ПРОТОКОЛ №2

Днес, 17.02.2020 г. в 14:00 ч., в зала 306 в сградата на Община Велико Търново,
комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 22 180/03.02.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени
офертите, представени в отговор на обява с №ОБ - 1/16.01.2020 г. за обществена поръчка
по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП,
продължи разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в обществена
поръчка с предмет: „Експлоатация и поддържане на депо за земни маси и строителни
отпадъци в землището на село Леденик, община Велико Търново” с публикувана
Информация за обява с ID 9095869 в Портала за обществени поръчки (ПОП) и
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с изх. №12 161 - 3/28.01.2020 г., публикувана в ПОП с ID №9096046 на 28.01.2020 г., с адрес на
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profilna-kupuvacha/765.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева - Миладинова - началник на отдел „Околна среда” в
Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Веселин Стойков - главен специалист в отдел „Околна среда” в Община Велико
Търново;
2. Милена Курдова - главен експерт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико
Търново.

На 10.02.2020 г. е изпратено уведомително писмо с изх. №53 - 2958 - 1/10.02.2020
г. до „МИТ И КО” ЕООД с констатирани несъответствия или липса на информация,
съгласно протокол №1 от 03.02.2020 г. на комисията.
Участникът „МИТ И КО” ЕООД е получил писмото с изх. №53 - 2958 1/10.02.2020 г. на дата 11.02.2020 г. Съгласно чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, участниците в срок
от 3 работни дни следва да представят отговори, съдържащи документи за отстраняване
на констатираните непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние
или критериите за подбор. Посоченият по-горе срок от 3 работни дни изтича на дата
14.02.2020 г. В определения срок няма постъпил отговор от участника „МИТ И КО”
ЕООД.

I. Констатации относно съответствието на участниците с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя:

1. Оферта с вх. №53 - 1745 - 1/27.01.2020 г. в 09:45 часа на „МИТ И КО” ЕООД, адрес
за кореспонденция: гр. Пловдив 4030, ул. „Горно Броди“ №17, , тел: 0898 585647, еmail: evasto2000@abv.bg, лице за контакти: инж. Митко Хаджиев.
С протокол от дата 03.02.2020 г., комисията е установила следната липса,
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или

критериите за подбор, както следва:
1) В раздел „Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за
изпълнение на поръчката (чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП)“ от Декларацията за съответствие с
критериите за подбор - Образец №12, участникът е декларирал, че разполага с три броя
техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, а именно: верижен
булдозер Т130 с мощност до 120 kw, верижен багер Komatsu PC 290 с мощност над 200
kw и трошачка - Terex с мощност 240 kw.
Съгласно документацията за участие в раздел II, точка 3 „Технически и
професионални способности“: „Участниците следва да представят информация за
техническите и професионалните си способности, с която да докажат че отговарят на
изискванията на Възложителя, а именно:
Участниците трябва да разполагат минимум със следното техническо оборудване,
необходимо за изпълнение на поръчката:
- един брой верижен булдозер за разриване на земни маси с номинална
мощност до 120 kw;
- един брой верижен булдозер за разриване на земни маси с номинална
мощност над 200 kw;
- един брой трошачка за претрошаване на строителни отпадъци с номинална
мощност над 200 kw“.
Видно от представената декларация, участникът не разполага с минимално
изискуемото техническо оборудване, а именно относно записа на ред 2, където е записан
верижен багер с мощност над 200 kw, вместо необходимия за изпълнение на обществената
поръчка верижен булдозер с мощност над 200 kw.
2) На следващо място, участникът е декларирал, че 2 средства от техническо
оборудване - верижен багер Komatsu PC 290 с мощност над 200 и трошачка - Terex с
мощност 240 kw са под наем, от което става ясно, че възнамерява да използва чужд ресурс
за изпълнение на поръчката.
От друга страна в своето Представяне - образец №2, участникът е декларирал, че
няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор. От
където идва противоречието в представената информация.
Съгласно т. 10.4 и 10.5 на стр. 5 от документацията за обществена поръчка,
отнасящи се до използването на капацитета на трети лица, когато участникът се позовава
на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните
ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица
от своя страна трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на
които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за
отстраняване от поръчката.
Съгласно т. 10.8 на стр. 5 от документацията за обществена поръчка участниците
посочват информацията относно участието на трети лица за изпълнение на поръчката в
Образец №2 - Представяне на участника. Когато участникът е посочил, че ще използва
трети лица, за всяко трето лице се представят попълнени и подписани следните
декларации:
- Декларация за съгласие за участие като трето лице, съгласно Образец №8, която
представлява и доказателство за поетите от третото лице задължения;
- Декларациите по чл. 192, ал. 3 от ЗОП - Образец №5 и Образец №6;
- Декларацията по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Образец №9);
- Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП
(Образец №10);
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- Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество (Образец №11);
- Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор
(Образец №12) - попълва се само по отношение на критериите за подбор, за доказването
на които участникът се позовава на капацитета на третото лице.

