
ПРОТОКОЛ № 4

Днес, 30.11.2018 г. в 11:00 ч., в сградата на Община Велико Търново в стая 306, 
Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена със 
Заповед № № РД 22-1931 от 15.11.2018 г., на Кмета на Община Велико Търново, 
продължи разглеждането на офертата, постъпила във връзка е участие в обществена 
поръчка чрез провеждане на открита процедура е предмет: „Изграждане, поддържане 
и почистване на обществени озеленени площи по обособени позиции“,

е публикувано обявление на дата 08.10.2018 г. е ГО 871740 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП, и уникален номер 00073-2018-0041, с адрес на профила 
на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na- 
кириуасЬа/616.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор дирекция „Строителство и устройство 
на територията“ в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 

Търново
2. Мирослава Цонева - Главен експерт отдел „Околна среда“ в Община Велико 

Търново
3. Нели Любенова - Главен експерт в отдел „Околна среда“ в Община Велико 

Търново
4. Стела Цанкова - Старши експерт в дирекция „Бюджет и финанси“ в Община 

Велико Търново.

На дата 27.11.2018 г. е публикуване на съобщение № 91-00-421/27.11.2018 г. на 
профила на купувача https://www■veliko-tarnovo■bg/bg/r>rofll-na-kщщvacha/616 за датата, 
часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.

На заседанието на комисията не присъстват представител/и на участника.
Съгласно Методиката за комплексна оценка на офертите в процедурата до оценка се 

допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената 
поръчка. При оценяването се взема предвид предлаганото от участника средно 
аритметично възнаграждение за часова ставка в лева/час за дейностите по приложение 
№3 и №4; и по същия начин предлаганото от участника средно аритметично 
възнаграждение за предложените проценти на допълнителни разходи за дейностите по 
приложение №3 и №4; предлаганото от участника средно аритметично възнаграждение 
за печалба, получено от предложените ценообразуващи показатели за дейностите по 
приложение №3 и №4. В оценката участва и предложения процент надценка на 
материалите по приложение №5 от документацията.

В тази връзка, комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови 
параметри“ на допуснатите участници.

I. Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника „Скорпион Инвестстрой“ 
ЕООД, с ЕИК: 104639368, гр. Велико Търново, бул. „България“ № 23, тел: 062/65 20
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07, факс: 062/65 05 07, е-таН: globus_lv@abv.bg, лице за контакти: Теодора Колева
съдържа следното:

-ценово предложение по чл. 39, ал.З, т.2 от ППЗОП -  Образец № 4- стр.1-3 -оригинал, 
подписан и подпечатан;

-приложение №3 на видовете работи, необходими за изграждане, поддържане и 
почистване на зелени площи в гр. Велико Търново-стр.4-12 -  оригинал, подписан и 
подпечатан;

- приложение №4 -  стр. 13 - оригинал, подписан и подпечатан;
- анализи за единичните цени на всички видове дейности -  стр. 14-200 - оригинал, 

подписан и подпечатан.

Председателя на комисията оповести съдържанието на ценовото предложение, като 
изчете предложените цени за всяка от посочените дейности, в последователност така 
както са посочени от участника в образеца Ценово предложение, като оповести и 
показателите за ценообразуване по Приложение №3 и №4, както и средното аритметично 
число получено от ценообразуващите показатели по приложение №3 и №4 от 
документацията.

Показателите по Приложение № 3 предложени от участника са както следва:

Часова ставка в лева без ДДС -4 ,1 6  
% допълнителни разходи -  130 %;
% печалба -  0,50 %.

Показателите по Приложение № 4 предложени от участника са както следва:

Часова ставка в лева без ДДС -  4,16 
% допълнителни разходи -  50 %;
% печалба -  0,50 %.

Средно аритметично число получено от ценообразуващите показатели по 
приложение №3 и №4 от документацията е:

Часова ставка в лева без ДДС -4 ,1 6  
% допълнителни разходи -  90 %;
% печалба -  0,50 %.

Предлаганият от участника процент на материалите, е както следва:

Ц4 -  0,50 % надценка за материали.

Комисията установи, че участникът е попълнил ценовото си предложение, в 
съответствие с условията на образеца и документацията.

Плик „Предлагани ценови параметри“ има съдържание съгласно предварително 
обявените условия.

