
До 
Кмета на Община Велико Търново 

Д О К Л А Д 

Съгласно чл.103, ал.З ЗОП, във връзка с чл.60, ал.1 от ППЗОП 

От 14.01.2019 г. на Комисията по чл.51, ал.1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал.1 от 
ЗОП, назначена със Заповед № РД 22-2035/27.11.2018г. да провери съответствието на 
офертите с предварително обявените от възложителя условия, да разгледа, оцени и 
класира допуснатите оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „НАЕМ НА 
МИЯЧНИ МАШИНИ (ВОДОНОСКИ) ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ" ПО 
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ": 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 РАЙОНА НА KB. „ КОЛЮ ФИЧЕТО С ГРАДНИЦИ 
- УЛ. „ПОЛТАВА УЛ. „МАГИСТРАЛНА " И УЛ. „КРАКОВ" И РАЙОНА НА УНИВЕРСИТЕТА 
И УЛ. „КРАЙБРЕЖНА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 РАЙОНИТЕ НА KB. „ БУЗЛУДЖА 
KB. „ЗОНА Б" И KB. „ ЧОЛАКОВЦИ", ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 РАЙОНА НА 
ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ С ГРАНИЦИ: УЛ. УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИУЛ. 
„МАГИСТРАЛНА" И УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ" И РАЙОНА НА KB. „АСЕНОВ", с уникален 
номер на поръчката е РОП 00073-2018-0042 и публикувано обявление от дата 
22.10.2018г. с ID 874234. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и 
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-
tarnovo.bg/bR/profil-na-kupuvacha/620 

Със Заповед № РД 22-2035/27.11.2018г. на Кмета на Община Велико Търново е 
определена комисия за разглеждане на постъпилите оферти в състав: 

1. Състав на комисията, включително промени, настъпили в хода на нейната 
работа. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева - Миладинова - Началник отдел ОС в Община Велико 
Търново; 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Инна Лунчева - Главен счетоводител на ОП „Зелени системи"; 
2. Инж. Паша Илиева - Директор на ОП „Зелени системи'4; 
3. Генади Русинов - Ръководител на отдел Чистота в ОП „Зелени ситеми"; 
4. Александър Колев - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново 

Настъпили промени в състава на комисията в хода на нейната работа: 

Не са настъпвали промени в състава на комисията. 

2. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и 
заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й; 

Комисията е назначена със Заповед № РД 22-2035/27.11.2018г. 

3. Кратко описание на работния процес. Участници в процедурата. Действия, 
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свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите. Класиране и 
отстраняване на участници. Мотиви за допускане/отстраняване на всеки участник. 

Заседанието на комисията се проведе в административната сграда на Община Велико 
Търново, зала 306. Комисията се събра в пълен състав. 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 
ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника или на 
средствата за масово осведомяване. 

Зорница Кънчева - Миладинова - Началник отдел ОС в Община Велико Търново, 
изчете Заповед РД 22-2035/27.11.2018г. , представи комисията и оповести нейните 
задачи: 

„ 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. Комисията да 
оцени и класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия.Комисията да оцени и класира участниците по 
степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя 
условия. Комисията да проведе заседание на дата 27.11.2018 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 да бъдат отразени в доклад. Докладът 
на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, да ми бъде представен 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: 
„НАЕМ НА МИЯЧНИ МАШИНИ (ВОДОНОСКИ) ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ" 
ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ": 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 РАЙОНА НА KB. „КОЛЮ ФИЧЕТО С ГРАДНИЦИ 
- УЛ. „ПОЛТАВА", УЛ. „МАГИСТРАЛНА " И УЛ. „КРАКОВ" И РАЙОНА НА УНИВЕРСИТЕТА 
И УЛ. „КРАЙБРЕЖНА ", ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 РАЙОНИТЕ НА KB. „ БУЗЛУДЖА 
KB. „ЗОНА Б" И KB. „ ЧОЛАКОВЦИ", ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 РАЙОНА НА 
ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ С ГРАНИЦИ: УЛ. УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИ", УЛ. 
„МАГИСТРАЛНА" И УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ" И РАЙОНА НА KB. „АСЕНОВ", с уникален 
номер на поръчката е РОП 00073-2018-0042 и публикувано обявление от дата 
22.10.2018г. с ID 874234. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и 
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/620 