Поради факта, че не е получен отговор в определения срок - 14.02.2020 г. от
участника „МИТ И КО” ЕООД, комисията единодушно реши, че не са отстранени
установените нередности и е налице несъответствие на участника, относно това, че:
В Декларацията за съответствие с критериите за подбор - Образец №12, в
раздел „Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение
на поръчката (чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП)“ посоченото техническо оборудване не отговаря
на минималните изисквания на Възложителя, а именно участникът не е декларирал, че ще
разполага с едно от минимално изискуемото техническо оборудване - верижен булдозер
за разриване на земни маси с номинална мощност над 200 kw;
Ако възнамерява да използва чужд ресурс за изпълнение на поръчката, то
участникът не е представил отново образец №2 - Представяне на участника и не е
декларирал, нужната информация, относно използването на трети лица и представянето
на необходимите документи за поетите от третите лица задължения, съгласно условията
на документацията;
Ако няма да използва чужд ресурс за изпълнение на поръчката, то
участникът не е представил отново образец №12 - декларация за съответствие с
критериите за подбор, като в раздел „Декларация за техническото оборудване, което ще
бъде използвано за изпълнение на поръчката (чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП)“ не е декларирал
собствен ресурс за изпълнение на поръчката в съответствие с минималното изискване на
Възложителя.

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, комисията единодушно реши да не допусне
участника „МИТ И КО” ЕООД до разглеждане на техническото му предложение при
изложените мотиви.
Комисията единодушно предлага за отстраняване от участие в процедурата
участника „МИТ И КО” ЕООД, гр. Пловдив на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, а
именно възложителят отстранява от процедурата участник, който не отговаря на
поставените критерии за подбор или не е изпълнил друго условие, посочено в
документацията.

2. Оферта с вх. №5300 - 2710 - 2/27.01.2020 г. в 16:31 ч. на ЕТ „Надежда - Надежда
Христова”, адрес за кореспонденция: гр. Велика Търново, ул. „Моско Москов” №17,
ап. 3, тел: +359887784648, e-mail: n_transport@abv.bg, лице за контакти: Надежда
Христова, съдържа:
След като се запозна с представените документи и информация в офертата на ЕТ
„Надежда - Надежда Христова”, гр. Велико Търново, комисията се обедини
единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и е налице
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
Комисията единодушно реши да допусне участника до разглеждане на
техническото му предложение при следните мотиви:
Подизпълнители и трети лица:
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Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма
намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от
ЗОП чрез представяне на Декларации по Образец №5 и №6, подписани и подпечатани от
лицата, представляващи участника.
Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в процедура по ЗОП,
съгласно:
У Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици;
У чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество;
У липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
„ЕТ „Надежда - Надежда Христова”, гр. Велико Търново разполага с
техническото оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, с което участникът
отговаря на минималните изисквания на Възложителя. За доказване участникът е
представил Декларация за съответствие с критериите за подбор - образец №12, като е
посочил цялата изискуема информация, попълвайки част „Декларация за техническото
оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката“ от нея, а именно:
собствено техническо оборудване:
“ верижен булдозер с номинална мощност до 120 kw - Т 130 с номинална
мощност 117,7 kw;
■ верижен булдозер с номинална мощност над 200 kw - Komatsu D 155 АХ-6
с номинална мощност 243 kw;
■ трошачка за претрошаване на строителни отпадъци с номинална мощност
над 200kw - Metso Lokotrack LT 1110c номинална мощност 242 kw;
■ багер товарач Caterpillar 432 F2.

Комисията допуска участника до етап на разглеждане на техническото му
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол.

Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на Техническо
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол:

ЕТ „Надежда - Надежда Христова”, гр. Велико Търново с оферта с вх. №5300 -2710
-2/27.01.2020 г.

