
ПРОТОКОЛ № 4 

Днес 11.05.2020 г. в 10:00 часа, в заседателната зала, в сградата на Община Велико 
Търново, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, 
ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № 
РД 22-270/19.02.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на 
офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез публично състезание с 
предмет: „Провеждане на процедура по Екологична оценка н/или оценка на съвместимост 
на Програмата за КЛВ, по реда на Глава VI от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР, Наредба за 
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 
зони", открита с Решение РД 24-14 от 28.01.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, 
публикувано на дата 28.01.2020 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП под ГО 956883, 
с публикувано обявление с ГО 956884 на дата 28.01.2020 г. в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2020-0007, с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: 1Щр5:/Лу\у\у.уе! 1ко-1агпо УО.Ьц/Ьц/ргоГ11-па-кириуасЬа/771. 

КОМИСИЯ в състав: 

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

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Мирослава Цонева - Главен експерт в отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията" в Община Велико Търново; 
2. Мая Тодорова - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново; 

В протокола от дата 24.04.2020 г. за отваряне на ценовите предложения комисията е 
установила, че са налице условията на чл. 72, ал. 1 от ЗОП. Във връзка с това до съответния 
участник е изпратено писмо за представяне на подробна писмена обосновка за начина на 
образуване на предложената от тях цена, както следва: 

1. Писмо с нзх. № 5300-1053-2/27.04.2020 г. до „Савекс" ЕООД. Писмото е получено 
от участника на 29.04.2020 г. 

На 04.05.2020 г. в Община Велико Търново, в срок е постъпил Отговор с вх. № 5300-
1053-3/04.05.2020 г. от „Савекс" ЕООД. 

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценяване на постъпилия отговор от 
участника, от който бе изискана писмена обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП: 

I. Обосновка с вход. № 5300-1053-3/04.05.2020 г. на „Савекс" ЕООД, с ЕИК 113579370, 
със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. Юрий Гагарин, бл. 39, вх. Г, ап. 90 и адрес 
за кореспонденция гр. Перник, ул. Радомир № 3 А, ет. 1, тел.: 0887 497606, е-таН: 
8ауек8@аЬу.Ь§, лице за контакти: Калин Рангелов, съдържа: 

1. Обосновка за начина на образуване на предлаганата цена за изпълнение на поръчката, 
подписана и подпечатана от Калин Рангелов - управител на „Савекс" ЕООД - 3 стр.; 

Обяснявайки обективността и реалистичността на ценовото си предложение, Участникът 
е посочил, че при формиране на предложената от него цена са изследвани обективните 
обстоятелства предвидени в чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП: Налични технически решения и 
изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на услугата. 

С оглед на изложеното Комисията единодушно прие, че предоставената писмена 
обосновка на Участника е обективна и в пълнота обуславя обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, т. 2 
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от ЗОП. 
Мотиви: Участникът се позовава на оригинално решение за изпълнение на 

обществената поръчка, което се изразява в натрупан практически опит в изпълнението на 
идентични проекти и разполагането с необходимите експерти отговарящи на нормативните 
изисквания за изпълнението й. В предложеното техническо решение, участникът посочва, че в 
първият етап от изпълнението - при извършване на преценка за необходимостта от екологична 
оценка (ЕО) и оценка на съвместимост (ОС) на програмата за качеството на атмосферния 
въздух ще се работи максимално подробно, задълбочено, в обем и съдържание, а през втория 
етап - Изготвяне на доклад за ЕО и ОС при необходимост съгласно изискванията и 
нормативната уредба - в случай на поставено решение от компетентен орган (РИОСВ-Велико 
Търново), ще се структурира и допълва набраната информация. 

По отношение на предлаганата цена, участникът е представил доказателства за размера 
на цената под формата на таблица съдържаща информация за необходимите експерти, часова 
ставка, брой човеко часове на съответния експерт и административни разходи за офис, 
телефони, консумативи и други. Комисията не констатира аритметични неточности при 
попълване на информацията в таблицата. Участникът сочи също и доказателства, че посочената 
часова ставка на експертите е два пъти по-висока от нормативно регламентираната. 
Аргументира това обстоятелство с Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване 
за 2020 г. чрез определените в него минимални размери на месечен осигурителен доход по 
основните икономически дейности. Представена е информация за кода от Националния 
класификатор на икономическите дейности на вида експертна работа и предвиденото според 
това месечно възнаграждение. Направено е изчисление като е взета за база нормативно 
регламентираната часова ставка на ръководителя и експертите. Представената информация е 
достатъчно доказателство, за начина на образуване на предложеното от участника ценово 
предложение от 5000 лева без ДДС. 

Участникът е представил ценова обосновка, съдържаща подробна информация с 
доказателствен характер, като се е позовал на чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Предвид 
гореизложеното комисията единодушно приема така представената от участника писмена 
обосновка. 

След като разгледа представената обосновка, комисията състави списък на допуснатите 
до оценка на ценовите предложения участници: 

1. „Ес Пи Консулт БГ" ООД с оферта с вх. № 5300-6967-1/14.02.2020 г.; 
2. „Ванг" ЕООД с оферта с вх. № 5300-1023-1/17.02.2020 г.; 
3. „Савекс" ЕООД с оферта с вх. № 5300-1053-1/18.02.2020 г.; 

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА 
Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти 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. 

