
ПРОТОКОЛ№4

Днес, 28.06.2019 г. в 10:30 ч„ в Нова зала в сградата на Община Велико Търново, 
Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (в сила до 01.03.2019 г„ съгл. 
§131, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОП [ДВ. бр. 86 от 18.10.2018 г.])1, във връзка с чл. 51, ал. 1 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (Обн., ДВ., бр. 28 от 08.04.2016 
г., съгл. §131, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОП [ДВ. бр. 86 от 18.10.2018г.]), назначена със Заповед 
№ РД 22-506 от 27.03.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането 
на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на 
публично състезание с предмет: „Периодична доставка на посадъчен материал съгласно 
опис за нуждите на ОП „Зелени системи” и други структури при Община Велико 
Търново след възлагане, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на 
посадъчен материал - разсад на цветя” и Обособена позиция № 2 „Доставка на 
посадъчен материал - храсти, дървета, тревен чим и тревни смески”, с публикувано 
Обявление за поръчка с ID 898576 на дата 28.02.2019 г. и уникален номер в РОП: 00073-2019- 
0008, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www,veliko- 
taiTiovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/650.

1 В настоящия протокол използваните абревиатури - ЗОП и ППЗОП да се считат, че препращат към конкретните 
разпоредби на посочените нормативни актове в сила до 01.03.2019 г., съгласно §131, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОП 
[ДВ. бр. 86 от 18.10.2018 г.]

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева-Миладинова - Началник на отдел „Околна среда“ 

в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Красимир Пенчовски - Техник, озеленител в ОП „Зелени системи” в Община 

Велико Търново;
2. Елена Иванова - Счетоводител на ОП „Зелени системи”, гр. Велико Търново;
3. Трета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки” в Община 

Велико Търново;
4. Даниела Дойнова - Главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

В изпълнение на изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви чрез 
съобщение с изх. № 91-00-195 от 25.06.2019 г„ публикувано в профила на купувача на адрес: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/650, че отварянето и оповестяването на 
ценовите предложения ще се извърши на дата 28.06.2019 г. от 10:30 ч. в заседателна зала в 
сградата на Община Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” №
2.

I. Отваряне и оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри” на 
допуснатите участници:

Тъй като критерият за възлагане на поръчката е „Най-ниска цена”, комисията 
пристъпи направо към отваряне и оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри” на 
допуснатите до този етап участници по реда на постъпване на запечатаните непрозрачни 
опаковки.
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1. Плик „Предлагани ценови параметри” за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
„Доставка на посадъчен материал - храсти, дървета, тревен чим и тревни смески” от 
оферта с вх. № 94-СС-273-1 от 25.03.2019 г. от 15:02 ч. на ЗП СТОЯН МАНЧЕВ, 
БУЛСТАТ: 880418****, съдържа:

1.1. Компактдиск - 1 бр.;
1.2. Ценово предложение по Образец № 3.2, подписано и подпечатано от Стоян Манчев 

- Земеделски производител, стр. 1 -6;

Комисията оповести ценовото предложение на участника:
- Предложената сума от единичните цени в лева без ДДС по таблица № 1 ,Дървесна и 

храстова растителност“ от техническата спецификация за обособена позиция № 2 е в размер на
1 182,50 лв.;

- Предложената сума от единичните цени в лева без ДДС по таблица № 2 „Тревен чим и 
тревни смески“ от техническата спецификация за обособена позиция № 2 е в размер на 142,20 
лв.

2. Плик „Предлагани ценови параметри” за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
„Доставка на посадъчен материал - разсад на цветя” от оферта с вх. № 53-1098-1 от 
26.03.2019 г., 10:03 ч., на „Д и Д Еврофлора“ ЕООД, ЕИК: 200122611, съдържа:

2.1. Компактдиск - 1 бр.;
2.2. Ценово предложение по Образец № 3.1, подписано и подпечатано от Димитър 

Прокопиев - Управител, 3 стр.;

Комисията оповести ценовото предложение на участника:
- Предложената сума от единичните цени в лева без ДДС по таблица № 1 „Разсад на 

цветя“ от техническата спецификация за обособена позиция № 1 е в размер на 16,25 лв.

