
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ

за определяне на изпълнител
по процедура е уникален номер в РОП: 00073-2019-0045

№ РД 24-..\^.Ъ......от ...... 2019 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, предл. 1-во от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: 
протокол № 1 от 26.09.2019 г., протокол № 2 от 21.10.2019 г., протокол № 3 от 24.10.2019 г. и 
доклад от 24.10.2019 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22-1562 от 24.09.2019 г. на 
Кмета на Община Велико Търново, 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 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 и прогнозна 
стойност на поръчката 144 000,00 лв. без ДДС.

ОБЯВЯВАМ:

I. КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка чрез открита 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, 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.

II. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО:

Мотивите, отразени в протоколите и доклада от работата на комисията, както 
следва: протокол № 1 от 26.09.2019 г., протокол № 2 от 21.10.2019 г., протокол № 3 от 
24.10.2019 г. и доклад от 24.10.2019 г. на Комисията. До всички протоколи и доклада от 
работата на комисията има осигурен свободен достъп на профила на купувача: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/708 .
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Съгласно обявлението за поръчка, публикувано в РОП на дата 19.08.2019 г. срокът за 
подаване на оферти в обявената открита процедура е бил до 17:00 ч. на 20.09.2019 г. В 
предоставения срок е постъпила само една оферта на ,.Нелсен - Чистота“ ЕООД. Комисията е 
допуснала до оценка единствения участник, след като е установила, че същият е представил 
всички изискуеми документи, отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите 
за подбор, техническото и ценовото му предложения отговарят на предварително обявените 
от Възложителя условия и на Техническата спецификация.

Оценката на единствената подадена и допусната оферта е извършена по методиката за 
оценка от документацията за обществена поръчка.

1. Методика за оценка:

Оценяването се извършва като максимален брой 100 точки получава 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 се определят 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 е извършила 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 
четиридесет и четири лева) с ДДС. След прилагане на методиката за оценка, комисията е 
оценила участника с максимален брой 100 точки и е предложила същият да бъде класиран 
на първо място.

III. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка 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 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:

„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,
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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

при следните мотиви:
Утвърден доклад на комисията, назначена със Заповед № РД 22-1562 от 24.09.2019 г. 

на Кмета на Община Велико Търново.
Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участника, избран за изпълнител, 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 най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

IV. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да бъде публикувано в 
профила на купувача в деня на изпращането му на участника 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-tamovo,bg/bg/profi 1 -na-kupuvacha/708.

V. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ 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 Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, 
бул. Витоша № 18, с копие и до Възложителя.

Контрол по изпълнение на решението ще упражнявам лично.

/)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
СНЕЖАНА ДАНЕВА-ИВАНОВА
ВрИД кмет на Общйна Велико Търново

Съгласували:
Надя Петрова
Директор на дирФД^гд ОП

Грета Маринова
Юрисконсулт в ди^кция ОП

Изготвил:
Даниела Дойнова
Главен 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.




