
ПРОТОКОЛ №3

Днес, 24.10.2019 г. в 09:30 ч., в сградата на Община Велико Търново в стая 503, 
Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 51, ал. 
1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), назначена със 
Заповед № РД 22-1562 от 24.09.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи 
разглеждането на офертата, постъпила във връзка с участие в обществена поръчка чрез 
провеждане на открита процедура с предмет: „Събиране и транспортиране на 
едрогабаритни отпадъци на територията на град Велико Търново”, с публикувано 
Обявление за поръчка с 1D 928474 на дата 19.08.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки 
на АОП, с уникален номер 00073-2019-0045, с адрес на профила на купувача на Община 
Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/708.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Цонева - Главен експерт в отдел „Околна среда“ в 

Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Нели Любенова - Главен експерт в отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново;
2. Даниела Дойнова - Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община 

Велико Търново.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на единствения участник, 
подал оферта.

В изпълнение на изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви чрез 
съобщение с изх. № 91-00-361 от 21.10.2019 г., публикувано в профила на купувача на адрес: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/708, че отварянето и оповестяването на 
ценовото предложение ще се извърши на дата 24.10.2019 г. от 09:30 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 „Нелсен 
- Чистота“ ЕООД, гр. София:

Тъй като критерият за възлагане на поръчката е „Най-ниска цена”, комисията 
пристъпи направо към отваряне и оповестяване на ценовото предложение на единствения 
участник - „Нелсен - Чистота“ ЕООД, гр. София.

Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 5300-7866-1 от 20.09.2019 г. от 
13:37 ч. на „Нелсен - Чистота“ ЕООД, ЕИК: 123087321, съдържа:

1. Ценово предложение по Образец № 3, подписано и подпечатано от Венцислав 
Христов, в качеството му на управител на „Нелсен - Чистота“ ЕООД, от стр. 1 до стр. 2;

2. Анализ - калкулация за определяне цената за сметосъбиране и сметоизвозване с 
автомобил ДАФ - за контейнер 4 м3 за гр. Велико Търново - стр. 3.

Комисията оповести ценовото предложение на участника:
Цената на един курс с контейнеровоз до общинската площадка в с. Леденик и обратно 

е в размер на 120,00 лева (сто и двадесет лева) без ДДС и 144,00 лева (сто четиридесет и 
четири лева) с ДДС.
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След извършване на горните действия комисията пристъпи към разглеждане и 
проверка на ценовото предложение от офертата на единствения участник.

II. Констатации относно съответствието на ценовото предложение на „Нелсен - 
Чистота“ ЕООД, ЕИК: 123087321, с изискванията на възложителя.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните 
мотиви:

Комисията установи, че ценовото предложение на „Нелсен - Чистота“ ЕООД има 
съдържание, съгласно предварително обявените условия. Ценовото предложение е изготвено 
в съответствие с изискванията на раздел IV, т. 2.3.2 и образец № 3 от документацията за 
обществена поръчка. Приложеният анализ-калкулация за определяне цената за сметосъбиране 
и сметоизвозване с автомобил ДАФ - за контейнер 4 м3 за гр. Велико Търново, отговаря на 
предложената в образец № 3 единична цена.

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА И КЛАСИРАНЕ:
След като приключи с разглеждането на ценовото предложение на единствения 

участник - „Нелсен - Чистота“ ЕООД, комисията пристъпи към оценка на офертата 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.

1. Методика за оценка:

Оценяването ще се извърши като максимален брой 100 точки ще получи участника, 
предложил най-ниската цена в лева без ДДС на курс с контейнеровоз до общинската площадка в 
с. Леденик и обратно, а точките на останалите участници ще бъдат определени по формулата:

К = Cmin * 100, където:
Сп

К - Оценка в точки на оценявания участник
Cmin е най-ниската предложена цена на курс в лева без ДДС
Сп - предложената от оценявания участник цена на курс в лева без ДДС

Участникът, чиято оферта е получила най-висока оценка се класира на първо място, а 
останалите следват в низходящ ред.

2. Резултати от оценяването на допуснатата оферта:

За участие в обществената поръчка е постъпила и е допусната до оценка само една 
оферта - оферта с вх. № 5300-7866-1 от 20.09.2019 г. от 13:37 ч. на „Нелсен - Чистота“ ЕООД, 
ЕИК: 123087321.

Комисията извърши оценката, съблюдавайки условията на документацията и 
методиката за оценка. На оценка подлежи предложената от участника цена в лева без ДДС на 
курс с контейнеровоз до общинската площадка в с. Леденик и обратно. „Нелсен - Чистота“ 
ЕООД предлага цена на един курс с контейнеровоз до общинската площадка в с. Леденик и 
обратно в размер на 120,00 лева (сто и двадесет лева) без ДДС и 144,00 лева (сто 
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четиридесет и четири лева) е ДДС. След прилагане на методиката за оценка, комисията 
оценява участника с максимален брой 100 точки и предлага същият да бъде класиран на 
първо място.

3. КЛАСИРАНЕ:

Като взе предвид резултатите от оценката по определения в обявлението и 
документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”, 
комисията единодушно предлага следното класиране за открита процедура с предмет: 
„Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци на територията на град 
Велико Търново”, с публикувано Обявление за поръчка с ID 928474 на дата 19.08.2019 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП, с уникален номер 00073-2019-0045, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/708:

Първо място: „Нелсен - Чистота“ ЕООД, ЕИК: 123087321, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1404, район Триадица, бул. „България” № 111, комплекс „Ембаси 
Суитс“, бл. А, ет. 3, тел.: 0893 337 771, e-mail: nelsen_chistota_eood@abv.bg, лице за контакти: 
Венцислав Христов, с оценка 100 точки.

Мотиви: За участие в обществената поръчка е подадена и допусната до оценка само 
една оферта. Техническото и ценовото предложение на „Нелсен - Чистота“ ЕООД отговарят 
на предварително обявените условия от Възложителя. След прилагане на методиката за 
оценка участникът получава 100 т. и съответно се класира на I-bo място.

Настоящият протокол отразява действията на комисията от заседание, проведено на 
дата 24.10.2019 г., като резултатите от всички действия от работата на комисията ще бъдат 
отразени в доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП.

Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

Комисията приключи работа в 09:50 часа.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................... ■..........................
Мирослава Цонева - Главен експерт в отдел ОС в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1......................... . ...................................
Нели Любенова - Главен експерт в отдел ОС в Община Велико Търново

2.................................. _ ...............
Даниела Дойнова - Главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново
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