
О Б Щ И Н А В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О 

РЕШЕНИЕ 
за определяне на изпълнител 

по процедура с уникален номер в РОП: 00073-2020-0007 

от , . . .2020 , 
гр. Велико Търново 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 181, ал. 6, предл. 1-во от ЗОП и 
отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: Протокол № 1 от 20.02.2020 
г., Протокол № 2 от 23.03.2020 г„ Протокол № 3 от 24.04.2020 г. и Протокол № 4 от 11.05.2020 
г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22-270/19.02.2020 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, със задача: да провери съответствието на офертите с предварително 
обявените от Възложителя условия, да разгледа, оцени и класира допуснатите оферти в 
процедура за възлагане на обществена поръчка 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 
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: Ьир5://у\аулу.уеПко-1агпоуо.Ьц/Ьц/ргоГ11-па-
кирцуасЬа/771 и прогнозната стойност на обществената поръчка 8 100,00 лева без ДДС. 

ОБЯВЯВАМ: 

I. КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка 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 
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: ЬЦр5://\улу\у.уеНко-1:агпоуо.Ьа/Ьа/ргоГ11-па-
кириуасЬа/771: 

1 - в о място за участника „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@аЪу.Ъ§, лице за 
контакти: Калин Рангелов, с оценка 100 т. 
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2-ро място: „Ванг" ЕООД, с ЕИК 102937300, със седалище и адрес на управление: 
гр. Бургас, ж.к Славейков, бл. 126, вх. А, ет. 3, офис 10, тел.: 056/58 66 66, факс: 056/58 66 
00, е-таП: оШсе@уап§.Ъ§, лице за контакти: Веселин Шарлопов, с оценка 84,75 т. 

3-то място: „Ес Пи Консулт БГ" ООД, с ЕИК 200571378, със седалище и адрес на 
управление: гр. Шумен, ул. Васил Левски № 29, бл. 2, вх. Г, ет. 1, тел.: 054/801791, факс: 
054/801791, е-шаН: 8р_соп8иИи@аЬу.Ь§, лице за контакти: Димитринка Христова, с 
оценка 66,02 т. 

II. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО: 

Мотивите са отразени в протоколите от работата на комисията, както следва: 
Протокол № 1 от 20.02.2020 г., Протокол № 2 от 23.03.2020 г., Протокол № 3 от 24.04.2020 
г. и Протокол № 4 от 11.05.2020 г. До всички протоколи от работата на комисията има 
осигурен свободен достъп на профила на купувача: ЬЦрз^/улууу.уеНко-Щгпоуо.Ь^/Ь^/ргоГй-па-
кириуасЬа/771. 

Съгласно обявлението за поръчката публикувано на дата 28.01.2020 г. в Регистъра на 
обществените поръчки срокът за подаване на оферти в обявената процедура е бил до 
18.02.2020 г. В дадения срок са постъпили 3 (три) оферти. 

Комисията е допуснала до оценка всички участници, след като е установила, че същите 
са представили всички изискуеми документи, отговарят на изискванията за лично състояние и 
на критериите за подбор, техническите и ценовите им предложения съответстват на 
изискванията на възложителя и на техническото задание. 

Оценката на допуснатите оферти е извършена по методиката за оценка от 
документацията за обществена поръчка. 

Резултати от оценката: 
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. 

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 
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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. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка 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: ЬЦр5://\улу\у.уеПко-1агпоуо.Ьа/Ьа/ргоГ11-па-
кириуасЬа/771. 

„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-шаП: 
$ауек$@аЪу.Ъ§, лице за контакти: Калин Рангелов. с предложена цена 5 000,00 лева без 
ДДС. 

при следните мотиви: 
Утвърден Протокол № 4 от 11.05.2020 г. на комисията назначена със Заповед № РД 

22-270/19.02.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново. 
Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участникът, избран за изпълнител по 

обществената поръчка 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 висока оценка при прилагане на предварително 

обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

V. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да бъде публикувано в 
профила на купувача в деня на изпращането му до участника в процедурата 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: ЬЦрз://\лплгуу.уеНко-1агпоуо.Ье/Ьа/ргой1-па-кириуасЬа/771. 

VI. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а" от ЗОП жалба срещу решението на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от 
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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 решенето ще упражнявам лично. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
За Кмет: СНЕЖАНА , Ш Е В А - ИВАНОВА 
Заместник-кмет „ Финанси " в ОЖйиъ велико Търново 
(Съгласно Заповед № РД 22-634/11Щ 20 г\У\ 
на Кмета на Община Велико Търново ) 

\ ) а 
Съгласували: 
Надя Петрова 
Директор на дирекци П 

\ 

Явор Иванов 
Юрисконсулт в дирекция ОП 

Изготви 
Мая Тодй] ши експерт в дирекцияЮП 
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