
ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

КОХЕЗИОНЕН
ФОНД Община Велико Търново

ОКОЛНА СРЕДА
О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

ПРОТОКОЛ № 4

Днес на дата 08.11.2019 г. в 09: 00 часа в сградата на Община Велико Търново в стая 504, 
Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от 
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 22 - 
1394/27.08.2019 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: „Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество 
на атмосферния въздух на община Велико Търново“, с уникален номер в РОП 00073-2019- 
0041, с публикувано в РОП на дата 02.08.2019 г. Обявление за поръчка с ID 925983, прогнозна 
стойност на поръчката: 103640 лева без ДДС и публикувана на профила на купувача 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/704

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев -  Заместник - кмет „Строителство и устройство на 

територията”;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки”;

2. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки”;

3. Мирослава Цонева - Главен експерт отдел „Околна среда“;

4. Веселин Стойков - Главен специалист.

На дата 05.11.2019 г„ е публикувано съобщение на профил на купувача https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/704 - „Съобщение по чл. 57, ал.З от ППЗОП” за датата, часа и 
мястото на отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник.

На заседанието на комисията не присъстват представители на участниците.
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Комисията допуска до отваряне на плик „Предлагана цена” следната оферта:

Оферта свх.  № 5300-3097-1/23.08.2019 г. от 09:19 ч. от „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД, 
с БУЛСТАТ: 201014089, с адрес за кореспонденция: област София, община Столична, град 
София 1618, ул. „Бяло поле“ № 12 вход „Офиси“, етаж 1, офис 3, телефон: 0887 516 812, ел. 
адрес за кореспонденция: ekologistica.eu@gmail.com. Лице за контакти Евгения Андреевска

1. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 5300-3097-1/
23.08.2019 г. от 09:19 ч. от „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД, с БУЛСТАТ: 201014089, с адрес 
за кореспонденция: област София, община Столична, град София 1618, ул. „Бяло поле“ № 12 
вход „Офиси“, етаж 1, офис 3, телефон: 0887 516 812, ел. адрес за кореспонденция: 
ekologistica.eu@gmail.com. Лице за контакти Евгения Андреевска, съдържа следното:

- Ценово предложение, подписано и подпечатано от Евгения Джамбазова - Управител;

Участника предлага в ценовото си предложение за изпълнение на поръчката обща цена, както 
следва:

97 100,00 лева без ДДС, а с ДДС - 116 520, 00 лева с ДДС.

Комисията установи, че така предложената обща цена за изпълнение на поръчката е в рамките 
на посочената прогнозна стойност в решението и обявлението за поръчка -  103 640 лева без 
ДДС и позволява постигане на икономия на финансов ресурс.

Комисията единодушно установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта на „ЕКО 
ЛОГИСТИК А“ ЕООД има съдържание, съгласно предварително обявените условия.

Комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта.

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Обществената поръчка се възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта. 
Икономически най-изгодната оферта за конкретната поръчка се определя въз основа на 
критерий за възлагане: „най-ниска цена“, който се прилага в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 1 от
зоп.

До оценка, чрез критерий най-ниска цена се допускат само оферти които не са предложени 
за отстраняване от участие в обществената поръчка и които отговарят на обявените от 
Възложителя изисквания и критерии за подбор.

Офертата на участника с най-ниска цена в лева за изпълнение на поръчката получава 
максимален брой точки -  100 точки. Оценките на останалите оферти се изчисляват по 
формулата:

Ц = (Ц тш  / Щ) х 100 =  (брой т о ч к и ), където
Ui е предложената цена в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на 
съответния участник.
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Цгшп е най-ниската предложена цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения 
на всички участници в поръчката

Класирането на участниците се извършва по възходящ ред на предложената цена, като на 
първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена без включен ДДС .

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 максималната 
допустима стойност за поръчката. При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с 
думи, за вярно се приема записът с думи.

Когато цените на две или повече оферти са равни се провежда публично жребий за определяне 
на изпълнител между класирани на първо място оферти на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.

Комисията предвид условията по-горе оценява единодушно офертата на участника, 
както следва:

Оферта на „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД -  100 т.

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията.

Мотиви за оценката на комисията:

Оферта с вх. № 5300-3097-1/ 23.08.2019 г. от 09:19 ч. от „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД, с 
БУЛСТАТ: 201014089, с адрес за кореспонденция: област София, община Столична, град 
София 1618, ул. „Бяло поле“ № 12 вход „Офиси“, етаж 1, офис 3, телефон: 0887 516 812, ел. 
адрес за кореспонденция: ekologistica.eu@gmail.com. Лице за контакти Евгения Андреевска

Ц = (97 100,00 / 97 100,00) х 100 = 100 (брой точки)

До етап оценка на ценовото предложение е допусната една оферта, тази на „ЕКО 
ЛОГИСТИК А“ ЕООД. По предварително определената формула от документацията, одобрена 
с Решение РД 24-105 от дата 02.08.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, офертата е 
оценена със 100 т. Предложената обща цена в размер на 97 100,00 лева без ДДС е в рамките на 
посочената прогнозна стойност в решението и обявлението за поръчка -  103 640 лева без ДДС и 
позволява постигане на икономия на финансов ресурс.

