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

Р Е Ш Е Н И Е 

за определяне на изпълнител за обществена поръчка с уникален номер в РОП: 
00073-2019-0034 

гр. Велико Т ъ р н о в о . . • . ' 9 ! ? ) 2 0 1 9 г. 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 181, ал. 6 
от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: протокол 1 
от 23.07.2019 г., протокол 2 от 30.07.2019 г. и протокол 3 от 14.08.2019 г. на Комисията, 
назначена със заповед Заповед № РД 22 - 1179/23.07.2019 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, да провери съответствието на офертите с предварително обявените от 
Възложителя условия, да разгледа, оцени и класира допуснатите оферти в публично 
състезание по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Почистване на нерегламентирани сметища за битови отпадъци и 
замърсени терени със строителни и битови отпадъци на територията на Община 
Велико Търново", открита с Решение № РД 24 - 85/01.07.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, публикувано на дата 01.07.2019 г. в Регистъра на обществените 
поръчки на ЛОП под ID 919588 с публикувано обявление с ID 919590 на дата 01.07.2019 
г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2019-
0034 и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново на адрес 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/691/ и прогнозна стойност на 
поръчката 260 000,00 (двеста и шестдесет хиляди) лева без ДДС. 

Настоящата обществена поръчка се провежда по правилата на 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.) и Правилника за прилагане на ЗОП (обн., ДВ, бр. 28 от 08.04.2016 
г., съгл. §131, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОП, ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г.). В настоящият 
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., съгл. 
§131, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОП (ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г.). 

ОБЯВЯВАМ 

I. КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: 
„Почистване на нерегламентирани сметища за битови отпадъци и замърсени 
терени със строителни и битови отпадъци на територията на Община Велико 
Търново", открита с Решение № РД 24 - 85/01.07.2019 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, публикувано на дата 01.07.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП под ID 919588 с публикувано обявление с ID 919590 на дата 01.07.2019 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2019-0034 
и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново на адрес 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/691/: 

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/691/
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/691/


Първо място за участника: ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов" с ЕИК: 
104001727, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Мантов" № 22, 
тел. 062/ 63 79 71, факс: 062/ 63 79 71, ел. поща: proletyy@abv.bg, лице за контакт: 
Йордан Йорданов, с оценка 100 т. 

П. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО: 
Мотивите, отразени в протоколите от работата на комисията, както следва 

протокол 1 от 23.07.2019 г., протокол 2 от 30.07.2019 г. и протокол 3 от 14.08.2019 г. До 
всички протоколи от работата на комисията има осигурен свободен достъп на профила 
на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/proFil-na-kupuvacha/691. 

Съгласно обявлението за поръчка, публикувано в РОП на дата 01.07.2019 г. 
срокът за подаване на оферти в обявеното публично състезание е бил до 17:00 ч. на 
22.07.2019 г. В предоставения срок за обществената поръчка е постъпила 1 (една) 
оферта. Комисията е допуснала до оценка участника, след като е установила, че същият е 
представил всички изискуеми документи, отговаря на изискванията за лично състояние и 
критерий 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. 

Резултати от оценката; 
Комисията е извършила оценката при мотиви, изложени в протоколите от 

работата на комисията и при спазване на предварително обявения Критерий за възлагане 
на обществената поръчка. 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 
оферта. 

Икономически най-изгодната оферта в настоящата процедура се определя въз 
основа на критерия за възлагане: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА". 

1). Методика за оценка. 
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. 

Методика за оценка 

Оценките на участниците се определят от Ц1 - Предложената обща цена за 
всички дейности 

В общата цена, участникът трябва да включи цените на всички видове дейности 
по поръчката. 

