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

ЗАПОВЕД

гр. Велико Т ъ р н о в о .^ /А /^ .2 0 1 5  г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.73, ал.1 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в 
протоколи от 31.08.2015 г., 28.09.2015 г. и 06.10.2015 г. на комисията, назначена със заповед № 
РД 22-1765/31.08.2015 г. със задача: да провери съответствието на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия, да разгледа, оцени и класира допуснатите оферти за 
изпълнение на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Избор на оператор за 
експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в 
регион Велико Търново за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, 
Елена, Златарица и Стражица, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, 
инсталация за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране ” и 
Решение № 24-24/06.07.2015 г. и публикувано обявление № 675918 от дата 06.07.2015 г., и 
Решение за промяна № РД 24-31/18.08.2015 г., с уникален номер на поръчката 00073-2015-0018 
в регистъра на АОП

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането за обществена поръчка с предмет: "Избор на оператор за експлоатация 
и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико 
Търново за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и 
Стражица, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за 
предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране ” и Решение № 24- 
24/06.07.2015 г. и публикувано обявление № 675918 от дата 06.07.2015 г., и Решение за промяна 
№ РД 24-31/18.08.2015 г., с уникален номер на поръчката 00073-2015-0018 в регистъра на АОП:

На първо място - ДЗЗД “Регионално депо -  Велико Търново 2015“, със седалище и 
адрес на управление: гр. София 1421, р-н Лозенец, ул. “Лозенска планина“№ 17-19 и адрес 
за кореспонденция: гр. София 1680, р-н Витоша, ЖК Манастирски ливади - запад, ул. 
“Ралевица“ № 98, ет.1 Надпартер, тел. (02) 980 22 99, факс (02) 986 22 36, E-mail адрес: 
valentin.miIushev@pmg-holding.com.

II. Мотиви за класирането:

Мотивите, отразени в протоколите от работата на комисията, с оглед изискванията 
на възложителя и документацията по поръчката и критерия за оценка на офертите -  
икономически най-изгодна оферта, с оглед направеното от участника ценово 
предложение, както следва:

Резултати от оценяването на допуснатите оферти и оценките по показателите

mailto:valentin.miIushev@pmg-holding.com


КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

1. Критерий за оценка на офертите: “икономически най-изгодна оферта”.

2. Относителна тежест на показателите за оценяване:

Показател -  П 
(наименование)

Максимално 
възможен бр. точки

Относителна тежест

Техническо предложение -  Тпр. 100 70%
Ценово предложение - Цп 100 30%

3. Определяне на комплексната оценка:

3.1. Оценка по показателя Тпр -м акс. 100 точки 

Оценката по показателя се формира по формулата:

Тпр.= ПЙ+ П12

Относителната тежест на показателя (Тпр.) в комплексната оценка е 70%.

3.1.1. Показателят представлява експертна оценка на техническото предложение на участника.

3.1.2. Съгласно чл. 36, ал. 1 от ЗОП, решенията на комисията се вземат с мнозинство от 
членовете й. В тази връзка не се извършва отделно оценяване от отделните членове на 
комисията, а решението се взема съвместно. Когато член на комисията е против взетото 
решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

3.1.3. Оценява се предложената стратегия и методология за изпълнение на обществената 
поръчка, нейната обоснованост и обвързаност с целените резултати и нейната пригодност към 
изискванията на Възложителя.

3.1.4. В протоколите от своята работа, комисията излага мотивите си за поставената оценка по 
всеки един от елементите на експертната оценка, посочени в таблицата по-долу.

3.1.5. Оценката по този показател се определя и се мотивира на база на приложената по-долу 
таблица:

Оценка Критерии за определяне на експертната оценка

Организация, подход и методи за изпълнение на услугата (П1 *) -  макс. 70 гочки

Отстраняват се от участие в процедурата участници, чиито оферти не съдържат 
описание по някой от задължителните елементи, съгласно настоящата документация, 
в т.ч.:

■ Описание на технологичните процеси и начините на изпълнение на дейностите, в 
съответствие с изискванията на КР, Техническите спецификации и проекта на 
договор.