С приемо-предавателен протокол бе предадена на комисията постъпилата оферта в 
определения срок посочен в обявлението до 26.11.2018г. до 17:00ч. В посочения в 
обявлението срок, е постъпила една оферта с вх.№: 

- №5300-7866-4/23.11.2018г. в 14:21ч. на „НЕЯСЕН ЧИСТОТА" ЕООД за обособена позиция 
№2; 

От представения протокол с комисията установи, че по обособена позиция №1 и 
обособена позиция №3 не са подадени оферти. 
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Комисията извърши внимателно оглед на опаковката на постъпилата оферта и установи следното: 

Опаковката е постъпила в срок, съгласно предварително обявения, в непрозрачна опаковка 
и с ненарушена цялост. 

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка и оповести нейното 
съдържание, като се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик 
„Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри" на 
постъпилата оферта. 

Комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането на опаковката, 
както следва: 

I. Оферта от „НЕЛСЕН ЧИСТОТА" ЕООД, с вх.№5300-7866-4/23.11.2018г. в 
14:21ч., с адрес за кореспонденция: град София, ПК1404, бул. „България" №111, 
комплекс „Ембаси Суитс", бл.А, ет.З, тел: 0893337 771, email: nelsen@abv.bg , лице за 
контакт: Венцислав Христов, съдържа: 

1. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан - 2стр. 
2. Информация по чл.44, ал.1 предложение първо от ППЗОП, оригинал подписана и 

подпечатана - 1стр. 
3.Магнитен носител (СД) - 2бр. 

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията в 14:25ч., която се оттегли за разглеждане на подадените документи за 
съответствие с изискванията и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Председателят на комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определя 
следния прогнозен график за работа на комисията: 

1. Най-късно до 12.12.2018 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да 
разгледа документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на 
съхранение на документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата 
на комисията - архив на Дирекция ОП, където офертите са на разположение на членовете 
на комисията за преглед и анализ. 

2. Най-късно на дата 18.12.2018 г. комисията трябва да проведе заседание за да 
обсъди и изготви Протокол за съответствието на участника с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като в случай че установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състоянието или 
критериите за подбор, да ги посочи в протокола и да го изпрати на всички участници в 
деня на публикуването му в профила на купувача. 

Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във връзка с 
личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и подписване на 
декларации, образци и ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на други изисквания на 
обявлението, документацията и образците към нея. 
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3. Най-късно на дата 03.01.2018 г. комисията трябва да проведе заседание, на което 
да разгледа допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е 
приложимо, и да разгледа техническите предложения на допуснатите участници за 
съответствие с предварително обявените условия. 

4. Дата за отваряне на ценовите предложения най-късно до: 15.01.2018 г., като най-
късно два работни дни преди датата на отваряне, комисията трябва да обяви най-малко 
чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 
предложения. 

Комисията продължи своята работа на дата 12.12.2018г. от 09:00ч., като започна да 
разглежда и анализира представените оферти. Комисията по изпълнение на чл.54, ал. 7 от 
ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ.54, АЛ.7 И АЛ.8 ОТ ППЗОП 
относно липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор 

1. Участникът „НЕЛСЕН ЧИСТОТА" ЕООД е представил ЕЕДОП, 
който е подписан с валидни ел. подписи от представителите на търговеца като 
задължени лица. В представения ЕЕДОП е декларирано ползването на капацитета 
на трето лице „ЗМБГ" АД . „ЗМБГ" АД от своя страна също е представило ЕЕДОП, 
който е подписан с валидни ел. подписи от представителите на търговеца като 
задължени лица. 