След извършване на горните действия комисията пристъпи към разглеждане и 
проверка на ценовите предложения от офертите на допуснатите участници по реда на 
постъпване на офертите.

II. Разглеждане и проверка на ценовите предложения от офертите на допуснатите 
участници:

1. Относно плик „Предлагани ценови параметри” за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №
2 „Доставка на посадъчен материал - храсти, дървета, тревен чим и тревни смески” от 
оферта с вх. № 94-СС-273-1 от 25.03.2019 г. от 15:02 ч. на ЗП СТОЯН МАНЧЕВ, 
БУЛСТАТ: 880418****:

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по обособена 
позиция № 2 при следните мотиви:

Комисията установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 
2 от офертата на ЗП СТОЯН МАНЧЕВ има съдържание, съгласно предварително обявените 
условия. Ценовото предложение е изготвено в съответствие с изискванията на раздел IV 
„Подготовка, съдържание и подаване на офертата“, т. 2.3.2 относно съдържанието на плик 
„Предлагани ценови параметри“ и образец № 3.2 от документацията за обществена поръчка. 
При проверка изчисленията на участника не бяха констатирани аритметични грешки.
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2. Относно плик „Предлагани ценови параметри” за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 
1 „Доставка на посадъчен материал - разсад на цветя” от оферта с вх. № 53-1098-1 от 
26.03.2019 г., 10:03 ч., на „Д и Д Еврофлора“ ЕООД, ЕИК: 200122611:

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка по обособена 
позиция № 1 при следните мотиви:

Комисията установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 
1 от офертата на „Д и Д Еврофлора“ ЕООД има съдържание, съгласно предварително 
обявените условия. Ценовото предложение е изготвено в съответствие с изискванията на 
раздел IV „Подготовка, съдържание и подаване на офертата“, т. 2.3.2 относно съдържанието 
на плик „Предлагани ценови параметри“ и образец № 3.1 от документацията за обществена 
поръчка. При проверка изчисленията на участника не бяха констатирани аритметични грешки.

***

След като приключи с разглеждането на ценовите предложения, комисията състави 
списък на допуснатите до оценка участници и списък на отстранените до този етап на 
процедурата участници.

III. Списък на участниците, допуснати до оценка при мотиви, отразени в 
настоящия и предходни протоколи от работата на комисията:

За обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал - разсад на цветя”:
1. „Д и Д Еврофлора“ ЕООД с оферта с вх. № 53-1098-1 от 26.03.2019 г. от 10:03 ч.;

За обособена позиция № 2 „Доставка на посадъчен материал - храсти, дървета, тревен 
чим и тревни смески”:

1. ЗП СТОЯН МАНЧЕВ с оферта с вх. № 94-СС-273-1 от 25.03.2019 г. от 15:02 ч.

IV. Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата при 
мотиви, отразени в предходни протоколи от работата на комисията:

За обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал - разсад на цветя”:
1. „Флора-Ж“ ЕООД с оферта с вх. № 53-2537-1 от 26.03.2019 г. от 15:20 ч.
2. „ТОТАЛ ЕЛ СИ“ ЕООД с оферта с вх. № 53-2538-1 от 26.03.2019 г. от 15:22 ч.

За обособена позиция № 2 „Доставка на посадъчен материал - храсти, дървета, тревен 
чим и тревни смески”:

1. „Флора-Ж“ ЕООД с оферта с вх. № 53-2537-1 от 26.03.2019 г. от 15:20 ч.
2. „ТОТАЛ ЕЛ СИ“ ЕООД с оферта с вх. № 53-2538-1 от 26.03.2019 г. от 15:22 ч.

V. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА И КЛАСИРАНЕ:

Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по методиката за оценка от 
документацията за обществена поръчка. Оценяването на икономически най-изгодната оферта 
се извършва по критерий „НАЙ-НИСКА ЦЕНА” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Максималният брой точки, които може да събере един участник са 100 (сто) точки. 
Участникът, чиято оферта е получила най-висока оценка се класира на първо място, а 
останалите следват в низходящ ред. Оценяването и класирането на офертите се извършва 
поотделно за всяка обособена позиция.