Отстраняват се и офертите на участници, които съдържат противоречие или 
несъответствие с настоящата документация, в т.ч. КР, Техническите спецификации и/или 
проекта на договор, и/или с изисквания на действащото европейско или национално 
законодателство.

1 точка Предложените организация, подход и методи за изпълнение на услугата 
отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички 
изискуеми елементи, съгласно настоящата документация, но не е налице
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никое от следните обстоятелства, обосноваващи по-високо качество на
техническото предложение:

• детайлно и конкретно са описани предвижданите от участника ресурси, 
като същите са обвързани с конкретния подход за изпълнение на 
предмета на поръчката и съпътстващите дейности, като тази връзка е 
представена в офертата и е обоснована;

• детайлно е описано разпределението на задачите и отговорностите 
между позициите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите, 
както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и 
субординация в рамките на изпълнителя;

• детайлно са описани конкретни мерки за надеждна и безопасна 
експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения 
и елементи на техническата инфраструктура на територията на РСУО;

• детайлно са описани конкретни мерки за осигуряване на 
екологосъобразно управление на отпадъците.

10 точки Предложените организация, подход и методи за изпълнение на услугата 
отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички 
изискуеми елементи, съгласно настоящата документация.

В допълнение, към предложената методология са налице и детайлно са 
описани не повече от едно от следните обстоятелства:

° детайлно и конкретно са описани предвижданите от участника ресурси, 
като същите са обвързани с конкретния подход за изпълнение на 
предмета на поръчката и съпътстващите дейности, като тази връзка е 
представена в офертата и е обоснована;

• детайлно е описано разпределението на задачите и отговорностите 
между позициите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите, 
както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и 
субординация в рамките на изпълнителя;

• детайлно са описани конкретни мерки за надеждна и безопасна 
експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения 
и елементи на техническата инфраструктура на територията на РСУО;

• детайлно са описани конкретни мерки за осигуряване на 
екологосъобразно управление на отпадъците.

30 точки Предложените организация, подход и методи за изпълнение на услугата 
отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички 
изискуеми елементи, съгласно настоящата документация.

В допълнение, към предложената методология са налице и детайлно са 
описани не повече от две от следните обстоятелства:

• детайлно и конкретно са описани предвижданите от участника ресурси, 
като същите са обвързани с конкретния подход за изпълнение на 
предмета на поръчката и съпътстващите дейности, като тази връзка е 
представена в офертата и е обоснована;

• детайлно е описано разпределението на задачите и отговорностите 
между позициите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите,
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както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и 
субординация в рамките на изпълнителя;

• детайлно са описани конкретни мерки за надеждна и безопасна 
експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения 
и елементи на техническата инфраструктура на територията на РСУО;

• детайлно са описани конкретни мерки за осигуряване на 
екологосъобразно управление на отпадъците.

50 точки Предложените организация, подход и методи за изпълнение на услугата 
отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички 
изискуеми елементи, съгласно настоящата документация.

В допълнение, към предложената методология са налице и детайлно са 
описани не повече от три от следните обстоятелства:

• детайлно и конкретно са описани предвижданите от участника ресурси, 
като същите са обвързани с конкретния подход за изпълнение на 
предмета на поръчката и съпътстващите дейности, като тази връзка е 
представена в офертата и е обоснована;

• детайлно е описано разпределението на задачите и отговорностите 
между позициите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите, 
както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и 
субординация в рамките на изпълнителя;

• детайлно са описани конкретни мерки за надеждна и безопасна 
експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения 
и елементи на техническата инфраструктура на територията на РСУО;

• детайлно са описани конкретни мерки за осигуряване на 
екологосъобразно управление на отпадъците.

70 точки Предложените организация, подход и методи за изпълнение на услугата 
отговарят на минималните изисквания на Възложителя и съдържат всички 
изискуеми елементи, съгласно настоящата документация.