Съгласно посоченото в документацията, 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 ш е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката съгласно 

Ценовите предложения на всички участници за поръчката. 
От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнението на 

поръчката по-висока от прогнозната стойност, посочена в документацията, както и участник 
който не е окомплектовал документите си в плик „Предлагани ценови параметри" съгласно 
условията в настоящата документация. 
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Класирането на участниците се извършва въз основа на предложените възнаграждения 
/предлагани цени/ за изпълнение на пръчката, като на първо място се класира участникът 
предложил най-ниско възнаграждение. 
Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще се 
използва закръгляване 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 участие в процедурата. 

В съответствие с чл. 58, ал.З от ППЗОП комисията провежда публично жребий за 
определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, когато критерият за 
възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти. 

Съобразно така определената формула, резултатите на участниците са, както 
следва: 

Участник Предлагано 
възнаграждение 

Резултат/оценка 

„Ес Пи Консулт БГ" ООД 7 574,00 лева без ДДС 5000,00/7574,00 х 100 = 66,02 т. 
„Ванг" ЕООД 5 900,00 лева без ДДС 5000,00/5900,00 х 100 = 84,75 т. 
„Савекс" ЕООД 5 000,00 лева без ДДС 5000,00/5000,00 х 100 = 100 т. 

III. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 
Като взе предвид оценката, комисията единодушно предлага следното класиране за 

изпълнител на обществена поръчка, проведена като публично състезание с предмет: 
„Провеждане на процедура по Екологична оценка и/или оценка на съвместимост на 
Програмата за КАВ, по реда на Глава VI от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР, Наредба за 
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 
зони". 

1-во място: „Савекс" ЕООД - 100 т. 
2-ро място: „Ванг" ЕООД - 84,75 т. 
3-то място: „Ес Пи Консулт БГ" ООД - 66,02 т. 

Мотиви за класирането: съгласно изложените в настоящия протокол. 

Комисията предлага на възложителя да сключи писмен договор с класирания на 
първо място участник, както следва: 

1-во място: Оферта с вх. № 5300-1053-1/18.02.2020 г., 9:41 ч. на „Савекс" ЕООД, с 
ЕИК 113579370, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. Юрий Гагарин, бл. 39, вх. 
Г, ап. 90 и адрес за кореспонденция гр. Перник, ул. Радомир № 3 А, ет. 1, тел.: 0887 497606, 
е-таП: 8ауекз@аЪу.Ь§, лице за контакти: Калин Рангелов, с оценка 100 т. 

IV. 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 20.02.2020 г., Протокол № 2 от 
23.03.2020 г. и Протокол № 3 от 24.04.2020 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: 
„Провеждане на процедура по Екологична оценка и/или оценка на съвместимост на 
Програмата за КАВ, по реда на Глава VI от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР, Наредба за 
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условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 
зони". 

„САВЕКС" ЕООД, с ЕИК 113579370, с оферта с вх. № 5300-1053-1/18.02.2020 г., 9:41 
ч., със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. Юрий Гагарин, бл. 39, вх. Г, ап. 90 и 
адрес за кореспонденция гр. Перник, ул. Радомир № 3 А, ет. 1, тел.: 0887 497606, е-шаН: 
8ауек8@аЬу.Ь§, лице за контакти: Калин Рангелов. 

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 20.02.2020 г., Протокол № 2 от 23.03.2020 г. и 
Протокол № 3 от 24.04.2020 г.), всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, и 
цялата документация по процедура с предмет: „Провеждане на процедура по Екологична 
оценка и/или оценка на съвместимост на Програмата за КЛВ, по реда на Глава VI от 
ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР, Наредба за условията и реда за извършване на екологична 
оценка на планове и програми и Наредба за условията и реда за извършване на оценка на 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на защитените зони", открита с Решение РД 24-14 от 
28.01.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано на дата 28.01.2020 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП под ГО 956883, с публикувано обявление с ГО 
956884 на дата 28.01.2020 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с уникален номер в 
РОП 00073-2020-0007, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
|1Цр5://\у\улу.уеПкоЧагпоуоЪц/Ьц/ргоГ11-па-кириуасНа/771. 

Комисията приключи работа в 11:15 часа. 
Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ Зорница Кънчева-Миладтк^ва - Нахалник отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията^в (0$щина Велико Търново / 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/ Мирослава Цонева - Главен Експерт в отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и устройство 
на тери^оията" в Община Велико Търново / 

/ Мая ши експерт в Дирекция „Обществени/Поръчки" в Община Велико Търново / 
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но гж ПОЛУЧИХ протоколите от работата на комисията 

Подпис: 1 А / г >) 
За Кмет: СНЕЖАНА ДАН 1ВАНОВА / 
Заместник-кмет ,, Финанси" в ()бщина\Велик6\1ърноар'''г 
(Съгласно Заповед № РД 22-634/11.05.2Ц20 г. на Кмета н^&бщина Велико Търново) 

УТВЪРЖДАВАМ протоколите от работата на ^ дата:.. 17?.....7.Р..... 

Подпис: * 
За Кмет: СНЕЖАНА ИВ/ЧНОВА 
Заместник-кмет ,, Финанси " в Общ, рнфо 
(Съгласно Заповед № РД 22-634/1 . 2 0 г.\ца Ь^мета на Община Велико Търново) 
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