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ПРОТОКОЛ № 2 

Днес 20.02.2020 г., в 14:00 часа, в Нова зала в сградата на Община Велико 
Търново, 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 22-242 от 14.02.2020 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, продължи разглеждането на офертата, постъпила във връзка с участие 
в обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание с предмет: „Услуги по 
залавяне, транспортиране до кастрационен център или приют и други услуги, 
свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета", с публикувано 
Решение с ID 956321 и Обявление за поръчка с ID 956322 на дата 24.01.2020 г., с 
уникален номер в РОП- 00073-2020-0005, и с адрес на профила на купувача: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/770/. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева- Миладинова- Началник на отдел „Околна среда" в 
Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Стойна Младенова- Главен специалист в отдел „Околна среда" в Община Велико 
Търново; 
2. Василена Георгиева - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника и на 
средствата за масово осведомяване. 

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

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

1. Плик „Предлагани ценови параметри" от оферта с вх. № 5300-4509-2/ 
13.02.2020 г. от 15:00 часа на ЕТ „Пролет- Йордан Йорданов", ЕИК: 104001727, 
съдържа: 

1.1. Ценово предложение по Образец № 5, подписано и подпечатано от Йордан 
Йорданов- собственик, 3 стр.; 

1.2. Електронен носител- CD с надпис „Ценово предложение" - 1 бр.; 
1.3. 2 бр. анализи, подписани и подпечатани от Йордан Йорданов- собственик, 2 

стр. 
1.4. Списък на основните медикаменти, консумативи и материали, включени в 

калкулациите, подписан и подпечатан от Йордан Йорданов- собственик- 3 стр. 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/770/
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Комисията оповести ценовото предложение на участника: 

Предлаганото възнаграждение е както следва: 

1. Единични цени по видове дейности и манипулации: 
• Залавяне на 1 брой куче- на територията на град Велико Търново: 

95,85 (деветдесет и пет лв. и 85 ст.) лева без ДДС, а с 20% ДДС-115,02 (сто 
и петнадесет лв. и 02 ст.) лева. 

• Цена за 1 км пробег с включена цена за залавяне на 1 брой куче- на 
територията на другите населени места в Община Велико Търново 
извън град Велико Търново: 
6,00 (шест лв. и 0 ст.) лева без ДДС, а с 20% ДДС- 7,20 (седем лв. и 20 ст.) 
лева. 

2. При възлагане на допълнителни видове работи (кастрация на 1 брой куче, 
маркиране на 1 брой куче, ваксинация на 1 брой куче, обезпаразитяване на 1 брой куче, 
храна за един ден на 1 брой куче, евтаназия на 1 брой куче, събиране на 1 брой умряло 
бездомно куче/котка, съхранение и транспортиране до екарисаж и други манипулации и 
дейности), вследствие на промяна на нормативните изисквания или други обективни 
обстоятелства във връзка с изпълнението на договора, същите ще се извършват след 
одобряване на съответните калкулации, по показатели, както следва: 

- средна часова ставка 4,00 лв./чч; 
- допълнителни разходи - върху ФРЗ 105 % ; 

- върху механизация 20 % ; 
- печалба 10 % ; 
- доставно-складови разходи 10 % 

и доказване на цените на материалите с фактури. 

Общ сбор от предлаганите единична цена за залавяне на 1 бр. куче (без ДДС) 
на територията на град Велико Търново, единична цена за 1 км пробег (без ДДС) с 
включена цена за залавяне на 1 брой куче- на територията на другите населени 
места в Община Велико Търново извън град Велико Търново, числото за средна 
часова ставка, числото за допълнителни разходи върху ФРЗ, числото за 
допълнителни разходи върху механизация, числото за печалба и числото за 
доставно-складови разходи: 250,85. 

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-
4509-2/ 13.02.2020 г. от 15:00 часа на ЕТ „Пролет- Йордан Йорданов", ЕИК: 
104001727. 

