
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Д О К Л А Д 
във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 

Днес на дата 04.05.2020 г., 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 - 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, 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, 

изготви настоящия доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60, 
ал. 1 от ППЗОП за резултатите от своята работа във връзка с разглеждане на постъпилите 
оферти 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 ЬПрз://\улу\у.уеНко-1ашоуо.Ь§/Ь§/ргой1-па-
кириуас11а/774/. 

I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 
Със Заповед №РД 22 - 414/13.03.2020 г., изменена със Заповед №РД 22 -

608/29.04.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново е назначена 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, 

1 



в 

със задачи: да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и 
провери допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия и да 
класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените 
от възложителя условия на обществена поръчка с предмет: „Дейности, свързани с 
дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация и други подобни дейности, 
извършвани в обекти и площи, собственост на Община Велико Търново". Всички действия 
на комисията да бъдат протоколирани, като резултатите да бъдат отразени в доклад. 
Докладът на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, да бъде представен на Възложителя за 
утвърждаване, като към него да бъдат приложени протоколите от работата на комисията 
и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата 
документация по 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. 

В хода на работа на комисията не са правени промени във връзка със сроковете и 
задачите на комисията. Със заповед №РД 22 - 608/29.04.2020 г. на Кмета на Община 
Велико Търново е променен състава на комисията, определен със заповед №РД 22 -
414/13.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, а именно замяна на двама от 
членовете й - Теодора Филева - главен експерт в дирекция ОМДС и Нели Любенова -
главен експерт в отдел ОС в Община Велико Търново, поради установена невъзможност 
същите да изпълняват задълженията си, съответно с Хатидже Юсменова - юрисконсулт в 
дирекция ОМДС и Зорница Кънчева - Миладинова - началник на отдел ОС в Община 
Велико Търново. 

II. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА: 

За участие в обществена поръчка с предмет: „Дейности, свързани с дезинфекция, 
дезинсекция, дератизация и дезакаризация и други подобни дейности, извършвани в 
обекти и площи, собственост на Община Велико Търново", обявена чрез открита 
процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, са постъпили следните оферти: 
1. Оферта с вх. №53 - 616 - 1/12.03.2020 г. в 09:55 часа на „ДДД Експерт Контрол" ЕООД, 
ЕИК 202255076, седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район „Красно село", 
ул. „Дойран" №10А, ет. 5, ап. 28, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, ул. 
„Димитър Буйнозов" №7, тел: 0894 444 164, е-шаН: соп1го1@с!с1с1-ехре11.сот, лице за 
контакти: Тодор Димитров. 
2. 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: гр. София 1700, ул. „Асен Разцветников" №32, тел.: 
02 9631816; е-таП: оШсе@сШс1-1.сот, лице за контакти: Чавдар Борисов. 
3. Оферта с вх. №53 - 2999 - 1/12.03.2020 г. в 14:38 ч. на „Екзоконтрол" ЕООД, ЕИК 
203519644, адрес за кореспонденция: гр. София 1715, ул. „Самара" №1, тел.: 0899156666; 
е-таП: т!о@т8ес{.Ъ§, лице за контакти: Анита Николова. 

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ ЗАЕДНО СЪС 
СЪОТВЕТНИТЕ МОТИВИ: 

Въз основа на констатациите и мотивите, отразени в настоящия доклад и протокол 
от работата на комисията от дата 28.04.2020 г., Комисията 
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Р Е Ш И : 

Предлага на Кмета на Община Велико Търново за отстраняване от участие в 
процедурата следните участници и оферти: 

1. Оферта с вх. №53 - 616 - 1/12.03.2020 г. в 09:55 часа на „ДДД Експерт Контрол" 
ЕООД, ЕИК 202255076, седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район 
„Красно село", ул. „Дойран" №10А, ет. 5, ап. 28, адрес за кореспонденция: гр. Велико 
Търново 5000, ул. „Димитър Буйнозов" №7, тел: 0894 444 164, е-таП: соп1го1(й)(1(М-
ехрег!.сот, лице за контакти: Тодор Димитров. 

В изпълнение на срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП участникът, по отношение на който 
е констатирано несъответствие или липса на информация, не е представил своя отговор. 

