
ПРОТОКОЛ №4

Днес, 04.05.2020 г. в 14:00 ч., в Ритуална зала в сградата на Община Велико Търново, 
Комисията по чл. 51, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със 
Заповед №РД 22 - 414/13.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, изменена със 
Заповед №РД 22 - 608/29.04.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез 
провеждане на открита процедура с предмет: „Дейности, свързани с дезинфекция, 
дезинсекция, дератизация и дезакаризация и други подобни дейности, извършвани в 
обекти и площи, собственост на Община Велико Търново”, с уникален номер 00073- 
2020-0009 в регистъра на АОП, открита с Решение №РД 24 - 16/05.02.2020 г. и 
публикувано обявление №958494 от 10.02.2020 г. в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/774/.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Диляна Вачкова - главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико 
Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Хатидже Юсменова - юрисконсулт в дирекция ОМДС в Община Велико Търново;
2. Зорница Кънчева - Миладинова - началник на отдел ОС в Община Велико Търново;
3. Николина Ангелова - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново;
4. Милена Курдова - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново.

На дата 28.04.2020 г., е публикувано на профил на купувача https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/774/ - съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за датата, часа 
и мястото на отваряне на ценовите предложения.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците:
- Георги Игнатов, в качеството му на управител на „Екзоконтрол“ ЕООД;
- Чавдар Борисов, в качеството му на упълномощено лице от Румен Стойков - 

управител на „Д.Д.Д. - 1“ ООД,
като удостовериха присъствието си чрез подписване на протокол за присъствие.

1. Комисията пристъпи КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ 
ПАРАМЕТРИ“ на допуснатия участник.

Плик „Предлагани ценови параметри” на оферта с вх. №5300 - 17058 - 
2/12.03.2020 г. в 10:21 ч. на „Д.Д.Д. - 1” ООД, ЕИК 121370541, адрес за кореспонденция: 
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гр. София 1700, ул. „Асен Разцветников” №32, тел.: 02 9631816; e-mail: office@ddd- 
l.com, лице за контакти: Чавдар Борисов, съдържа следното:

1. Ценово предложение - Образец №3, подписано и подпечатано от Мартин Петров - 
управител - 3 стр.:

1.1. Относно предложенията по показател Ц:
- Цена за дезинсекция в закрити помещения (хлебарки и други видове насекоми) за 

един кв. м. на една обработка в обекти на ЦСУ и дирекция ОМДС - 0,02 (нула цяло нула 
два лв.) лева без ДДС;

- Цена за дезинфекция за един кв. м. на една обработка - 0,02 (нула цяло нула два лв.) 
лева без ДДС;

- Цена за дератизация на вредни гризачи (плъхове, мишки и др.) за един кв. м. на 
една обработка, в закрити помещения - 0,02 (нула цяло нула два лв.) лева без ДДС;

- Цена за мониторинг за един кв. м. на една обработка - 0,02 (нула цяло нула два лв.) 
лева без ДДС;

- Цена за канална дератизация на вредни гризачи (плъхове, мишки и др.) на 1 брой 
шахта - 0,01 (нула цяло нула един лв.) лева без ДДС;

- Цена за дезинсекция срещу комари и други видове летящи насекоми на един m2 
обработена площ - 0,01 (нула цяло нула един лв.) лева без ДДС;

- Цена за дезинсекция на дървесни видове срещу вредители за едно дърво - 0,06 
(нула цяло нула шест лв.) лев без ДДС;

- Цена за дезинсекция срещу комари, авиационно третиране за един декар - 0,30 
(нула цяло и тридесет лв.) лева без ДДС

- Цена за дезакаризация на открити площи (кърлежи, акари, бълхи) на кв. м 
обработена площ - 0,05 (нула цяло нула пет лв.) лева без ДДС;

- Ц - Сума от единичните цени - 0,51 (нула цяло петдесет и един лв.) лева без ДДС.
1.2. Относно предложенията, извън тези по показател Ц:
- Цена за дезинфекция, дезинсекция и дератизация за един кв. м. на една обработка за 

административни и жилищни сгради извън тези по показател Ц - 0,85 (нула цяло осемдесет 
и пет лв.) лева без ДДС;

- Цена за полева дератизация, в т.ч. и междублокови пространства за една отровна 
точка - 1,00 (един лв.) лев без ДДС;

- Цена за дезинфекция на пясъчници за един брой - 49,70 (четиридесет и девет лв. и 
70 ст.) лева без ДДС;

- Цена за борба с влечуги за един линеен метър - 2,00 (два лв.) лева без ДДС.
2. Калкулации за единичните цени на видовете ДДД услуги - 13 стр.

II. КОНСТАТАЦИИ ОТНОСНО СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЦЕНОВОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „Д.Д.Д. - 1” ООД, ЕИК 121370541, с изискванията на възложителя.

