
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДОКЛАД
във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП

Днес на дата 24.10.2019 г., 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, 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,

изготви настоящия доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 от 
ППЗОП за резултатите от своята работа по разглеждане на единствената постъпила оферта за 
участие в открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена 
поръчка 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- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/708.

I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА:

Със Заповед № РД 22-1562 от 24.09.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново е 
назначена 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,
със задачи: да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери 
допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия; да оцени и класира 
участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от 
възложителя условия. Комисията да проведе заседание на 26.09.2019 г. от 10:00 часа в 
заседателна зала в сградата на Община Велико Търново. Всички действия на комисията да 
бъдат протоколирани, като резултатите от работата й да бъдат отразени в доклад. Докладът на 
основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като към 
него да бъдат приложени протоколите от работата на комисията и всички документи, изготвени 
в хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: 
„Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци на територията на град Велико 
Търново”, с уникален номер 00073-2019-0045 в регистъра на АОП. Срокът за работа на 
комисията е до 31.01.2020 г.

В хода на работа на комисията не са правени промени във връзка със сроковете, задачите 
и състава на комисията.
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II. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА:

За участие в обществена поръчка с предмет: „Събиране и транспортиране на 
едрогабаритни отпадъци на територията на град Велико Търново”, обявена чрез открита 
процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, е постъпила само една оферта, както следва:

1. Оферта с вх. № 5300-7866-1 от 20.09.2019 г. от 13:37 ч. на „Нелсен - Чистота“ ЕООД, 
ЕИК: 123087321.

III. 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-tamovo.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.

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ НА 
ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК:

След като извърши класирането и въз основа на констатациите, отразени в протоколите 
от работата на комисията, както следва: протокол № 1 от 26.09.2019 г., протокол № 2 от 
21.10.2019 г. и протокол № 3 от 24.10.2019 г., Комисията

РЕШИ:

Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с класирания на 
първо място участник в обществена поръчка, проведена чрез открита процедура с предмет: 
„Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци на територията на град Велико 
Търново”:

„НЕЛСЕН - ЧИСТОТА“ ЕООД, ЕИК: 123087321
с оферта с вх. № 5300-7866-1 от 20.09.2019 г. от 13:37 ч.
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

с трето лице: ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов“, ЕИК: 104001727
със седалище и адрес на управление:
гр. Велико Търново, ул. „Димитър Мантов” № 22
тел.: 062/637 971, e-mail: proletyy@abv.bg

V. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МОСТРИ, СНИМКИ ИЛИ МАКЕТИ:
При провеждане на процедурата не са изисквани и представяни мостри, снимки или 

макети.
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***

Настоящият доклад на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на 
основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 3 от ППЗОП.

Към доклада се прилагат протоколите 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: „Събиране и транспортиране на 
едрогабаритни отпадъци на територията на град Велико Търново”, открита с Решение № 
РД 24-118 от дата 16.08.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, с публикувано Обявление 
за поръчка е ID 928474 на дата 19.08.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с 
уникален номер 00073-2019-0045 и с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/708 .

Настоящият доклад се състави и подписа в един екземпляр от комисията, назначена със 
Заповед № РД 22-1562 от 24.09.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, както следва:

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:..............у............................
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

А

ПОЛУЧИХ доклада на комисията 
надата:..^.€..<€..^^...........

Подпис

За кмет: \\\
СНЕЖАНА ДАПЕВА-ИВАНОВА »
Заместник-кмет финанси“. в.Община Велико Търново 

(Съгласно Заповед № РД 22-1559 от 24.09.2019 г. 
на Кмета на Община Велико Търново)

УТВЪРЖДАВАМ доклада на комисията
на дата:..г?...’.....£.7^?..^Е/........................... Подпис:

За кмет: 7 ,
СНЕЖАНА ДАНЕВА-ИВАНОВА
Заместник-кмет ,, Фцнанси" в Община Велико Търново 

(Съгласно Заповед №(|РД 22-1559 от 24.09.2019 г. 
на Кмета на Община Велико Търново)
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