Списък на участниците, предложени за отстраняване при мотиви, отразени в
настоящия протокол:
„МИТ И КО” ЕООД, гр. Пловдив с оферта с вх. №53 - 1745 - 1/27.01.2020 г.

II. Комисията продължи своята работа е разглеждане
Техническото предложение от офертата на допуснатия участник.

и

оценка

на
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Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на офертата.

III. Констатации относно съответствието на техническото предложение е
предварително обявените условия

1. За оферта с вх. №5300 - 2710 - 2/27.01.2020 г. в 16:31 ч. на ЕТ „Надежда Надежда Христова”, адрес за кореспонденция: гр. Велика Търново, ул. „Моско
Москов” №17, ап. 3, тел: +359887784648, e-mail: n_transport@abv.bg, лице за
контакти: Надежда Христова:
Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на
ЕТ „Надежда - Надежда Христова”, гр. Велико Търново. Предложението на участника
е изготвено по образец №3, подписано и подпечатано от Надежда Христова - управител и
отговаря на изискванията на Възложителя.

Списък на участниците, допуснати до етап на оценка на икономическия показател,
съгласно методиката за оценка при мотиви, отразени в настоящия протокол:

ЕТ „Надежда - Надежда Христова”, гр. Велико Търново с оферта с вх. №5300 - 2710
-2/27.01.2020 г.

IV. Комисията пристъпи към разглеждане на представеното ценово
предложние по Образец №4 и установи следното:
Комисията установи, че ценовото предложение на допуснатия участник ЕТ
„Надежда - Надежда Христова”, гр. Велико Търново е изготвено по образец №4 и
съдържат изискуемата информация от възложителя: предложението на участника,
относно показателите с парично изражение - машиносмяна за верижен булдозер за
разриване на строителни отпадъци и земни маси с номинална мощност до 120 kw в лева
без ДДС; машиносмяна за верижен булдозер за разриване на строителни отпадъци и земни
маси с номинална мощност над 200 kw в лева без ДДС; машиносмяна за трошачка за
претрошаване на строителни отпадъци с номинална мощност над 200 kw в лева без ДДС
и е приложил калкулации/обосновки на цените.

Комисията продължи с оценката съобразно посочения в документацията
Критерий за възлагане на обществената поръчка:
Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий
„НАЙ-НИСКА ЦЕНА” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Методика за оценка.
Класирането на участниците се извършва въз основа на предложените цени на
дейностите в ценовото предложение на участника по образец.
ЦП - Ценови показател - Показател за предлаганите от участника цени в лева без
ДДС. С максимален брой точки - 100 т. се оценява офертата, която предлага най-ниско
възнаграждение за изпълнение на услугата, съобразно предложените цени на залегналите
в образец №4 дейности. Най-изгодно за възложителя е предложението, което има за своя
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последица най-малък бюджетен разход. Предложенията се оценяват по следната формула,
като най-доброто предложение получава 100 т.:
Показателят включва три подпоказателя, отразяващи цените за отделните видове
дейности съгласно образец №4.

Ценовият показател се определя по формулата: ЦП = Ц1 + Ц2 + ЦЗ, където:

По Ц1 се оценява предложената цена в лева без ДДС за машиносмяна за верижен
булдозер за разриване на строителни отпадъци и земни маси с номинална мощност
до 120 kw и е е максимална оценка 60 т., които ще получи участникът, предложил найниска цена. Изчислява се по формулата:
Ц1 = Ulmin х 60,
Ц1п
като Ц1тт е предложената най-ниска цена в лева без ДДС за машиносмяна за верижен
булдозер за разриване на строителни отпадъци и земни маси с номинална мощност до 120
kw, а Ц1п е предложената цена в лева без ДДС за машиносмяна за верижен булдозер за
разриване на строителни отпадъци и земни маси с номинална мощност до 120 kw от птия участник.

По Ц2 се оценява предложената цена в лева без ДДС за машиносмяна за верижен
булдозер за разриване на строителни отпадъци и земни маси с номинална мощност
над 200 kw и е с максимална оценка 20 т., които ще получи участникът, предложил найниска цена. Изчислява се по формулата:
Ц2 = Ц2пнп х 20,
Ц2п
като Ц2тт е предложената най-ниска цена в лева без ДДС за машиносмяна за верижен
булдозер за разриване на строителни отпадъци и земни маси с номинална мощност над
200 kw, а Ц2п е предложената цена в лева без ДДС за машиносмяна за верижен булдозер
за разриване на строителни отпадъци и земни маси с номинална мощност над 200 kw от
п-тия участник.