Като взе предвид формираните констатации в протоколи на комисията, както следва: 
протокол № 1 от дата: 30.08.2019 г.; протокол № 2 от дата: 14.10.2019 г.; протокол № 3 от дата
05.11.2019 г. и извършената оценка в настоящия протокол № 4 от дата 08.11.2019 г„ комисията 
единодушно предлага следното класиране за изпълнител на обществена поръчка, проведена 
чрез публично състезание с предмет: „Изготвяне на Актуализация на общинската програма 
за качество на атмосферния въздух на община Велико Търново“, с уникален номер в РОП 
00073-2019-0041, с публикувано в РОП на дата 02.08.2019 г. Обявление за поръчка с ID 925983, 
прогнозна стойност на поръчката: 103640 лева без ДДС и публикувана на профила на купувача 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/704
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1-во място за участник „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД, с БУЛСТАТ: 201014089, с адрес за 
кореспонденция: област София, община Столична, град София 1618, ул. „Бяло поле“ № 12 вход 
„Офиси“, етаж 1, офис 3, телефон: 0887 516 812, ел. адрес за кореспонденция:
ekologistica.eu@gmail.com. Лице за контакти Евгения Андреевска с оферта с вх. № 5300-3097- 
1/23.08.2019 г. от 09:19 ч.

Съгласно чл. 60а ППЗОП, комисията прави обобщено следните предложения за вземане 
на решение от възложителя:

- отстраняване на Кооперация „София консултинг груп“, с БУЛСТАТ: 831850588, адрес за 
кореспонденция: град София 1527, ул. „Стара планина“ № 74. Лице за контакти: Борислав 
Тафраджийски; телефон: 02/ 944 50 27; 02 944 50 81; office@scg-bg.biz с оферта с вх. № 39-139- 
2/23.08.2019 г. от 09:27 ч. на основание чл. 107, т.1 предложение последно, чл. 107, т.2, буква 
„а“ от ЗОП и чл. 107, т.5 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в документацията, 
поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за 
изпълнение на поръчката и поради представяне на оферта, която не отговаря на условията за 
представяне, включително за форма.

Мотиви: съгласно посочените в протокол № 3 от дата 05.11.2019 г.

- класиране на 1-во място на участник „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД, с БУЛСТАТ: 
201014089, с адрес за кореспонденция: област София, община Столична, град София 1618, ул. 
„Бяло поле“ № 12 вход „Офиси“, етаж 1, офис 3, телефон: 0887 516 812, ел. адрес за 
кореспонденция: ekologistica.eu@,gmail.com. Лице за контакти Евгения Андреевска с оферта с 
вх. № 5300-3097-1/23.08.2019 г. от 09:19 ч.

Мотиви: констатациите на комисията, отразени в протокол № 1 от дата: 30.08.2019 г.; протокол 
№ 2 от дата: 14.10.2019 г.; протокол № 3 от дата 05.11.2019 г. и извършената оценка в 
настоящия протокол №4 от дата 08.11.2019 г.

- определяне за изпълнител на „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД, с БУЛСТАТ: 201014089, с 
адрес за кореспонденция: област София, община Столична, град София 1618, ул. „Бяло поле“ № 
12 вход „Офиси“, етаж 1, офис 3, телефон: 0887 516 812, ел. адрес за кореспонденция: 
ekologistica.eu@gmail.com. Лице за контакти Евгения Андреевска с оферта с вх. № 5300-3097- 
1/23.08.2019 г. от 09:19 ч. на основание чл. 109, т.1 и т.2 от ЗОП.

Мотиви: констатациите на комисията, отразени в протокол № 1 от дата: 30.08.2019 г.; протокол 
№ 2 от дата: 14.10.2019 г.; протокол № 3 от дата 05.11.2019 г. и извършената оценка в 
настоящия протокол №4 от дата 08.11.2019 г., които се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
утвърждаване, съгласно чл. 181, ал.5 от ЗОП.

Предлага на Възложителя сключване на договор с класирания на първо място участник „ЕКО 
ЛОГИСТИК А“ ЕООД.

Комисията приключи работа в 09:30 часа
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Настоящият протокол се изготви от назначена със Заповед № РД 22 -1394/27.08.2019 г. на Кмета 
на Община Велико Търново, комисия във връзка с разглеждането на офертите, постъпили за 
участие в обществена поръчка, чрез провеждане на публично състезание с предмет: „Изготвяне 
на Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух на община 
Велико Търново“, е уникален номер в РОП 00073-2019-0041

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: пр(^ф^Грорги.Кймарашев -  Заместник - кмет „Строителство и устройство на 
територията”^

И Ч Л Е Н О ^ :

1. Надя ПсфС|ва - Директор Дирекция „Обществени поръчки”;

2. Русанка^^^сандрова -  Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки”;

3. Мцр^слЕЩгГЦонева - Главен експерт отдел „Околна среда“;
<<7'3

4. Веселин - Главен специалист.

Получих на дата ...............

Протоколите на комисията

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ИНЖ. ДАНИЕЛ И 
Кмет на Община В

УТВЪРЖДАВАМ на д а т а .........
СПротоколите на комисията:..У

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ / /
Кмет на Община Велико гбрново
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