1. Методика за оценка за обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал - 
разсад на цветя”:
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Оценяването ще се извърши като максимален брой 100 точки ще получи участника, 
предложил най-ниската цена в лева без ДДС, изчислена като сума от единичните цени по таблица 
№ 1 от техническата спецификация за обособена позиция № 1, а точките на останалите 
участници ще бъдат определени по формулата:

Р = Cmin * 100, където
Сп

Cmin е най-ниската предложена сума от единичните цени в лева без ДДС по таблица № 1 
от техническата спецификация за обособена позиция № 1 от всички допуснати до оценка 
участници

Сп - предложената сума от единичните цени в лева без ДДС по таблица № 1 от 
техническата спецификация за обособена позиция № 1 на оценявания участник

2. Методика за оценка за обособени позиции № 2 „Доставка на посадъчен материал - 
храсти, дървета, тревен чим и тревни смески”:

Крайната комплексна оценка (Р) на съответния участник се изчислява по следната 
формула:

Р = Cl + С2, където

С1 - показател, оценяващ предложената от участниците сума от единичните цени в лева 
без ДДС по таблица № 1 от техническата спецификация за обособена позиция № 2

С2 - показател, оценяващ предложената от участниците сума от единичните цени в лева 
без ДДС по таблица № 2 от техническата спецификация за обособена позиция № 2

Тежест на показател С1 в комплексната оценка (Р) - 50 %
Тежест на показател С2 в комплексната оценка (Р) - 50 %

Оценяването по показател С1 ще се извърши като максимален брой 50 точки ще 
получи участника, предложил най-ниската цена в лева без ДДС, изчислена като сума от 
единичните цени по таблица № 1 от техническата спецификация за обособена позиция № 2, а 
точките на останалите участници ще бъдат определени по формулата:

Cl = Clmin * 50, където
С1п

Clmin е най-ниската предложена сума от единичните цени в лева без ДДС по таблица №
1 от техническата спецификация за обособена позиция № 2 от всички допуснати до оценка 
участници

С1п - предложената сума от единичните цени в лева без ДДС по таблица № 1 от 
техническата спецификация за обособена позиция № 2 на оценявания участник

Оценяването по показател С2 ще се извърши като максимален брой 50 точки ще 
получи участника, предложил най-ниската цена в лева без ДДС, изчислена като сума от 
единичните цени по таблица № 2 от техническата спецификация за обособена позиция № 2, а 
точките на останалите участници ще бъдат определени по формулата:

С2 = C2min * 50, където
С2„

C2min е най-ниската предложена сума от единичните цени в лева без ДДС по таблица №
2 от техническата спецификация за обособена позиция № 2 от всички допуснати до оценка 
участници
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C2n - предложената сума от единичните цени в лева без ДДС по таблица № 2 от 
техническата спецификация за обособена позиция № 2 на оценявания участник

3. Резултати от оценката по обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал - 
разсад на цветя”:

Участник
Предложена сума от единичните цени по 

таблица № 1 от техническата спецификация за 
ОП№1

Комплексна 
оценка в точки

Р = (Cmin/Cn)*100
„Д и Д Еврофлора“ ЕООД, 

ЕИК: 200122611 16,25 лв. без ДДС 100,00 т.

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията и 
методиката за оценка. До оценка по обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал 
- разсад на цветя” е допуснат само един участник „Д и Д Еврофлора“ ЕООД. Като взе предвид 
предложените от участника единични цени за доставка на артикулите по таблица № 1 от 
техническата спецификация за обособена позиция № 1 и сумата от техните числа, комисията 
ги определи като икономически изгодни за възложителя и оцени участника с максимален 
брой от 100 точки.