По ЦЗ се оценява предложената цена в лева без ДДС за машиносмяна за трошачка за
претрошаване на строителни отпадъци с номинална мощност над 200 kw и е с
максимална оценка 20 т., които ще получи участникът, предложил най-ниска цена.
Изчислява се по формулата:
ЦЗ = ЦЗпнп х 20,
ЦЗп
като ЦЗтт е предложената най-ниска цена в лева без ДДС за машиносмяна за трошачка
за претрошаване на строителни отпадъци е номинална мощност над 200 kw, а ЦЗп е
предложената цена в лева без ДДС за машиносмяна за трошачка за претрошаване на
строителни отпадъци с номинална мощност над 200 kw от п-тия участник.

* Указания на Възложителя:
• Предложените цени трябва да бъдат в лева без ДДС и да са с точност до втория
знак след десетичната запетая. Оферти с цени, предложени в друга валута се
отстраняват.
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• Предложените цени следва да са различни от нула. При неизпълнение на това
изискване съответният участник ще бъде отстранен от участие и ценовото му
предложение няма да бъде допуснато до разглеждане и оценяване.
Забележка:
Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.
При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема
записът с думи.

Резултат от разглеждането и оценката на офертата;

Участникът ЕТ „Надежда - Надежда Христова”, гр. Велико Търново е
единственият допуснат до този етап участник по обществената поръчка и поради тази
причина той получава максималният брой точки по всички подпоказатели, а именно:
За Ц1 - предложената цена в лева без ДДС за машиносмяна за верижен булдозер
за разриване на строителни отпадъци и земни маси с номинална мощност до 120 kw
- 60 т.
За Ц2 - предложената цена в лева без ДДС за машиносмяна за верижен булдозер
за разриване на строителни отпадъци и земни маси с номинална мощност над 200 kw
-20 т.
За ЦЗ - предложената цена в лева без ДДС за машиносмяна за трошачка за
претрошаване на строителни отпадъци с номинална мощност над 200 kw - 20 т.

Комисията след като приложи следната формула за Ценовият показател:
ЦП = Ц1 + Ц2 + ЦЗ
Ц = 60 + 20 + 20 = 100,

оцени участника с максималният брой точки - 100.

Съгласно получените резултати от оценката по показател ЦП - Ценови
показател от методиката, Комисията предлага следното класиране и сключване на
договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Експлоатация и поддържане
на депо за земни маси и строителни отпадъци в землището на село Леденик, община
Велико Търново” с класирания на първо място, при следните мотиви:

1-во място: ЕТ „Надежда - Надежда Христова”, адрес за кореспонденция: гр.
Велика Търново, ул. „Моско Москов” №17, ап. 3, тел: +359887784648, e-mail:
n_transport@abv.bg, лице за контакти: Надежда Христова с оценка 100 т.
Мотиви: Техническото и ценовото предложение на ЕТ „Надежда - Надежда
Христова”, гр. Велико Търново отговарят на предварително обявените условия от
Възложителя. Ценовото предложение е изготвено по образец №4 на възложителя и е
приемлив бюджетен разход за Община Велико Търново. В него е посочена цялата
изискуема информация и същото съответства на поставените от възложителя изисквания.
Към ценовото предложение, участникът е приложил калкулации за една машиносмяна за
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видовете дейности в обхвата на поръчката. Така предложени единичните стойности на
видовете дейности съответстват на предварително обявените условия на документацията
за обществената поръчка. След прилагане на методиката за оценка участникът получава
100 т.

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на
документацията и методиката за оценка.
Комисията взе горните решения с единодушие.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

Настоящият протокол, протокол №1 от 03.02.2020 г., и съпровождащата го
документация се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 192, ал. 4 от
зоп.
Комисията приключи работа в 15:40 часа.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Зорница Кънчева
Търново/

инова - началник на отдел „Околна среда” в Община Велико

И ЧЛЕНОВЕ^
/Веселин Стой^в - г^ше1нспециалист в отдел „Околна среда” в Община Велико Търново/

/Милена КурДова - главен експерт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико
Търново/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент
(ЕС)
8
2016/679.

