
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: 00073-2019-0021 

. ^ Ж - , . 2 0 1 9 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 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: протокол № 1 от 
26.06.2019 г., протокол № 2 от 17.07.2019 г., протокол № 3 от 06.08.2019 г. и протокол № 4 от 
09.08.2019 г. и доклад от 09.08.2019 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22-
1023/25.06.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново и изменена със Заповед № РД 22-
1272/06.08.2019 г., да провери съответствието на офертите с предварително обявените от 
Възложителя условия, да разгледа, оцени и класира допуснатите оферти в открита процедура 
по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на територията 
на гр. Велико Търновооткрита с Решение РД 24-60 от 20.05.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, публикувано на дата 23.05.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП под ID 912551, с публикувано обявление с ID 912552 на дата 23.05.2019 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2019-0021, с адрес на профила 
на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/679. Прогнозната стойност на обществената поръчка, е: 1 042 000,00 лева без ДДС. 

ОБЯВЯВАМ: 

I. КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: 
„Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на територията 
на гр. Велико Търновооткрита с Решение РД 24-60 от 20.05.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, публикувано на дата 23.05.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП под ID 912551, с публикувано обявление с ID 912552 на дата 23.05.2019 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2019-0021, с адрес на профила 
на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/679. 

1 - во място за участника „Инженерингова компания Сити Газ" ЕООД, с ЕИК 
201219383, с оферта с вх. № 53-2648-1/24.06.2019 г., 15:34 ч., със седалище и адрес на 
управление: гр. Стара Загора, ул. „Захари Стоянов" № 14, ет. 1, an. 1, тел.: 042/656 565, 0888 
701 290, e-mail: info@sity-gas.eu, лице за контакти: Мирослав Ангелов - с резултат 100 т. 

II. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО: 
Мотивите, отразени в протоколите и доклада от работата на комисията, както 

следва: протокол № 1 от 26.06.2019 г., протокол № 2 от 17.07.2019 г., протокол № 3 от 
06.08.2019 г. и протокол № 4 от 09.08.2019 г. и доклад от 09.08.2019 г. До всички протоколи 
и доклада от работата на комисията има осигурен свободен достъп на профила на купувача: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/679. 
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1. Съгласно обявлението за поръчката публикувано на дата 23.05.2019 г. в Регистъра на 
обществените поръчки срокът за подаване на оферти в обявената открита процедура е бил до 
24.06.2019 г. В дадения срок е постъпила 1 (една) оферта. Комисията е допуснала до оценка 
участника, след като е установила, че същия е представил всички изискуеми документи, 
отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, техническото и 
ценовото му предложение съответстват на изискванията на възложителя и на техническата 
спецификация. 

Оценката на допуснатата оферта е извършена по методиката за оценка от 
документацията за обществена поръчка. 

2. Резултати от оценката: 
Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий „най-

ниска цена" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 
Съгласно посоченото в документацията, офертите на участниците, които не са 

отстранени от участие в процедурата и които отговарят на предварително обявените условия 
на Възложителя подлежат на оценка чрез критерий най-ниска цена. 

Офертата на участника с най-ниско възнаграждение /най-ниска цена/ в лева за 
изпълнение на поръчката получава максимален брой точки - 100 точки. 

Методика за определяне на най-ниска цена: 
На оценка подлежат предложените от участника съответно: 

• „Стойност за проектиране, изграждане, доставка и монтаж за изграждането 
на 2 контейнера", съгласно точка 1.2 на Образец № 4-Ценово предложение 

и 
• Стойност за проектиране, изграждане, доставка и монтаж за изграждането 

на 4 контейнера, съгласно точка 1.4. на Образец № 4-Ценово предложение. 

Предложенията се оценяват по формулата: 
ЦП = ЦП1 х 50% + ЦП2 х 50%, където: 

ЦП - Ценови показател - определя най-доброто ценово предложение 
ЦП1 - е подпоказател, оценяващ предлаганата от участника „Стойност за 

проектиране, изграждане, доставка и монтаж за изграждането на 2 контейнера" 3, 
съгласно точка 1.2 на Образец № 4-Ценово предложение и е с тежест 50 % от общата оценка 
на ценовия показател. 

ЦП2 - е подпоказател, оценяващ предлаганата от участника „Стойност за 
проектиране, изграждане, доставка и монтаж за изграждането на 4 контейнера", съгласно 
точка 1.4 на Образец № 4-Ценово предложение и е с тежест 50 % от общата оценка на 
ценовия показател. 

При оценяването се взема предвид предложената от участника цена по съответния 
подпоказател. Преценява се най-изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, което ще има за 
своя последица най - малък бюджетен разход. Най - висока оценка получава предложението, 
по съответния подпоказател, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу 
най-ниска цена. 