4. Резултати от оценката по обособена позиция № 2 „Доставка на посадъчен материал - 
храсти, дървета, тревен чим и тревни смески”:

Участник

Предложена 
сума от 

единичните 
цени по 

таблица № 1 
от 

техническата 
спецификация 

за ОП № 2 

по показател 
С1

Оценка в 
точки по 
показател 

С1
С1 = 

(Clmin/Cln) 
х 50

Предложена 
сума от 

единичните 
цени по 

таблица № 2 
от 

техническата 
спецификация 

за ОП № 2 

по показател 
С2

Оценка в 
точки по 
показател 

С2
С2 = 

(C2min/C2n) 
х 50

Комплексна 
оценка в 

точки
Р = С1+С2

ЗП СТОЯН МАНЧЕВ, 
БУЛСТАТ: 880418****

1 182,50 лв. без 
ДДС 50,00 т.

142,20 лв. без 
ДДС

50,00 т. 100,00 т.

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията и 
методиката за оценка. До оценка по обособена позиция № 2 „Доставка на посадъчен материал 
- храсти, дървета, тревен чим и тревни смески” е допуснат само един участник ЗП СТОЯН 
МАНЧЕВ.

Като взе предвид предложените от участника единични цени за доставка на артикулите 
по таблица № 1 от техническата спецификация за обособена позиция № 2 и сумата от техните 
числа, комисията ги определи като икономически изгодни за възложителя и оцени участника 
с максимален брой от 50 точки по показател С1.

По същия начин като взе предвид предложените от участника единични цени за 
доставка на артикулите по таблица № 2 от техническата спецификация за обособена позиция 
№ 2 и сумата от техните числа, комисията ги определи като икономически изгодни за 
възложителя и оцени участника с максимален брой от 50 точки и по показател С2.

Комисията оцени участника с максимален брой от 100 точки, като приложи формулата 
от методиката за оценка, както следва: Р = Cl + С2 = 50 т. + 50 т. = 100 т.
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VI. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

Като взе предвид резултатите от оценката на офертите по определения в обявлението и 
документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „Най-ниска цена”, комисията 
единодушно предлага следното класиране на допуснатите до оценка участници в публично 
състезание с предмет: „Периодична доставка на посадъчен материал съгласно опис за 
нуждите на ОП „Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново след 
възлагане, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал - разсад на цветя” и
Обособена позиция № 2 „Доставка на посадъчен материал - храсти, дървета, 

тревен чим и тревни смески”, с публикувано Обявление за поръчка с ID 898576 на дата 
28.02.2019 г. и уникален номер в РОП: 00073-2019-0008, с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/ba/profil-na-kupuvacha/650 :

По Обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал - разсад на цветя”:

Първо място: „Д и Д Еврофлора“ ЕООД, ЕИК: 200122611, със седалище и адрес на 
управление: гр. Павликени 5200, ул. „Бузлуджа“ № 20, с оценка 100 т.;

Мотиви: За обособена позиция № 1 са подадени общо три оферти, като до оценка е 
допусната само една от тях. Техническото и ценовото предложения на участника отговарят на 
предварително обявените условия от Възложителя. След прилагане на методиката за оценка 
„Д и Д Еврофлора“ ЕООД получи максимален брой 100 т. и съответно се класира на 1-во 
място.

По Обособена позиция № 2 „Доставка на посадъчен материал - храсти, дървета, тревен 
чим и тревни смески”:

Първо място: ЗП СТОЯН МАНЧЕВ, БУЛСТАТ: 880418****, с адрес за 
кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул. „Стефан Мокрев” № 7, вх. В, ет. 3, с оценка 
100 т.

Мотиви: За обособена позиция № 2 са подадени общо три оферти, като до оценка е 
допусната само една от тях. Техническото и ценовото предложения на участника отговарят на 
предварително обявените условия от Възложителя. След прилагане на методиката за оценка 
ЗП СТОЯН МАНЧЕВ получи максимален брой 100 т. и съответно се класира на I-bo място.

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
документацията и методиката за оценка.