2. Участникът е представил информацията по чл. 44, ал.1 от ППЗОП, като е 
представил изискуемата декларация и списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, 
ал.2 от ЗОП. 

3. Подизпълнители: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 

поръчката на подизпълнители. 

4. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът „НЕЛСЕН ЧИСТОТА" ЕООД е декларирал липсата на основания за 

отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал.1, т.1 от ЗОП чрез представяне на ЕЕДОП, 
подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП. 

„ЗМБГ" АД е декларирало липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и 
чл. 55, ал.1, т.1 от ЗОП чрез представяне на ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 
ЗОП. 

С оглед направените констатации, комисията допуска участника „НЕЛСЕН 
ЧИСТОТА" ЕООД, ЕИК 123087321, гр. София, 1404, ул. „България" № 111, ет. 3, 
тел: 0893337771,e-mail :nelsen@abv.bg, лице за контакти: Венцислав Христов до 
етап на разглеждане на техническото предложение. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение относно 
съответствието му с предварително обявените условия. 
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След като разгледа съдържанието на документите и информацията представена в 
офертата на участника, комисията направи следните констатации: 

Участника е представил техническо предложение по образец, като е представил два 
броя специализирани автомобили водоноски с вместимост 12мЗ. Представена е 
информация че машините са наети под наем, за което участника е представил заверено 
копие на договор за наем. Приложени са заверени копия на свидетелства за регистрация, 
както и свидетелства за управление на МПС и удостоверения за психологическа годност 
за водачите на машините. Участника е предложил срок за реакция след писменно 
възлагане от 2 часа. 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„НАЕМ НА МИЯЧНИ МАШИНИ (ВОДОНОСКИ) ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ" 
ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ": 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 РАЙОНА НА KB. „КОЛЮ ФИЧЕТО С ГРАДНИЦИ 
- УЛ. „ПОЛТАВА УЛ. „МАГИСТРАЛНА " И УЛ. „КРАКОВ11 И РАЙОНА НА УНИВЕРСИТЕТА 
И УЛ. „КРАЙБРЕЖНА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 РАЙОНИТЕ НА KB. „ БУЗЛУДЖА 
KB. „ЗОНА Б" И KB. „ ЧОЛАКОВЦИ", ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 РАЙОНА НА 
ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ С ГРАНИЦИ: УЛ. УЛ. „НИКОЛА ГАБРОВСКИУЛ. 
„ МАГИСТРАЛНА " И УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ " И РАЙОНА НА KB. „ АСЕНОВ с уникален 
номер на поръчката е РОП 00073-2018-0042 и публикувано обявление от дата 
22.10.2018г. с ID 874234. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и 
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/620., комисията реши: Отваряне и оповестяване на 
ценовите предложения да се извърши на дата 14.01.2019 г. от 10:00 часа в сградата на 
Община Велико Търново, за което ще се изготви съобщение по чл.57, ал.З от ППЗОП и 
ще се публикува в електронната преписка на профила на купувача на Възложителя. 

Комисията приключи работа в 16:30 часа . 

На дата 14.01.2019г. в 10:00ч., в зала 306, комисията продължи своята работа с 
отваряне на плик „Предлагани ценови параметри" на допуснатия участник. 

Плик „Предлагани ценови параметри" съдържа: 
- Ценово предложение, по образец представено в оригинал, подписано и 

подпечатано - 2стр. 

Участника е предложил цена за наем на миячна машина за 1 машиносмяна в 
размер на 591,92лв. без ДДС; 

Предложената от участника цена за 1км при изпълнение на услугата извън града е в 
размер на 2,00лв. без ДДС 

Сбор от предложените 
единични цени за 1 
машиносмяна (т. 1.1 + т. 2.1): 

Сбор от предложените 
единични цени за км (т. 1.2 + т. 
2.2): 

Ц - показател за оценка по 
критерии „Най-ниска цена" 

(сбора от колона №1 и колона 
№2) 

1 183,84лв. 4,00лв. 1187,84лв. 