Предложенията по показател ЦП1 се оценяват след прилагане на следната формула: 
ЦП1 = (Unimiti) х 100 

ЦП1п 
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Където: 
Ц Ш т ш - е най-ниската предложена цена в лева без ДДС за проектиране, изграждане, 

доставка и монтаж за изграждането на 2 контейнера. 
ЦШп - е предложената от оценявания участник цена в лева без ДДС за проектиране, 

изграждане, доставка и монтаж за изграждането на 2 контейнера. 
Предложенията по показател ЦП2 се оценяват след прилагане на следната формула: 
ЦП2 = (ЦЮтт) х 100 

ЦП2п 
Където: 
ЦП2тш - е най-ниската предложена цена в лева без ДДС за проектиране, изграждане, 

доставка и монтаж за изграждането на 4 контейнера. 
ЦП2п - е предложената от оценявания участник цена в лева без ДДС за проектиране, 

изграждане, доставка и монтаж за изграждането на 4 контейнера. 

3. Съобразно така определената формула, резултатът на участника е, както 
следва: 

- Оферта с вх. № 53-2648-1/24.06.2019 г., 15:34 ч. на „Инженерингова компания Сити 
Газ" ЕООД, с ЕИК 201219383, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. 
„Захари Стоянов" № 14, ет. 1, an. 1, тел.: 042/656 565, 0888 701 290, e-mail: info@sity-gas.eu, 
лице за контакти: Мирослав Ангелов - с резултат 100 т. 

Мотиви за оценката на комисията: 
Участник „Инженерингова компания Сити Газ" ЕООД, е предложила следните 

възнаграждения: 
Предложена цена 
по подпоказател -

ЦП1 
Стойност за 
проектиране, 
изграждане, 

доставка и монтаж 
за изграждането на 

2 контейнера 

Оценка в точки 
по подпоказател 

ЦП1 
ЦП1 = 

(ЦП1гтнп/ЦП1п) 
хЮО 

Предложена цена 
по подпоказател -

ЦП2 
Стойност за 
проектиране, 
изграждане, 

доставка и монтаж 
за изграждането на 4 

контейнера 

Оценка в точки 
по подпоказател 

ЦП2 
ЦП2 = 

((ЦП2гшп/ЦП2п) 
х100 

ЦП 
- определя най-
доброто ценово 

предложение 
ЦП = ЦП1 х 50% 

+ ЦП2 х 50% 

20 776,00 100 41 305,00 100 100 

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията и 
методиката за оценка. До оценка е допуснат един участник „Инженерингова компания Сити 
Газ" ЕООД. При спазване на условията в методиката и предвид предложените 
възнаграждения, участника получава по този показател максимален брой точки, а именно с 
100 т., получени както следва: 

ЦП1 = 20 776,00/20 776,00 х 100 = 100 т. 
ЦП2 = 41 305,00/41 305,00 х 100 = 100 т. 

ЦП = 100x50% + 100x50% = 50+50 = 100 т. 

III. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 
„Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на територията 
на гр. Велико Търновооткрита с Решение РД 24-60 от 20.05.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, публикувано на дата 23.05.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП под ID 912551, с публикувано обявление с ID 912552 на дата 23.05.2019 г. в Регистъра на 
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обществените поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2019-0021, с адрес на профила 
на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/679. 

„Инженерингова компания Сити Газ" ЕООД, с ЕИК 201219383, с оферта с вх. № 53-
2648-1/24.06.2019 г., 15:34 ч., със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. 
„Захари Стоянов" № 14, ет. 1, an. 1, тел.: 042/656 565, 0888 701 290, e-mail: info@sity-gas.eu, 
лице за контакти: Мирослав Ангелов. 

с подизпълнител: „Планекс Инфраструктура" ЕООД, с ЕИК: 202694924 
със седалище и адрес на управление: 
гр. Велико Търново, ул. Магистрална 3 ет. 4 
тел.: 0888 166 122, e-mail: pianexinfrastructure@ab v.bg 

при следните мотиви: 
Утвърден доклад на комисията, назначена със Заповед № РД 22-1023/25.06.2019 г. на 

Кмета на Община Велико Търново и изменена със Заповед № РД 22-1272/06.08.2019 г. на 
Кмета на Община Велико Търново. 

Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участникът, избран за изпълнител по обособената 
позиция са изпълнени следните условия: 

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същият отговаря на 
критериите за подбор; 

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

V. 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-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/679. 

VI. 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 ащита на конкуренцията, гр. София, бул. Витоша № 18, с 
копие и до Възложите 

Контрол по изп 1ението ще упражнявам лично. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ИНЖ. ДАНИЕЛ, 
Кмет на Община Велико Tyifokoi 

Съгласували: | 
Надя Петрова 
Директор на дир! 1я ОП 

/ 

> 
Изготвил: 
Мая Тодорова - експерт в дирекция ОП 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.