Комисията допуска до по нататъшно участие и оценка в съответствие е 
предварително обявените условия следната оферта:
1.Оферта с вх. № 5300-1235-5/15.05.2017 г. от 13:06 часа на „СКОРПИОН 
ИНВЕСТСТРОЙ” ЕООД, с ЕИК: 104639368; адрес за кореспонденция: град Велико 
Търново; ПК: 5000; ул. „България”, № 23; телефон: 062/652043; ел. поща: 
globus_lv@abv.bg; факс: 062:650507. Лице за контакти: Теодора Колева.
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Комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта.
Максимален брой точки по П= 100 точки. Оценките на офертите се изчисляват по 

формулата:
П = Ц1х25% + Ц2х25%+Ц3х25%+Ц4х25% където:
Ц1 -  подпоказател, оценяващ получената средно аритметична часова ставка в лева 

без ДДС.
Ц2 -  подпоказател, оценяващ получения средно аритметичен % на допълнителни 

разходи, начисляван при формиране на единичните цени.
ЦЗ -  подпоказател, оценяващ получения средно аритметичен % печалба, 

начисляван при формиране на единичните цени.
Ц4 -  подпоказател, оценяващ предложената от участника надценка, начислявана 

при формиране на цената за материалите, които ще се използват при изпълнение на 
поръчката.

Преди прилагане на формулата по- горе Ц1, Ц2, ЦЗ, Ц4 за всеки участник се 
изчислява по следния начин:

Цп = (Цттпп / Цш) х 100 =  (брой точки по подпоказател Цп), където:
Цп -  е съответния подпоказател (Ц1, Ц2, ЦЗ, Ц4)
Цттпп -  е най-ниската предложена часова ставка в лева без ДДС или най- малкото 

число на % по съответния подпоказател (Ц1, Ц2, ЦЗ, Ц4) съгласно Ценовите 
предложения на всички участници за същия подпоказател.

Ц т  - е предложената цена в лева без ДДС или числото на % по съответния 
подпоказател (Ц1, Ц2, ЦЗ, Ц4) съгласно Ценовото предложение на съответния участник 
за същия подпоказател.

За нуждите на оценката за образуване на средно аритметичната стойност при 
подпоказателите, за които е приложимо, както и във формулата:

Цп = (Цпгшп / Цш) х 100 =  (брой точки по подпоказател Цп)

се прилагат само посочените числа на предложените проценти.

„СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ” ЕООД е единствен участник в обществената 
поръчка.

При спазване на условията по-горе и предвид предложените показатели за 
ценообразуване по Приложение №3 и 4, средно аритметично число получено от 
ценообразуващите показатели по и процента надценка за материалите, участника 
получава по показателите както следва:

По подпоказател Ц1 -  подпоказател, оценяващ получената средно аритметична 
часова ставка в лева без ДДС -  участника получава 100 т., както следва: 
4,16/4,16*100=100 
Ц1=100

По подпоказател Ц2 -  подпоказател, оценяващ получения средно аритметичен % 
на допълнителни разходи, начисляван при формиране на единичните цени -  участника 
получава 100 т., както следва:
90/90*100=100
Ц2=100
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По подпоказател ЦЗ -  подпоказател, оценяващ получения средно аритметичен % 
печалба, начисляван при формиране на единичните цени цени -  участника получава 100 
т., както следва:
0,50/0,50*100=100
Ц3=100

По подпоказател Ц4 -  подпоказател, оценяващ предложената от участника 
надценка, начислявана при формиране на цената за материалите, които ще се използват 
при изпълнение на поръчката- участника получава 100 т., както следва: 
0,50/0,50*100=100 
Ц4=100

Комплексната оценка на участника е получена от резултатите по показателите 
посочени по долу:
По подпоказател Ц1-100т.
По подпоказател Ц2-100т.
По подпоказател Ц3-100т.
По подпоказател Ц4-100т.
П = Ц1х25% + Ц2х25%+ЦЗх25%+Ц4х25% или 
П = 100x25% + 100x25%+100х25%+100x25% ,
П= 25+25+25+25= резултат 100.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОМПЛЕКСНИТЕ ОЦЕНКИ, СЪГЛАСНО 
МЕТОДИКАТА:

ОТНОСНО ОБОСОБЕНА ПОЗИПИЯ 1:
1 -  во място за участника: Скорпион Инвестстрой“ ЕООД, с ЕИК: 104639368.
Комисията получи посочените резултати при стриктно спазване на условията на 

методиката, съгласно предварително обявените на обществената поръчка.
Комисията приключи работа в 12:00 часа.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр и в съответствие с чл. 54 ал.8 

от ППЗОП ще бъде публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново.
Резултатите от всички действия от работата на комисията се отразяват в доклад 

на основание чл. 103, ал.З от ЗОП, във връзка^чл. 60, ал.1 от ППЗОП.

ПРЕДСЕДАДЕ ЛТинж. ДинкоТСечев - Директор дирекция „Строителство и устройство 
на теш *0{Й1ята“ в Общйна Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

Надя Петрова - Ди^ек^Ьр Дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново

Мирослава Цонева лавен експерт отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново

Нели\Дф>бенова - Главен експерт в отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново

Стела Ц а ^ )в а  - Старши експерт в дирекция „Бюджет и финанси“ в Община Велико 
Търново.
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