Участникът „ДДД Експерт Контрол" ЕООД е получил писмото с изх. №9153 - 00 
- 9/19.03.2020 г. и приложено копие от протокол от 19.03.2020 г. на комисията на дата 
20.03.2020 г. Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците в срок от 5 работни дни следва 
да представят отговори, съдържащи документи за отстраняване на констатираните липси, 
непълноти или несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за 
подбор. Доколкото сроковете за изпълнение на тези указания попадат в обхвата на чл. 3, 
т. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., те следва да се считат за спрени, като 
след 17.04.2020 г. се възобновяват с оставащата част от тях. Посоченият по-горе срок от 5 
работни дни е изтекъл на дата 27.03.2020 г. В определения срок няма постъпил отговор от 
участника „ДДД Експерт Контрол" ЕООД. 

С протокол от дата 19.03.2020 г., комисията е констатирала 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). Представеният еЕЕДОП за участника не е подписан с електронен подпис на 
задължено лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

2). В част IV, раздел В „Образователна и професионална квалификация (т. 6) от 
ЕЕДОП, участникът е посочил, персонал, който не отговаря на минималните 
изискванията на Възложителя, а именно: 

„1. минимум две лица - ръководител на ДДД дейност, който да притежава „1. 
минимум едно лице - ръководител на ДДД дейност, който да притежава Удостоверение 
за правоспособност за ръководител на ДДД, съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба №1 от 
05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации или да притежава еквивалентен документ; 

2. минимум 12 души за изпълнение на ДДД дейности (изпълнител ДДД), всеки от 
които притежава Удостоверение за правоспособност за изпълнител на ДДД дейности, 
съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба №1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации или да притежава еквивалентен документ; 

3. минимум две лица, притежаващи свидетелство за обучение по дезинфекция на 
открити и закрити детски площадки и пясъчници издаден от НЦЗПБ или да притежава 
еквивалентен документ; 

4. минимум едно лице, което да притежава удостоверение от НЦЗПБ за ДДД 
мероприятия в детските заведения или да притежава еквивалентен документ; 

5. Наличие на минимум едно лице с професионална квалификация биолог. 
6. Наличие на минимум едно лице с професионална квалификация еколог. 
7. Наличие на минимум едно лице с професионална квалификация агроном". 
Участникът е посочил, както следва: 
- 1 (един) ръководител ДДД услуги, притежаващ необходимото удостоверение; 
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- 12 (дванадесет) изпълнители на ДДД дейности, притежаващи необходимото 
Разрешително за изпълнители на ДДД дейности; 

- 1 (едно) лице с професионална квалификация „Инженер-агроном", специалност 
„Растителна защита". 

- относно останалите изисквания, участникът не е представил нужната 
информация. 

Видно от представения в еЕЕДОП списък на персонала, който ще изпълнява 
поръчката и на членовете на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението и 
съгласно Глава III „Съдържание на офертата и изискуеми документи", раздел 1 
„Съдържание на офертата. Общи положения", Критерии за подбор, които се отнасят до 
технически и професионални способности, т. 2, комисията единодушно е констатирала 
липса на информация в част IV Критерии за подбор, раздел В - Технически и 
професионални способности, т. „Образователна и професионална квалификация" (т. 6) от 
ЕЕДОП за: 

- минимум две лица, притежаващи свидетелство за обучение по дезинфекция на 
открити и закрити детски площадки и пясъчници издадено от НЦЗПБ или да 
притежава еквивалентен документ; 

- минимум едно лице, което да притежава удостоверение от НЦЗПБ за ДДД 
мероприятия в детските заведения или да притежава еквивалентен документ; 

- минимум едно лице с професионална квалификация биолог; 
- минимум едно лице с професионална квалификация еколог. 
3). В част IV Критерии за подбор, раздел „В" - Технически и професионални 

способности, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване" (т. 9) от 
ЕЕДОП, участникът е посочил техническо оборудване, с което ще разполага, необходимо 
за изпълнението на поръчката. Съгласно минималните изисквания на Възложителя, 
участникът следва да разполага с: 

- Специализирани транспортни средства, снабдени с контейнери за транспортиране 
на биоцидите и оборудване за тяхното прилагане - минимум 5 броя; 

- не по-малко от 5 (пет) бр. аерозолни генератора (УЛВ-устройства) за наземна 
дезинсекция; 

- не по-малко от 10 (десет) бр. леки ръчни/моторни пръскачки за наземна 
дезинфекция и дезинсекция, 

като за удостоверяване на съответствие с поставеното изискване към техническите 
и професионални способности в офертата си участниците само декларират информацията 
в Част IV, Раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване" (т. 9) 
от ЕЕДОП, като посочват данни за: транспортните средства (регистрационен номер и 
данни за документа, удостоверяващ разполагането с оборудването (регистрационен талон, 
договор за лизинг, договор за наем или др.) и техническото оборудване, с които 
участникът разполага за изпълнение на поръчката. 