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ НА 
ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ДОСТАВКА НА 
ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ - РАЗСАД НА ЦВЕТЯ“:

След като извърши класирането и въз основа на констатациите, отразени в протоколите 
от работата на комисията, както следва: протокол № 1 от 28.03.2019 г., протокол № 2 от 
14.05.2019 г., протокол № 3 от 25.06.2019 г. и настоящия протокол, Комисията

РЕШИ:

Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с класирания на 
първо място участник в обществена поръчка, проведена чрез публично състезание с предмет: 
„Периодична доставка на посадъчен материал съгласно опис за нуждите на ОП „Зелени 
системи” и други структури при Община Велико Търново след възлагане, по обособени 
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позиции”, за обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал - разсад на 
цветя”:

„Д И Д ЕВРОФЛОРА“ ЕООД, ЕИК: 200122611
с оферта с вх. № 53-1098-1 от 26.03.2019 г„ 10:03 ч.
със седалище и адрес на управление:
гр. Павликени 5200, ул. „Бузлуджа“ № 20
с адрес за кореспонденция:
гр. Павликени 5200, ул. „Илия Златев” № 12, вх. А, ет. 4, ап. 10
тел.: 0888 407 084, e-mail: mitko720619@abv.bg

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ НА 
ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ДОСТАВКА НА 
ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ - ХРАСТИ, ДЪРВЕТА, ТРЕВЕН ЧИМ И ТРЕВНИ 
СМЕСКИ”:

След като извърши класирането и въз основа на констатациите, отразени в протоколите 
от работата на комисията, както следва: протокол № 1 от 28.03.2019 г., протокол № 2 от 
14.05.2019 г„ протокол № 3 от 25.06.2019 г. и настоящия протокол, Комисията

РЕШИ:

Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с класирания на 
първо място участник в обществена поръчка, проведена чрез публично състезание с предмет: 
„Периодична доставка на посадъчен материал съгласно опис за нуждите на ОП „Зелени 
системи” и други структури при Община Велико Търново след възлагане, по обособени 
позиции”, за обособена позиция № 2 „Доставка на посадъчен материал - храсти, 
дървета, тревен чим и тревни смески”:

ЗП СТОЯН МАНЧЕВ, БУЛСТАТ: 880418****
с оферта с вх. № 94-СС-273-1 от 25.03.2019 г. от 15:02 ч.
с адрес за кореспонденция:
гр. Велико Търново 5000, ул. „Стефан Мокрев” № 7, вх. В, ет. 3
тел.: 0878/ 285 866, e-mail: teodora_mancheva@mail.ba
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* * *

Настоящият протокол на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на 
основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 181, ал. 5 от ЗОП.

Настоящия протокол заедно с всички протоколи от работата на комисията /Протокол 
№ 1, Протокол № 2 и Протокол № 3/, всички документи, изготвени в хода на работа на 
комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: „Периодична доставка на 
посадъчен материал съгласно опис за нуждите на ОП „Зелени системи” и други 
структури при Община Велико Търново след възлагане, по обособени позиции, открита с 
Решение № РД 24-21 от дата 28.02.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, с 
публикувано Обявление за поръчка с ID 898576 на дата 28.02.2019 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП, с уникален номер 00073-2019-0008 и с адрес на профила на 
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/650.

Комисията приключи работа в 11:15 часа.

mailto:mitko720619@abv.bg
mailto:teodora_mancheva@mail.ba
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/650


Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр от комисията, назначена 
със Заповед № РД 22-506 от 27.03.2019 г., на Кмета на Община Велико Търново, както 
следва:

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...
Зорница Кънчева-Ми.

И ЧЛЕНОВЕ:
1.........................( ........................
инж. Красимир Пенчрв^ки - Техник, озеленител в ОПЗС, гр. Велико Търново

[ида^^а - Началник на отдел ОС в Община Велико Търново

Елена Иван^гу-(^ето^одател на ОП „Зелени системи”, гр. Велико Търново

3.................и.......................................................................
Трета Маринова - Юрисконсулт в дирекция ОП в Община Велико Търново

4. Даниела Дойнова - Главен експерт в дирекция ОП в Община Велико/Търново

ПОЛУЧИХ протоколите от работата на комисията 
аадата:...^..^.^?/...........

УТВЪРЖДАВАМ протоколите от работата на комисията 
М 0^1 гна дата:.?.....’........ . ............... . ......................

на Общйиа Велико Търново
ON__ ixe* >7
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