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



Комисията установи, че Плик „Предлагани ценови параметри" от офертата на ЕТ 
„Пролет- Йордан Йорданов" има съдържание съгласно предварително обявените 
условия. Ценовото предложение е изготвено в съответствие с изискванията на Раздел V 
„Подготовка, съдържание и подаване на оферта", т. 4 „Изисквания за съдържание на плик 
„Предлагани ценови параметри" и образец № 5 от документацията за обществена 
поръчка. Към ценовото предложение участникът е приложил и изискуемите от 
Възложителя списък с цените на основните медикаменти, консумативи, материали и 
други, включени в калкулацията на цените по видове дейности, както и два броя 
анализи/калкулации. При проверка на изчисленията на участника не бяха констатирани 
аритметични грешки. 

III. Резултати от оценката и класиране: 

Комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта. 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 
Максималният брой точки, които може да събере един участник, са 100 (сто) 

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

С максимален брой точки - 100 т. се оценява офертата, която предлага най-малък 
общ сбор от предлаганите единична цена за залавяне на 1 бр. куче (без ДДС)- за 
територията на град Велико Търново, единична цена за 1 км пробег (без ДДС), с 
включена цена за залавяне на 1 брой куче- за останалите населени места в Община 
Велико Търново извън град Велико Търново; числото за средна часова ставка; числото 
за допълнителни разходи върху ФРЗ; числото за допълнителни разходи върху 
механизация; числото за печалба и числото за доставно-складови разходи, съгласно 
образец № 5 „Ценово предложение". Горепосочените показатели за ценообразуване ще 
бъдат използвани за следните дейности: 

• кастрация на 1 брой куче; 
• маркиране на 1 брой куче; 
• ваксинация на 1 брой куче; 
• обезпаразитяване на 1 брой куче; 
• храна за един ден на 1 брой куче; 
• евтаназия на 1 брой куче; 
• събиране на 1 брой умряло бездомно куче/котка, съхранение и 

транспортиране до екарисаж; 
Максимален брой точки получава офертата, която ще има за последица най-малък 

бюджетен разход за Възложителя. Най-доброто предложение, съдържащо най-малкия 
общ сбор от предлаганите: единична цена за залавяне на 1 бр. куче (без ДДС)- за 
територията на град Велико Търново, единична цена за 1 км пробег (без ДДС), с 
включена цена за залавяне на 1 брой куче- за останалите населени места в Община 
Велико Търново извън град Велико Търново; числото за средна часова ставка; числото 
за допълнителни разходи върху ФРЗ; числото за допълнителни разходи върху 
механизация; числото за печалба и числото за доставно-складови разходи получава 100 
т., а всяко следващо по-малко добро предложение се оценява след прилагане на следната 
формула: 

Цтт х 100, където, 
Цп 



Ц т ш е най-малкият общ сбор от предлаганите единична цена за залавяне на 1 бр. 
куче (без ДДС)- за територията на град Велико Търново, единична цена за 1 км пробег 
(без ДДС), с включена цена за залавяне на 1 брой куче- за останалите населени места в 
Община Велико Търново извън град Велико Търново; числото за средна часова ставка; 
числото за допълнителни разходи върху ФРЗ; числото за допълнителни разходи върху 
механизация; числото за печалба и числото за доставно-складови разходи, съгласно 
образец № 5 „Ценово предложение", а 

Цп е общият сбор от предлаганите единична цена за залавяне на 1 бр. куче (без 
ДДС)- за територията на град Велико Търново, единична цена за 1 км пробег (без ДДС), 
с включена цена за залавяне на 1 брой куче- за останалите населени места в Община 
Велико Търново извън град Велико Търново; числото за средна часова ставка; числото 
за допълнителни разходи върху ФРЗ; числото за допълнителни разходи върху 
механизация; числото за печалба и числото за доставно-складови разходи, съгласно 
образец № 5 „Ценово предложение", предложен от n-тия участник. 