В допълнение, към предложената методология са налице и детайлно са 
описани кумулативно следните обстоятелства:

• предвижданите от участника ресурси са обвързани с конкретния подход 
за изпълнение на предмета на поръчката и съпътстващите дейности, 
като тази връзка е представена в офертата и е обоснована;

• подробно е описано разпределението на задачите и отговорностите 
между позициите от персонала, във връзка с изпълнение на дейностите, 
както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и 
субординация в рамките на изпълнителя;

« детайлно са описани конкретни мерки за надеждна и безопасна 
експлоатация на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения 
и елементи на техническата инфраструктура на територията на РСУО;

• детайлно са описани конкретни мерки за осигуряване на 
екологосъобразно управление на отпадъците.

2Стратегия за управление на рисковете (П1 ) -  макс. 30 точки
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Участници, чиито оферти не съдържат описание по някой от следните елементи се 
отстраняват от участие в процедурата:

• Не е разгледан някой от посочените от възложителя рискове;

• По отношение на посочените от възложителя рискове или някой/и от тях не е 
посочено някое от следните обстоятелства:

■ обхват на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 
поръчка;

■ мерки за недопускане/предотвратяване на рисковете;

■ мерки за преодоляване на риска.

1 точка Предложената стратегия за управление на риска съдържа всички изискуеми 
елементи, съгласно настоящата документация, като са разгледани всички 
посочени от възложителя рискове, но не е налице никое от следните
обстоятелства, обосноваващи по-високо качество на техническото 
предложение:

• За всеки от анализираните рискове са посочени всички възможни аспекти 
на проявление и области/сфери на влияние, като е извършена оценка на 
степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите 
по договора.

• За всеки от анализираните рискове са предложени конкретни мерки за 
недопускане/предотвратяване настъпването на риска или съответно -  за 
намаляване на негативното влияние на риска, придружени с ефективни 
контролни дейности за всеки един риск. Мерките следва да са свързани 
изцяло с действия, които са в обхвата на контрол на изпълнителя. В 
случай че са предложени мерки, които не са изцяло в контрола на 
изпълнителя и/или зависят от действията на трети лица, се приема, че 
обстоятелството не е налице в офертата. За всеки от анализираните 
рискове са предложени и конкретни дейности по отстраняване и 
управление на последиците от настъпилия риск.

10 точки Предложената стратегия за управление на риска съдържа всички изискуеми 
елементи, съгласно настоящата документация, като са разгледани всички 
посочени от възложителя рискове.

В допълнение, към предложената стратегия за управление на риска са налице 
не повече от едно от следните обстоятелства:

• За всеки от анализираните рискове детайлно са посочени всички 
възможни аспекти на проявление и области/сфери на влияние, като е 
извършена оценка на степента на въздействието им върху изпълнението 
на всяка от дейностите по договора.

• За всеки от анализираните рискове са предложени конкретни мерки за 
недопускане/предотвратяване настъпването на риска или съответно -  за 
намаляване на негативното влияние на риска, придружени с ефективни 
контролни дейности за всеки един риск. Мерките следва да са свързани 
изцяло с действия, които са в обхвата на контрол на изпълнителя. В 
случай че са предложени мерки, които не са изцяло в контрола на 
изпълнителя и/или зависят от действията на трети лица, се приема, че 
обстоятелството не е налице в офертата. За всеки от анализираните
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рискове са предложени и конкретни дейности по отстраняване и 
управление на последиците от настъпилия риск.

20 точки Предложената стратегия за управление на риска съдържа всички изискуеми 
елементи, съгласно настоящата документация, като са разгледани всички 
посочени от възложителя рискове.

В допълнение, към предложената стратегия за управление на риска са налице 
не повече от две от следните обстоятелства:

• За всеки от анализираните рискове са посочени детайлно всички 
възможни аспекти на проявление и области/сфери на влияние, като е 
извършена оценка на степента на въздействието им върху изпълнението 
на всяка от дейностите по договора.

• За всеки от анализираните рискове са предложени конкретни мерки за 
недопускане/предотвратяване настъпването на риска или съответно -  за 
намаляване на негативното влияние на риска, придружени с ефективни 
контролни дейности за всеки един риск. Мерките следва да са свързани 
изцяло с действия, които са в обхвата на контрол на изпълнителя. В 
случай че са предложени мерки, които не са изцяло в контрола на 
изпълнителя и/или зависят от действията на трети лица, се приема, че 
обстоятелството не е налице в офертата. За всеки от анализираните 
рискове са предложени и конкретни дейности по отстраняване и 
управление на последиците от настъпилия риск.