Участникът е декларирал, че ще разполага със следното оборудване: 
- Ръчни моторни пръскачки за наземна дезинсекция и дезинфекция 81Ш1 - 12 бр.; 
- Гръбни моторни пръскачки - 8 бр.; 
- Генератор за топъл аерозол - 1 бр.; 
- УЛВ аерозолни генератори - 5 бр.; 
- Специализирани транспортни средства, снабдени с контейнери за транспортиране 

на биоцидите и оборудване за тяхното прилагане - 5 бр. 
От така представеното оборудване, комисията единодушно констатира, че не са 

изпълнени изискванията на Възложителя по отношение на посочване на пълните данни за 
транспортните средства, а именно не са посочени данни за регистрационен номер и 
данни за документа, удостоверяващ разполагането с оборудването (регистрационен 
талон, договор за лизинг, договор за наем или др.). 
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Поради факта, че не е получен отговор в определения срок - 27.04.2020 г. от 
участника „ДДД Експерт Контрол" ЕООД, комисията единодушно е решила, че не са 
отстранени установените нередности и е налице несъответствие на участника, 
относно това, че: 

^ Не е представен подписан с електронен подпис еЕЕДОП за участника от 
задълженото лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП; 

В част IV, раздел В „Образователна и професионална квалификация (т. 6) от 
ЕЕДОП, посоченият персонал не отговаря на минималните изискванията на 
Възложителя. 

^ В част IV Критерии за подбор, раздел „В" - Технически и професионални 
способности, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване" (т. 9) от 
ЕЕДОП, не са изпълнени изискванията на Възложителя по отношение на посочване на 
пълните данни за транспортните средства, а именно не са посочени данни за 
регистрационен номер и данни за документа, удостоверяващ разполагането с 
оборудването (регистрационен талон, договор за лизинг, договор за наем или др.). 

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, комисията единодушно реши да не допусне 
участника „ДДД Експерт Контрол" ЕООД до разглеждане на техническото му 
предложение при изложените мотиви. 

Комисията единодушно предлага за отстраняване от участие в процедурата 
участника „ДДД Експерт Контрол" ЕООД 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 
обявлението за обществена поръчка или в документацията. 

2. Оферта с вх. №53 - 2999 - 1/12.03.2020 г. в 14:38 ч. на „Екзоконтрол" ЕООД, ЕИК 
203519644, адрес за кореспонденция: гр. София 1715, ул. „Самара" №1, тел.: 
0899156666; е-шаП: т?о@ш$ес(.Ъ§, лице за контакти: Анита Николова. 

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация в 
офертата на „Екзоконтрол" ЕООД, описани в Протокол №1 и допълнително 
представените и описани в настоящия протокол, комисията се обедини единодушно, че 
участникът не е представил всички изискуеми документи и не е налице съответствие 
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 

С протокол №2 от 19.03.2020 г., комисията е констатирала следната липса, 
непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към критериите за подбор, която 
участникът не е отстранил с представянето на своя отговор, а именно: 

В точка 2 от същия е записано, в част IV Критерии за подбор, раздел „В" -
Технически и професионални способности, поле „Инструменти, съоръжения или 
техническо оборудване" (т. 9) от ЕЕДОП, участникът е посочил техническо оборудване, с 
което ще разполага, необходимо за изпълнението на поръчката. Съгласно минималните 
изисквания на Възложителя, участникът следва да разполага с: 

- Специализирани транспортни средства, снабдени с контейнери за транспортиране 
на биоцидите и оборудване за тяхното прилагане - минимум 5 броя; 

- не по-малко от 5 (пет) бр. аерозолни генератора (УЛВ-устройства) за наземна 
дезинсекция; 

- не по-малко от 10 (десет) бр. леки ръчни/моторни пръскачки за наземна 
дезинфекция и дезинсекция, 

като за удостоверяване на съответствие с поставеното изискване към техническите 
и професионални способности в офертата си участниците само декларират информацията 
в Част IV, Раздел В, поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване" (т. 9) 
от ЕЕДОП, като посочват данни за: транспортните средства (регистрационен номер и 
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данни за документа, удостоверяващ разполагането с оборудването (регистрационен талон, 
договор за лизинг, договор за наем или др.) и техническото оборудване, с които 
участникът разполага за изпълнение на поръчката. 