Забележка: 
При извършване на оценяването ще се използва закръгляне до втория знак след 

десетичната запетая. 
Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията на документацията за обществена поръчка. 
Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или 

пропуски в изчисленията на предложените от него цени. При констатиране на 
аритметични грешки, участникът се отстранява от участие. При разминаване между 
изписаното с цифри и изписаното с думи, за верен се приема записът с думи. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. 

Оферти, в които оценяваният показател има еднакви стойности и измерения, 
получават равен брой точки по съответния показател. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти (ако е приложимо), ако критерият за възлагане е най-
ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти, (чл. 58, ал. 3 ППЗОП). 

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на методиката за 
оценка. Участникът ЕТ „Пролет- Йордан Йорданов" получи следния брой точки: 

250,85 х 100= 100 точки 
250,85 

Тъй като до оценка е допуснат само един участник- ЕТ „Пролет- Йордан 
Йорданов", комисията, като взе предвид предложения от участника общ сбор от 
предлаганите единична цена за залавяне на 1 бр. куче (без ДДС)- за територията на град 
Велико Търново, единична цена за 1 км пробег (без ДДС), с включена цена за залавяне 
на 1 брой куче- за останалите населени места в Община Велико Търново извън град 
Велико Търново; числото за средна часова ставка; числото за допълнителни разходи 
върху ФРЗ; числото за допълнителни разходи върху механизация; числото за печалба и 
числото за доставно-складови разходи, го прие за приемлив бюджетен разход и го 
определи като икономически изгоден за Възложителя. 



Като взе предвид резултатите от оценката на офертата по определения в 
обявлението и документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „Най-ниска 
цена", комисията единодушно предлага следното класиране на допуснатия до оценка 
участник в публично състезание с предмет: „Услуги по залавяне, транспортиране до 
кастрационен център или приют и други услуги, свързани с намаляване 
популацията на безстопанствените кучета", с публикувано Решение с ID 956321 и 
Обявление за поръчка с ID 956322 на дата 24.01.2020 г., с уникален номер в РОП- 00073-
2020-0005, и с адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/770/. 

Първо място: ЕТ „Пролет- Йордан Йорданов", ЕИК: 104001727 

Мотиви: За участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е 
подадена само една оферта. Техническото и ценовото предложение на участника 
отговарят на предварително обявените условия от Възложителя. Предложеното от 
участника възнаграждение е приемлив бюджетен разход за Община Велико Търново и е 
икономически изгодно за Възложителя. 

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

V. Предложение за сключване на договор с класирания на първо място 
участник: 

След като извърши класирането и въз основа на констатациите, отразени в 
Протокол № 1 от работата на комисията от 14.02.2020 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: „Услуги по залавяне, транспортиране до кастрационен център 
или приют и други услуги, свързани с намаляване популацията на 
безстопанствените кучета": 

ЕТ „Пролет- Йордан Йорданов", ЕИК: 104001727, 

с оферта с вх. № 5300-4509-2/ 13.02.2020 г. от 15:00 часа, със седалище и адрес на 
управление- гр. Велико Търново, ул. „Димитър Мантов" № 22, тел.: 062 63 79 71, факс: 
062 63 79 75 e-mail: proletyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов. 

* * * * 

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 Протокол 
№ 1 от 14.02.2020 г., всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, и 
цялата документация по процедура с предмет: „Услуги по залавяне, транспортиране 
до кастрационен център или приют и други услуги, свързани с намаляване 
популацията на безстопанствените кучета", с публикувано Решение с ID 956321 и 
Обявление за поръчка с ID 956322 на дата 24.01.2020 г., с уникален номер в РОП- 00073-

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
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2020-0005, и с адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/770/. 

Комисията приключи работа в 14:45 часа. 

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Зорница Кънчева- МилаДи^ова- Началник на отдел „Околна среда" в Община Велико 

Стойна Младенова- Главен специалист в отдел „Околна среда" в Община Велико 
Търново " 

Василена Георгиева - младши експерт в Дирекци^О^бществени поръчки" в Община 
Велико Търново 

Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 

ПОЛУЧИХ протокола на комисията 

на дата 
ина Велико Търново 

• I' 

ПАНОВ 
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