593:

Първо място: „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@proflsbg.com, лице за контакти: Христо Найденов -  Управител, с оценка 100 точки.
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II. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО:

Мотивите, отразени в протоколите и доклада от работата на комисията, както 
следва: протокол № 1 от 25.06.2018 г., протокол № 2 от 27.06.2018 г., протокол № 3 от
12.07.2018 г., протокол № 4 от 17.07.2018 г. и доклад от 17.07.2018 г. До всички протоколи и 
доклада от работата на комисията има осигурен свободен достъп на профила на купувача: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/593.

Съгласно изпратена покана с изх. № 53-2021-1 от 12.06.2018 г. на Кмета на Община 
Велико Търново за участие в процедура на договаряне без предврително обявление по чл. 79, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” 
или еквивалентни с вместимост 1 100 литра за нуждите на Община Велико Търново” е
поканено да подаде оферта следното дружество: „Идеа Сервиз“ ЕООД с ЕИК: 200712462. В 
определения с поканата срок от „Идеа Сервиз” ЕООД е постъпила оферта с вх. № 53-125-4 от
22.06.2018 г. от 12:26 часа.

Комисията е допуснала участника до преговори и оценка след като е установила, че 
същият е представил всички изискуеми документи, отговаря на изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, техническото и ценовото му предложения съответстват на 
изискванията на възложителя и на техническата спецификация.

Комисията е провела преговори с участника за определяне на клаузите на договора, 
като резултатите от преговорите са отразени в протокол от дата 17.07.2018 г., който е 
подписан от комисията и от участника. Обхватът на преговорите включва предложените от 
участника: гаранционен срок, срок за доставка и цената за доставка на 1 бр. контейнер.

В резулатат на проведените преговори между комисията и участника са постигнати 
следните договорености:

гаранционен срок на предложените контейнери -  24 месеца, считано от датата, на 
която стоката е предадена на Възложителя;
срок за доставка при възлагане на доставка между 1 и 20 броя контейнери: 3 
работни дни;
срок за доставка при възлагане на доставка между 21 и 50 броя контейнери: 3 
работни дни;
срок за доставка при възлагане на доставка между 51 и 100 броя контейнери: 3 
работни дни;
срок за доставка при възлагане на доставка от над 100 броя контейнери: 20 работни 
дни.

По отношение на цената за доставка на 1 бр. контейнер за битови отпадъци тип „Бобър“, 
участникът е потвърдил направеното с офертата предложение, което е 518,00 лв. без ДДС.

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.

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.

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

К = Ц х 60% + Г х 30% + С х 10%, където:
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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. Най-изгодно за възложителя е предложението, което има за своя последица най- 
малък бюджетен разход. Изчислява се по формулата:

Ц = Umin х 100 
Цп

Където:
Umin е най-ниската предложена цена в лева без Д ДС за 1 (един) брой контейнер.
Цп е предложената от оценявания участник цена в лева без ДДС за 1 брой контейнер.

3. Формиране на оценката по показател „Гаранционен срок”:
Г -  Гаранционен срок -  Показател за предлагания от участника гаранционен срок на 

изделието /в месеци/. Максимална оценка получава участникът, който предложи най-дълъг 
срок. Изчислява се по формулата:

Г = Гп х 100 
Гшах

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

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/. Максимална 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 = Clm in х 40 + С2 min х 30 + СЗ min х 15 + С4 min х 15 
С1п С2п СЗп С4п

Където:
Clmin 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.
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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.

Резултати от оценката: 

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

Комисията е извършила оценката, съблюдавайки условията на поканата за участие и 
методиката за оценка, при следните мотиви:

Участникът предлага цена за 1 (един) брой контейнер за битови отпадъци тип „Бобър“: 
518,00 лв. без ДДС.

Като е приложила формулата от методиката за оценка, комисията е оценила офертата на 
„Идеа Сервиз” ЕООД по показател „Ценови критерий”, както следва:

Ц = Цггпп/ Цп х 100 = (518/518) х 100 = 1 х 100 = 100 точки

2) Оценка по показател „Гаранционен срок” -  Г :

На оценка подлежи предложеният от участника гаранционен срок на изделието /в 
месеци/. Участникът предлага 24 месеца гаранционен срок за предлаганите от него 
контейнери.

Като е приложила формулата от методиката за оценка, комисията е оценила офертата 
на „Идеа Сервиз” ЕООД по показател „Гаранционен срок”, както следва:

Г = (Гп/ Г тах) х 100 = (24/24) х 100 = 1 х 100 = 100 точки, където

3) 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 съдове за отпадъци, считано от деня следващ получаването на възлагателно писмо: 

срок за доставка при възлагане на доставка между 1 и 20 броя контейнери: 3 
работни дни;
срок за доставка при възлагане на доставка между 21 и 50 броя контейнери: 3 
работни дни;
срок за доставка при възлагане на доставка между 51 и 100 броя контейнери: 3 
работни дни;
срок за доставка при възлагане на доставка от над 100 броя контейнери: 20 работни 
дни.

Като е приложила формулата от методиката за оценка, комисията е оценила офертата 
на „Идеа Сервиз” ЕООД по показател „Срок за доставка“, както следва:

С = (Clm in/Cln)x40 + (С2 min/C2n)x30 + (СЗ min/C3n)xl5 + (С4 min/C4n)xl5 

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

4) Формиране на краен коефициент „К”:
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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.

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;
- по показател „Гаранционен срок” -  Г: 100 точки;
- по показател „Срок за доставка” -  С: 100 точки.

Като е взела предвид оценките по всички показатели комисията е пресметнала 
комплексната оценка на „Идеа Сервиз” ЕООД по формулата за определяне на краен 
коефициент „К” и е получила 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 е извършила оценката при съблюдаване на условията на поканата за 
участие и методиката за оценка. „Идеа Сервиз” ЕООД е единственият поканен участник. 
Комисията е констатирала, че същият отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия и го е допуснала до оценка. След прилагане на методиката за оценка, комисията е 
оценила участника с максимален брой точки и е предложила същият да бъде класиран на 
първо място.

III. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Доставка 
на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалентни с вместимост 1 100 
литра за нуждите на Община Велико Търново”, открита с Решение № РД 24-53 от
12.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано с ID 851283 на дата
12.06.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с уникален номер 00073-2018- 
0021, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/593:

„ИДЕА СЕРВИЗ” ЕООД, ЕИК: 200712462
с оферта с вх. № 53-125-4 от 22.06.2018 г. от 12:26 часа
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 21 94,-95, e-mail: sales@profisbg.com

при следните мотиви:
Утвърден доклад на комисията, назначена със Заповед № РД 22-1034 от 25.06.2018 г. 

на Кмета на Община Велико Търново.
Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участника, избран за изпълнител са изпълнени 

следните условия:
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същият отговаря на 

критериите за подбор;
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2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

IV. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да бъде публикувано в 
профила на купувача в деня на изпращането му до участника в процедурата в срок съгласно 
чл. 43, ал. 1 от ЗОП.

До всички протоколи и доклада от работата на комисията да бъде осигурен свободен 
достъп на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/593.

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

Контрол по изпълнение ija ^ e n ^ p j" "  вам лично.

Съгласували:
Надя Петрова 
Директор на дире ~П

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ

,1

' • N

Николина Ангелова 
Старши експерт в диг

Изготвил|
Даниела Дойнова I 
Главен експерт в дирекция ОП

6

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/593
gretam
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