30 точки Предложената стратегия за управление на риска съдържа всички изискуеми 
елементи, съгласно настоящата документация, като са разгледани всички 
посочени от възложителя рискове.

В допълнение, към предложената стратегия за управление на риска са налице 
кумулативни следните обстоятелства:

• За всеки от анализираните рискове са посочени детайлно всички 
възможни аспекти на проявление и области/сфери на влияние, като е 
извършена оценка на степента на въздействието им върху изпълнението 
на всяка от дейностите по договора.

• За всеки от анализираните рискове са предложени конкретни мерки за 
недопускане/предотвратяване настъпването на риска или съответно -  за 
намаляване на негативното влияние на риска, придружени с ефективни 
контролни дейности за всеки един риск. Мерките следва да са свързани 
изцяло с действия, които са в обхвата на контрол на изпълнителя. В 
случай че са предложени мерки, които не са изцяло в контрола на 
изпълнителя и/или зависят от действията на трети лица, се приема, че 
обстоятелството не е налице в офертата. Предложените мерки трябва да 
бъдат обосновани по начин, доказващ реалните възможности същите да 
повлияят на възникването, респ. за намаляване на негативното влияние на 
риска.

• За всеки от анализираните рискове са предложени и конкретни дейности 
по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

За целите на оценката, съгласно посоченото по-горе:



• „Детайлно/подробно описание” означава описание, което отговаря едновременно на 
следните условия:

■ не се ограничава до препис на посоченото в Техническите спецификации;

■ не се ограничава единствено до обикновено изброяване на предвидени 
дейности/поддейности, а представя информацията по начин, обосноваващ 
последователността, технологията и методите на изпълнение, от гледна точка на 
опита на участника и при съобразяване със спецификата на дейността;

■ посочва други факти, имащи отношение към повишаване качеството на 
изпълнение на поръчката и надграждане на предвидените технически 
спецификации и изисквания;

• „Конкретно” означава описание, което отговаря едновременно на следните условия:

■ не се ограничава до препис на посоченото в Техническите спецификации;

■ съобразено е със спецификата на настоящата обществена поръчка, съгласно 
посоченото в документацията за участие, в т.ч. всички нейни приложения;

■ се отнася до мерки/средства/техники/подходи и пр., които са изцяло в обхвата на 
контрол на изпълнителя и зависят от негови действия;

■ обосновава възможности за качествено изпълнение на всички дейности, съгласно 
настоящата документация;

■ не съдържа текстове или препратки, или други позовавания, които се отнасят до 
друга обществена поръчка/обект/предмет или други обстоятелства, различни от 
настоящата поръчка.

Частично изпълнение на някой от критериите, посочени в таблицата по-горе, се приема като 
липса на съответното обстоятелство.

Липсата на детайлно/подробно/конкретно описание по някой от елементите по-горе, когато 
такова се изисква, се приема като липса съответното обстоятелство, съгласно посоченото в 
таблицата.

В протоколите от своята работа комисията мотивира всяка от поставените оценки, като 
аргументира поставената оценка, на база на таблицата, посочена по-горе и обосновава 
наличието/липсата на съответното обстоятелство, като взема предвид всички изисквания на 
настоящата документация, в т.ч. приложенията към нея.

Мотивите на комисията представляват и кратко описание на офертите на участниците, съгласно 
изискванията на ЗОП, доколкото съдържат конкретни позовавания на съдържанието на 
офертата.

3.2. Оценка по показателя Цп -  макс. 100 точки

Относителната тежест на показателя (Цп) в комплексната оценка е 30%.