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

Ценовото предложение е изготвено по образец №3 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 всички ДДД услуги, 
посочени в образеца и техническата спецификация. Така предложени единичните 
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стойности на видовете дейности съответстват на предварително обявените условия на 
документацията за обществената поръчка.

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА И КЛАСИРАНЕ:

След като приключи с разглеждането на ценовото предложение на единствения 
участник - „Д.Д.Д. - 1” ООД, комисията пристъпи към оценка на офертата 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.

1. Методика за оценка:

Класирането на участниците се извършва въз основа на предложени единични цени 
на основни дейности, съгласно техническата спецификация, като на първо място се класира 
участникът, предложил най-ниска обща сума от единичните цени на посочените в т. 1.1. от 
образец №3 дейности и включени в Техническата спецификация.

Ц - Ценови критерий - Показател за предлаганите от участника единични цени в 
лева без ДДС. С максимален брой точки - 100 т. се оценява офертата, която предлага най- 
ниска обща сума от единичните цени на дейностите (т.1.1. от образец №3) и включени в 
Техническата спецификация. Най-изгодно за възложителя е предложението, което има за 
своя последица най-малък бюджетен разход. Предложенията се оценяват по следната 
формула, като най-доброто предложение получава 100 т.:

Ц = Цпип х 100, където:
Цп

Цтт е минимално предложената обща сума, а Цп е предложената обща сума 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.
• Предложените единични цени следва да са различни от нула. Предложената часова 
ставка в ценовото предложение на участника трябва да съответства на приложимата 
нормативна уредба. При неизпълнение на това изискване съответният участник ще бъде 
отстранен от участие и ценовото му предложение няма да бъде допуснато до 
разглеждане и оценяване.

В случай, че сумите, получени от сбора от единичните цени на всички дейности 
по т. 1.1. от образец №3, включени в техническата спецификация на две или повече 
оферти, са равни, с предимство се ползва участникът, предложил по-ниска цена за 
„Цена за дезинсекция в закрити помещения (хлебарки и други видове насекоми) за един 
кв. м. на една обработка в обекти на ЦСУ и дирекция ОМДС“.
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Забележка: При извършване на оценяването по съответния показател ще се 
използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в приложимите случаи).

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, (отнася се само за общата цена без ДДС).

Участникът „Д.Д.Д. - 1” ООД е единственият допуснат до този етап участник по 
обществената поръчка и поради тази причина той получава максималният брой точки по 
показателя, а именно:

Комисията извърши оценката, съблюдавайки условията на документацията и 
методиката за оценка. На оценка подлежи предложената от участника обща сума от 
единичните цени на дейностите (т.1.1. от образец №3) и включени в Техническата 
спецификация. „Д.Д.Д. - 1” ООД предлага обща сума от единичните цени в лева без ДДС 
на дейностите, включени в Техническата спецификация - 0,51 (нула цяло петдесет и един 
лв.) лева без ДДС. След прилагане на методиката за оценка, комисията оценява участника с 
максимален брой 100 точки и предлага същият да бъде класиран на първо място.

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

Като взе предвид резултата 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 обществена 
поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Дейности, свързани с 
дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация и други подобни дейности, 
извършвани в обекти и площи, собственост на Община Велико Търново”, с уникален 
номер 00073-2020-0009 в регистъра на АОП, открита с Решение №РД 24 - 16/05.02.2020 г. и 
публикувано обявление №958494 от 10.02.2020 г. в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/774/:

Първо място: „Д.Д.Д. - 1” ООД, ЕИК 121370541, с оферта с вх. №5300 - 17058 - 
2/12.03.2020 г., с оценка 100 т.;

Мотиви: Подадената оферта за участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка е допусната до оценка. Техническото и ценовото предложения на участника 
отговарят на предварително обявените условия от Възложителя и на техническата 
спецификация. Предложените от участника цени за изпълнение на обществената поръчка са 
приемлив бюджетен разход за Община Велико Търново и е икономически изгодно за 
възложителя.

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
документацията и методиката за оценка.
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Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 
04.05.2020 г., като резултатите от всички действия от работата на комисията ще бъдат 
отразени в доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП.

Настоящия протокол се състави в един екземпляр.

Комисията приключи работа в 14:45 часа.

комисия в състав: л 1

1 '

ПРЕДСЕДАТЕЛ:........ . .................................................
/Д-р Диляна Вачкова - Петрова 1- директор на дирекция СДЗ в Община Велико Търново/

И ЧЛЕНОВЕ: м 1 

/Хатидже Юсменова^Дорисконсулт в дирекция ОМДС в Община Велико Търново/

2 ..... т......................................................
/Зорница Кънчев^- Миладинова - началник на отдел ОС в Община Велико Търново/

3 .................
/Николина ва - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново/

/Милена К^р^ова - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново/
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