Най-доброто предложение, което предлага най-малък бюджетен разход (най-
ниска цена), получава 100 т., а всяко следващо по-малко добро предложение се оценява 
след прилагане на следната формула: 

Ц1 = Ц1тт X 100, където: 
Ц1п 

U,lmin е най-ниската предложена обща цена за всички дейности, а Ц1п е предложената 
обща цена от п-тия участник за всички дейности 

2). Съобразно така определената формула резултата на участника е както 
следва: 

mailto:proletyy@abv.bg
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Оферта с вх. № 5300-4509-14/22.07.2019 г. от 14:05 ч. от ЕТ „Пролет - Йордан 
Йорданов" с ЕИК: 104001727, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. 
„Димитър Мантов" № 22, тел. 062/ 63 79 71, факс: 062/ 63 79 71, ел. поща: 
proletw@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов - с резултат 100 т. 

Мотиви за оценката на комисията: 
Участник ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов" е предложил следните 

възнаграждения: 
Предложени цени без ДЦС за извършване на всяка една от дейностите: 
- Машиносмяна на комбиниран багер-товарач - 252,74 лв/мсм 
- Пробег на комбиниран багер-товарач - 3,61 лв/км 
- Машиносмяна на булдозер - 158,03 лв/мсм 
- Транспорт булдозер с влекач - 3,95 лв/км 
- Товарене на отпадъци машинно - 3,56 лв/м^ 
- Товарене на отпадъци ръчно - 7,17 лв/м^ 
- Празен пробег на товарен автомобил - 1,51 лв/км 
- Транспортиране на отпадъци до реглам. депо - 1,77 лв/км 
- Ръчно почистване на замърсени терени - 1,80 лв/м^ 

Число, след сбор от стойностите получени от предложените цени - Обща цена за 
всички дейности: 
434,14 (четиристотин тридесет и четири лв. и 14 ст.) лева без ДДС 
520,97 (петстотин и двадесет лв. и 97 ст.) лева с ДДС 

Предлагани от участника показатели за ценообразуване: 
- средна часова ставка - 3,30 лв./чч без ДДС; 
- допълнителни разходи върху ФРЗ - 100 % 
- допълнителни разходи върху механизация - 2 % 
- печалба - 7 % 
- доставно-складови разходи - 0 % 

Комисията е извършила оценката при съблюдаване на условията на 
документацията и методиката за оценка. До оценка е допуснат един участник - ЕТ 
„Пролет - Йордан Йорданов". При спазване на условията по горе и предвид 
предложената обща цена за всички дейности, участника получава по този показател 
максимален брой точки - 100 т., получени както следва: 

Ц1 =434.14 X 100 = 100 т. 
434,14 

IV. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 
„Почистване на нерегламентирани сметища за битови отпадъци и замърсени 
терени със строителни и битови отпадъци на територията на Община Велико 
Търново", открита с Решение № РД 24 - 85/01.07.2019 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, публикувано на дата 01.07.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на 
АСП под ID 919588 с публикувано обявление с ID 919590 на дата 01.07.2019 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АСП, с уникален номер в РОП 00073-2019-0034 
и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново на адрес 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/691/: 
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„ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов" с ЕИК: 104001727, адрес за кореспонденция: 
гр. Велико Търново, ул. „Димитър Мантов" № 22, тел. 062/ 63 79 71, факс: 062/ 63 79 71, 
ел. поща: proletw@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов, 

при следните мотиви: 
Утвърден протокол на комисията, назначена със Заповед № РД 22 -

1179/23.07.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново 
Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участникът, избран за изпълнител на 

обществената поръчка са изпълнени следните условия: 
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същите отговарят 

на критериите за подбор; 
2. офертата на участника е получила най-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 от работата на комисията да бъде осигурен свободен достъп 
на профила на купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/691/. 

VI. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а" от ЗОП жалба срещу решението за 
определяне на изпълнител 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 И31 ълнвние на решението ще упражнявам лично. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ^ 
ИНЖ. ДАНИЕЛ , ^ Н О В и 
Кмет на Община beliUK^l Tb ' - // 

Съгласували: 
Надя Петрова 
Директор на дирения ОП 

V 
Грета Маринова / 
Юрисконсулт в дир^Щ^я Oil 

Изготвил: 
Михаела Чаушева 
Младши експерт в дирекция ОП 
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