Оценката по този показател представлява сборът от отделните негови подпоказатели, както 
следва:

Цп1 - Единична цена за сепариране на тон отпадък -  лв./тон, без ДДС

Оценката по подпоказателя се формира както следва: 

минимална предложена цена Цп1

Цп1 = _______________________________х 60 точки

цена, предложена от участника



2
Цп - Единична цена за депониране на тон отпадък -  лв./тон, Печ /ТЛГС

Оценката по подпоказателя се формира както следва: 

минимална предложена цена Цп2

х 15 точки

цена, предложена от участника

1

Цп - Единична цена за компостиране на тон отпадък -  лв./тон. без ЯЯС

Оценката по подпоказателя се формира както следва:

минимална предложена цена Цп3

х 25 точки

цена, предложена от участника

Полученото число по всеки от подпоказателите се закръгля до втория знак след десетичната 
запетая.

Общата оценка по показателя по показателя Цп се изчислява като сбор от получените оценки по 
посочените по-горе подпоказатели, както следва:

I. Оценка по показателя Тпр. -  макс. 100 точки

Участник № 1- ДЗЗД “Регионално депо -  Велико Търново 2015“, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1421, р-н Лозенец, ул. “Лозенска планина“№ 17-19 и адрес за 
кореспонденция: гр. София 1680, р-н Витоша, ЖК Манастирски ливади - запад, ул. 
“Ралевица“ № 98, ет.1 Надпартер, тел. (02) 980 22 99, факс (02) 986 22 36, E-mail адрес: 
valentin.milushev@pmg-holding.com, представил Оферта, регистрирана с Вх. № 5300- 
5315/28.08.2015 г.

Относно показател Организация, подход и методи за изпълнение на услугата (ТИ1!

Участникът е разработил Техническото си предложение като в началото е отделил място за да 
разясни разбирането си за целите и дейностите по обществената поръчка. Посочил е 
нормативната уредба в областта на отпадъците, приложима към изпълнение на поръчката. 
Посочил е основните дейности, включени в обхвата на поръчката.
В глава първа от изложението си, Участникът е описал основните технологични процеси, като 
подробно ги е описал за регионалното депо за неопасни отпадъци и всяка от процедурите е 
разработена с посочени стъпки, ресурси за изпълнение -  технически и човешки. Към 
процедурите са приложени схеми за онагледяване на процесите. Предвидени са възможни 
проблеми в хода на експлоатация, за които са посочени начините за решаване и са посочени 
мерките за безопасност при работа.
Отделено е изрично място за посочване на мерки за намаляване на нередностите и 
екологосъобразното управление на процесите. Планиран е обхват по поддръжката на депото с 
посочени видове проверки и прегледи на оборудването, профилактика на съоръженията и

Цп = Цп1 + Цп2 + Цп3

3.3. Комплексна оценка на офертите (КО)

Комплексната оценка на офертите се определя по формулата

КО = Тпр. х 70% + Цп х 30 %

mailto:valentin.milushev@pmg-holding.com


сроковете за извършването им. Посочените превантивни мерки по поддръжката са описани за 
всяко от съоръженията. Посочена е и документацитяа, която следва да се изготвя за 
извършените дейности по поддръжката.
В изложеното, участникът е разработил подробна система за мониторинг на състоянието на 
компонентите на околната среда. С цел предотвратяване на аварии е разработен Вътрешен план 
за действия при аварии с описани начини на действие при възникване на възможните аварийни 
ситуации. Посочени са изискванията за лична защита, които следва да се спазват, а също и 
необходимите за ползване лични предпазни средства.
В отделен раздел участникът е описал технологичните процеси и начина на изпълнение на 
дейностите по отделни инсталации, в който е разяснен подходът на действие при работа с 
инсталацията и съпъстстващите дейности, и са описани предвижданите технически и човешки 
ресурси, обвързани с процеса. Отделено е място за мерките за здраве и безопасност при 
експлоатация, лични предпазни средства, които ще се ползват -  посочени са организационните 
процеси по използването.
Предвидено е вредното въздействие от експлоатацията на инсталациите и са посочени 
начините за контрол и избягването му.

В Глава втора са описани мерките за надеждна и безопасна експлоатация на всички сгради, 
конструкции, инсталации, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура на 
територията на РСУО. В тази част от Техническото предложение Участникът е разработил 
процедури по прддръжка и почистване на инфраструктурата. Процедурите са разработени 
детайлно, с посочена последователност на действия и срокове.