Комисията извърши проверка за аретмитична вярност на представеното ценово 
предложение и установи, че същото е вярно изчислено, като продължи към оценяване 
съобразно определения критерий за възлагане. 
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КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е НАЙ-
НИСКА ЦЕНА 

До оценка, чрез критерий най-ниска цена се допускат само оферти, които 
съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Офертата на 
участника с най-ниско предложена обща цена (сбора на предложените цени за 1 
машиносмяна и цената за 1км/. цена за 1 км при изпълнение на услугата извън града ) в лева 
за изпълнение на позицията получава максимален брой точки - 100 точки. Оценките на 
останалите оферти се изчисляват по формулата: 

Ц = ( Ц т т / Ц п ) х 100 = (брой точки) 

Където Цп е предложената цена за изпълнение на услугата в лева без ДДС съгласно 
Ценовото предложение на съответния участник. 

Където Ц т т е най-ниската предложена цена за изпълнение на услугата в лева без 
ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници. 

Класирането на участниците се извършва въз основа на предложените 
възнаграждения /предлагани цени/ за изпълнение на консултантската услуга, като на 
първо място се класира участникът предложил най-ниско възнаграждение. 

Забележка: При извършване на оценяването ще се използва закръгляване 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 участие в процедурата. 
От участие в процедурата се отстранява участник, който е посочил цена по-висока от 
прогнозната стойност на обществената поръчка. При разминаване между изписаното с 
цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи. 

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

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 другия показател за оценка от методиката. 
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. 

Комисията пристъпи към оценяване на офертата на участника, а именно: Офертата 
на участника получава по показател Ц - Ценови критерий 100 т. 

Предвид горното, комисията класира на първо място за обособена позиция №2: 
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Оферта от „НЕЛСЕН ЧИСТОТА" ЕООД, с вх.№5300-7866-4/23.11.2018г. в 
14:21ч., с адрес за кореспонденция: град София, ПК1404, бул. „България" №111, 
комплекс „Ембаси Суитс", бл.А, ет.З, тел: 0893337 771, email: nelsen@abv.bg , лице за 
контакт: Венцислав Христов 

Комисията предлага на Възложителя да сключи писмен договор с класирания на първо 
място участник по обособена позиция №2. 

Настоящия доклад се предава на Възложителя за утвърждаване на основание 
чл.106, ал.1 ЗОП, във връзка с чл.60, ал.З ППЗОП. Към доклада се прилага протокол от 
работата на комисията ( от дати 27.11.2018г., 12.12.2018г. и 14.01.2019г.), всички документи 
изготвени в хода на работата на комисията, заедно с цялата документация. 

Настоящия доклад се състави и подписа от комисията, назначена със Заповед 
№ РД 22-2035/27.11.2018г. на Кмета на Община Велико Търново, както следва: 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ Зорница Кънчева - Ми;^йдинова - Началник отдел ОС в Община Велико Търново;/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/ Инна Лунчева - Главен счетоводиТе/i на ОП „Зел^гй системи";/ 

/ Инж. Паша Илиева - Ди}зе^/ор на о Ь „ З е ^ й и системи";/ 

/ Генади Русинов - Ръко/одите^и^а одйел Чистота в ОП „Зелени ситеми";/ 

4 
/ Александър Колев - Ст^рцшхексперт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново / 

Получих доклада от А а ^ Ц а 
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л : . . . . 
И Н Ж . Д А Н И Е Л — 
К М Е Т Н А О Б Щ И Н А ВДЩЩЮ4 

.2019г. 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М докладаf^T ^ ^ ^ ц ^ г й ^ и с и ^ ^ ^ д а т а .. .Г?...........2019г. 
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л : 
ИНЖ.ДАНИЕЛ Ч А Щ Ш \ 
КМЕТ НА ОБЩИНА В Е Д Й ^ р Т Щ р ^ В О 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.


