
ПРОТОКОЛ № 3 

Днес 04.10.2019 г. в 10:00 часа, в сградата на Община Велико Търново, KS жисията по чл. 
103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 о; Правилник за 
прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 22-1471/11.09.2019 

постъпили във 

" на Петата 
вни действия, 
шта с Решение 

г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите 
връзка с участие в обществена поръчка чрез публично състезание с предаЛет: „Услуга за 
разработване на проектно предложение по темата „Качество на въздух г 
покана по инициативата на Европейската комисия за Градски иноват 
съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие", отк 
РД 24-121 от 21.08.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, публц увано на дата 
21.08.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП под ID 929227\ с публикувано 
обявление с ID 929228 на дата 21.08.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с 
уникален номер в РОП 00073-2019-0046, с адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/711. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева - Миладинова - Началник отдел „Околна среда'' 
Дирекция „Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търнфо; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Нели Любенова - Главен експерт в отдел „Околна среда" в Дирекция 
устройство на територията" в Община Велико Търново; 
2. Мирослава Цонева - Главен експерт в отдел „Околна среда" в Дирекция , 
устройство на територията" в Община Велико Търново; 

строителство и 

Строителство и 

В изпълнение на изискванията на чл. 57. ал. 3 от ППЗОП комисията обяви чрез 
съобщение с изх. № 91-00-336 от 01.10.2019 г, публикувано в профила на купувача на адрес: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/711, за датата, часа и мястото на отваряне 
на ценовите предложения. 

На заседанието на комисията не присъства представител на участника. 

I. Отваряне и оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри' на 
допуснатия участник: 

Тъй като критерият за възлагане на поръчката е „Най-ниска цена", председателят на 
комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри" на 
допуснатия до този етап участник: 

1. Плик „Предлагани ценови параметри" от оферта с вх. № 5300-3097/10.09.2019 г., 
10:09 ч. на „ЕКО ЛОГИСТИК А" ЕООД, с ЕИК 201014089, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, ул. Бяло поле № 12, вх. Офиси, ет. 1, офис № 3, тел^: 0887 51 68 12, 
e-mail: ekologistica.eu@gmail.com, лице за контакти: Евгения Андреевска - Джамбазова. 

Плик „Предлагани ценови параметри" съдържа: 
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4), подписано и 

подпечатано от Евгения Андреевска - Джамбазова, в качеството й на управител и 
представляващ дружеството - 2 стр., стр. 1-2; 

Комисията оповести ценовото предложение. 
Предлаганото от участника възнаграждение за изпълнение на обществена поръчка е: 
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24 380,00 /двадесет и четири хиляди триста и осемдесет/ лева без ДДС 
29 256,00 /двадесет и девет хиляди двеста петдесет и шест/ лева с ДДС. 
След извършване на горните действия комисията пристъпи към разглеждане и проверка 

на ценовото предложение от офертата на допуснатия участник. 

II. Разглеждане и проверка на ценовото предложение от офертата на допуснатия 
участник: 

1. Относно плик „Предлагани ценови параметри" от оферта с вх. № 5300-
3097/10.09.2019 г., 10:09 ч. на „ЕКО ЛОГИСТИК А" ЕООД, с ЕИК 201014089, със седалище 
и адрес на управление: гр. София, ул. Бяло поле № 12, вх. Офиси, ет. 1, офис № 3, тел.: 
0887 51 68 12, e-mail: ekologistica.eu@gmail.com, лице за контакти: Евгения Андреевска -
Джамбазова. 

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

Комисията извърши проверка на ценовото предложение и установи, че участникът е 
попълнил ценовото си предложение, в съответствие с условията на образеца и документацията 
и няма допуснати грешки. Предложената от участника цена в размер на 24 380,00 лева без ДДС 
е съобразена с изискванията на възложителя и не надхвърля максималната прогнозна стойност 
на поръчката - 26 077,73 лева без ДДС. 

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА: 
Комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта 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. 

Офертата на участника с най-ниско възнаграждение /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 т т / Ц п ) х 100 = (брой точки) 

Където Цп е предложената цена за изпълнение на поръчката съгласно Ценовото 
предложение на съответния участник. 

Където Ц т т е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката съгласно 
Ценовите предложения на всички участници за поръчката. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА: 

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

Оферта с вх. № 5300-3097/10.09.2019 г., 10:09 ч. на „ЕКО ЛОГИСТИК А" ЕООД, с 
ЕИК 201014089, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Бяло поле № 12, вх. 
Офиси, ет. 1, офис № 3, тел.: 0887 51 68 12, e-mail: ekologistica.eu@gmail.com, лице за 
контакти: Евгения Андреевска - Джамбазова - с резултат 100 т. 