Участникът е декларирал, че ще разполага със следното оборудване: 
- Специализирани транспортни средства, снабдени с контейнери за транспортиране 

на биоцидите и оборудване за тяхното прилагане - 5 бр.: марка Форд, модел Р150 с рег. 
№СВ4050НС; марка Опел, модел Комбо с рег. №СА7184ВМ; марка Джип, модел Гранд 
Чероки с рег. №СВ7344МТ; марка Мерцедес, модел А160 с рег. №СА9301СН; марка 
Тойота, модел Айго с рег. №СВ5238МН; 

- аерозолни генератори (УЛВ-устройства): марка Уес1;ог:Го§ модел СЮО - 4бр; марка 
Уес1огй)§, модел С150 - 4бр.; марка Уес1ог1о§, модел ТШОО - 1 бр; 

- Леки ръчни/моторни пръскачки за наземна дезинсекция и дезинфекция: марка 
В&О, модел 2-СК. 5Ь - ббр.; марка Мезю, модел 3615РТ ПчЮХ Р Ш 8 - 2бр.; марка Мез1о, 
модел 3565 ЕЕК.КОХ - 4бр.; 

- моторни пръскачки за наземна дезинфекция и дезинсекция Марка 8пЬ1, модел 
8Ь430 - 5бр.; марка 8 Ш , модел 8Ь450 5бр.; 

- 2 броя специализирани транспортни средства за събиране и транспортиране на 
труповете на гризачи регистрирани от директора на ОДБХ, съгласно приложимата 
нормативна уредба в Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВетД) марка Форд, 
модел Р150 с рег. №СВ4050НС; марка Опел, модел Комбо с рег. №СА7184ВМ. 

От така представеното оборудване се вижда, че участникът отговаря на 
поставеното от Възложителя минимално изискване, но комисията единодушно 
констатира, че не са изпълнени изискванията на Възложителя по отношение на посочване 
на пълните данни за транспортните средства, а именно не са посочени данни за 
документа, удостоверяващ разполагането с оборудването (регистрационен талон, 
договор за лизинг, договор за наем или др.). 

В своя отговор, участникът е декларирал отново минимално изискуемите 5 (пет) 
броя специализирани транспортни средства снабдени с контейнери за транспортиране на 
биоцидите и оборудване за тяхното прилагане с посочване на марка, модел и 
регистрационен номер, както и е приложил документи, от които става видно за 
разполагането с оборудването. Участникът е приложил регистрационни талони, договор 
за наем и договор за ползване. След като се запозна подробно с представените документи, 
комисията единодушно констатира, че участникът възнамерява да използва чужд ресурс 
за изпълнение на поръчката, по отношение на следните специализирани транспортни 
средства: 

^ марка Опел, модел Комбо с рег. №СА7184ВМ с представени: Свидетелство за 
регистрация, от където става ясно, че собственик е „Директ куриер" ЕООД и Договор за 
наем на автомобила между „Директ куриер" ЕООД и „Екзоконтрол" ЕООД; 

^ марка Джип, модел Гранд Чероки с рег. №СВ7344МТ с представено 
Свидетелство за регистрация на автомобила, от където става ясно, че собственик е 
„Сожелиз България" ЕООД и лице, което може да използва транспортното средство 
„Екзоконтрол" ЕООД; 

^ марка Мерцедес, модел А160 с рег. №СА9301СН с представени: Свидетелство 
за регистрация на автомобила, от където става ясно, че собственик е Георги Игнатов и 
Договор за безвъзмездно ползване между Георги Игнатов и „Екзоконтрол" ЕООД; 

^ марка Тойота, модел Айго с рег. №СВ5238МН с представено Свидетелство за 
регистрация на автомобила, от където става ясно, че собственик е „Сожелиз България" 
ЕООД и лице, което може да използва транспортното средство „Екзоконтрол" ЕООД. 

Като взе под внимание така представената информация, комисията единодушно 
констатира, че за някои от описаните в ЕЕДОП специализирани транспортни средства, 
съответно наети с договори за наем и ползване и по силата на договор за лизинг ще се 
предоставят от лица, които се явяват трети лица за участника, т.е. участникът ще използва 
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капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, свързани с разполагане 
с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на 
поръчката. 