Комисията получи посочения резултат при стриктно спазване на условията на 
методиката, съгласно предварително обявените за обществената поръчка. 

Мотиви за оценката на комисията: 
Участник „ЕКО ЛОГИСТИК А" ЕООД, предлага възнаграждение за изпълнение на 

обществена поръчка в размер на 24 380,00 лева без ДДС. 
Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията и 

методиката за оценка. До оценка е допуснат единствения подал оферта участник „ЕКО 
ЛОГИСТИК А" ЕООД. При спазване на условията по-горе и предвид предложеното 
възнаграждение, участника получава максимален брой точки, а именно - 100 т., получени както 
следва: 24 380,00/24 380,00 х 100 = 100 т. 
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IV. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 
Като взе предвид оценката, комисията единодушно предлага следното класиране за 

изпълнител на обществена поръчка, проведена като публично състезание с предмет: „ Услуга за 
разработване на проектно предложение по темата „Качество на въздуха" на Петата 
покана по инициативата на Европейската комисия за Градски иновативни действия, 
съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие". 

1 - во място за участника „ЕКО ЛОГИСТИК А" ЕООД, с ЕИК 201014089, с оферта с 
вх. № 5300-3097/10.09.2019 г., 10:09 ч., със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Бяло 
поле № 12, вх. Офиси, ет. 1, офис № 3, тел.: 0887 51 68 12, e-mail: ekologistica.eu@gmail.com, 
лице за контакти: Евгения Андреевска - Джамбазова - с резултат 100 т. 

Мотиви за класирането: 
За обществената поръчка е подадена една оферта, която е допусната до оценка. 

Техническото и ценовото предложение на участника отговарят на предварително обявените 
условия от Възложителя. Предложеното от участника възнаграждение за изпълнение на 
обществената поръчка е приемлив бюджетен разход за Община Велико Търново. След 
прилагане на методиката за оценка „ЕКО ЛОГИСТИК А" ЕООД, получи максимален брой 
100 т. и съответно се класира на 1-во място. 

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
документацията и методиката за оценка. 

V. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
След като извърши класирането и въз основа на констатациите, отразени в протоколите 

от работата на комисията, както следва: протокол № 1 от 11.09.2019 г., протокол № 2 от 
20.09.2019 г. и 30.09.2019 г. и настоящия протокол, Комисията 

РЕШИ: 

Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с класирания на 
първо място участник в обществена поръчка, проведена чрез публично състезание с предмет: 
„Услуга за разработване на проектно предложение по темата „Качество на въздуха" на 
Петата покана по инициативата на Европейската комисия за Градски иновативни 
действия, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие". 

„ЕКО ЛОГИСТИК А" ЕООД, с ЕИК 201014089, с оферта с вх. № 5300-3097/10.09.2019 
г., 10:09 ч., със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Бяло поле № 12, вх. Офиси, ет. 
1, офис № 3, тел.: 0887 51 68 12, e-mail: ekologistica.eu@gmail.com, лице за контакти: Евгения 
Андреевска - Джамбазова, с предложена цена 24 380,00 лева без ДДС. 

Настоящият протокол на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на 
основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 181, ал. 5 от ЗОП, заедно с всички протоколи от 
работата на комисията (Протокол № 1 от 11.09.2019 г. Протокол № 2 от 20.09.2019 г. и 
30.09.2019 г.), всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, и цялата 
документация по процедура с предмет: „Услуга за разработване на проектно предложение 
по темата „Качество на въздуха" на Петата покана по инициативата на Европейската 
комисия за Градски иновативни действия, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за 
регионално развитие", открита с Решение РД 24-121 от 21.08.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, публикувано на дата 21.08.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП под ID 929227, с публикувано обявление с ID 929228 на дата 21.08.2019 г. в Регистъра на 
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обществените поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2019-0046, с адрес на профила 
на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/711. 

Комисията приключи работа в 10:45 часа. 
Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ Зорница Кънчева-N «ова - Началник отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и 
устройство на територ в Община Велико Търново / 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/ Нели Любенова - Старши експерт в отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и устройство на 
територията" в Община Велико Т 

/ Мирослава Цонева - Главен,експерт в отдел „иколна среда" в Дирекция „Строителство и устройство 
на територията" в Община Велико Търново / 

ПОЛУЧИХ протоколите от работата на комисията 

За кмет съгласи 
Кмета на Общи, 

Подпис: Н и / Д Н П ! . 

СНЕЖАНА АТ :ВА - ИВАНОВА 
- 1559/24.09.2019г. на 

УТВЪРЖДАВАМ протоколите от работата на коми ia дата: 
С 

Подпис: .... . . . л-; 
СНЕЖАНА АТ/ ВА ДАЙЕВА - ИВАНОВА 
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