Същевременно в представения еЕЕДОП участникът е декларирал, че няма да 
използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в 
част IV. 

Участникът не е попълнил коректно ЕЕДОП с посочване на участието на трети 
лица (каквито се явяват лицата, предоставящи за ползване някои от изискуемите 
специализирани транспортни средства) и не е представен за всяко от тези лица отделен 
еЕЕДОП, съгласно условията посочени в документацията, а именно: „Участниците могат 
за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 
връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 
финансовото състояние, техническите и професионалната способности. Когато 
участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 
съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя отделен 
ЕЕДОП, който съдържа информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП и който гласи, че при 
подаване на оферта, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 
съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана 
от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 
предоставят информация". 

Съгласно т. 6, Раздел 1 „Общи правила за участие в процедурата", от 
документацията участниците следва да проучат всички указания и условия за 
участие, дадени в документацията за участие. С подаването на оферта се счита, че 
участникът се съгласява с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения срок на 
валидност на офертите и с проекта на договор (чл. 39, ал. 1 от ППЗОП). Представянето на 
оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в 
тази документация. 

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, комисията единодушно реши да не допусне 
участника „Екзоконтрол" ЕООД до разглеждане на техническото му предложение при 
изложените мотиви. 

С оглед изложените обстоятелства по-горе комисията единодушно предлага за 
отстраняване участника Екзоконтрол" ЕООД, ЕИК: 203519644 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 обявлението за обществена поръчка или в документацията. 

IV. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 

Като взе предвид резултатите от оценката по определения в поканата за обществена 
поръчка критерий за възлагане „Най-ниска цена", комисията единодушно предлага 
следното класиране за 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 
ЬЦр$://'\У'\у^.уеНко-1агпоуо.Ь§/Ь§/ргой1-па-кириуасЬа/774: 
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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. 

V. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ НА 
ПЪРВО МЯСТО УЧАСТНИК: 

След като извърши класирането и въз основа на констатациите, отразени в 
протоколите от работата на комисията, както следва: протокол №1 от 16.03.2020 г., 
протокол №2 от 19.03.2020 г., протокол №3 от 28.04.2020 г. и протокол №4 от 04.05.2020 
г., Комисията 

РЕШИ: 

Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с класирания 
на първо място участник в обществена поръчка, проведена чрез 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": 

„Д.Д.Д. - 1" ООД, ЕИК 121370541, с оферта с вх. №5300 - 17058 - 2/12.03.2020 г., 
с адрес за кореспонденция: гр. София 1700, ул. „Асен Разцветников" №32, тел.: 02 
9631816; е-шаП: оШсе@с1<Ш-1.сот. 

VI. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ МОСТРИ, СНИМКИ ИЛИ 
МАКЕТИ: 

При провеждане на процедурата не са изисквани и представяни мостри, снимки или 
макети. 

Настоящият доклад на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на 
основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 3 от ППЗОП. 

Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията (протокол №1 от 
16.03.2020 г., протокол №2 от 19.03.2020 г., протокол №3 от 28.04.2020 г. и протокол №4 
от 04.05.2020 г.), всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с 
цялата документация по 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 
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на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
Нир8://у/\у\\'Л'еИко-1агпоуо.Ь^/Ъ§/ргоГ11-па-кириуасЬа/774. 

Настоящият доклад се състави и подписа в един екземпляр от комисията, 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, както 
следва: 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ^ . . . . , 
/Д-р Диляна Вачкова - Петров?/- директор на дирекция СДЗ в Община Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: Л * Л 

1 
/Хатидже Юсме^ва - юрисконсулт в дирекция ОМДС в Община Велико Търново/ 

2 
/Зорница Кънчева - Миладинова - началник на отдел ОС в Община Велико Търново/ 
3 

/Никодана Ангелова - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново/ 

/Милена КурдоЬа^- главен експерт в дирекция ОП в О^Оина Велико Търново/ 

Получих доклада на комисията 
на дата: . 

УТВЪРЖДАВАМ доклада на комисията, 
на дата: . . . . Ш ^ . У 

ДЕЛ ПАНОВ 
/Щ цина Целико' ^ърново 

По;шис:лС..».. 
ИНЖ. ДАН _ _ 3 ПАНОВ 
Кмет н^ Обифна В< лико Търуово 

V, >'-'"'\ .с/ 
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