В глава трета от Техническото предложение на участника са описани мерките за опазване на 
околната среда и екологосъобразно управление на отпадъците. Разработен е план за прилагане 
на Система за управление на околната среда, изпълнение на мерките за опазването на околната 
среда, организация и провеждане на мониторинг и използване на резсурсите във връзка с 
експлоатацията на регионалното депо. С плана се обвързват процесите с ресурсите за 
изпълнение, документирането на процесите, управлението и контролът им, проверките и 
коригиращите действия. Описани са необходимите материални ресурси.
Системата за мониторинг е разработена с посочване на възможните вредни емисии, проверките, 
които ще се извършват, периодичността им, начините за предотвратяване и ограничаване на 
вредното им въздействие върху околната среда.
Управлението на процесите по управление на отпадъците и опазване от вредните емисии е 
разработено по компоненти на околната среда, с детайлно посочени етапи от процеса в тяхната 
последователност. Участникът е разяснил подробно действията по предотвратяване и тези при 
случване на аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени 
щети. В изложението си, Участникът е описал възможното вредно въздействие от всяко от 
съоръженията, част от системата.

В Техническото си предложение Участникът е разработил отделна Глава четвърта 
„Разпределение на задачите и отговорностите между позициите от персонала”. В тази глава са 
посочени необходимите управленски, изпълнителски и технически кадри. За всяка от 
позициите са описани функционалните характеристики и са посочени изискванията за 
квалификация, необходимите познания за изпълнение на функциите и отговорностите на 
длъжността.

МОТИВИ И ОПЕНКА:

След като се запознаха в подробности с описаните Организация, подход и методи за 
изпълнение в Техническото предложение на участника и прилагайки методиката за оценка, 
Комисията дава на предложението на участника по показател Организация, подход и методи за 
изпълнение на услугата (П11) оценка от 70 гочки.

Изложеното от участника отговаря на минималните изисквания на Възложителя и съдържа 
всички изискуеми елементи съгласно документацията за участие, налице са следните 
обстоятелства:



• предвижданите от участника ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на 
предмета на поръчката и съпътстващите дейности, като тази връзка е представена в офертата и е 
обоснована;

• подробно е описано разпределението на задачите и отговорностите между позициите от персонала, 
във връзка с изпълнение на дейностите, както и отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и 
субординация в рамките на изпълнителя;

• детайлно са описани конкретни мерки за надеждна и безопасна експлоатация на всички сгради, 
конструкции, инсталации, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура на територията на 
РСУО;

•  детайлно са описани конкретни мерки за осигуряване на екологосъобразно управление на 
отпадъците

Относно показател Стратегия за управление на рисковете Ш12)

В разработената от Участника Стратегия за управление на рисковете, които могат да окажат 
влияние върху изпълнението на договора е направено запознаване с риска като понятие, начин 
на управление, контрол и мониторинг. Направена е класификация на рисковете, посочени са 
методите за идентифициране, оценяване и управление на риска.

Участникът в табличен вид е представил всички рискове, посочени от Възложителя, като за 
всеки риск е посочена вероятността от възникване, степента на влияние, измерени по матрицата 
за оценка на рисковете, област на влияние на риска, мерките за недопускане и мерките за 
преодоляване на риска. В таблицата, Участникът е разработил определените от Възложителя 
рискове в детайлно разгледани възможни трудности и причини, водещи до появата им, като 
оценката и мерките са описани за всяка от възможностите.

В допълнение Уучастникът е разработил Глава шеста „Разпределение на дейностите в 
обединението. Мерки за управление и вътрешен контрол в рамките на изпълнителя”, в която е 
направено разпределение на дейностите в обединението, посочени са мерки за управление на 
изпълнението и начини на комуникация в обединението при изпълнение на дейностите по 
обществената поръчка.

МОТИВИ И ОЦЕНКА:

След като се запознаха в подробности с описаната Стратегия за управление на рисковете от 
Техническото предложение на участника и прилагайки методиката за оценка, Комисията дава 
на предложението на участника по показател Стратегия за управление на рисковете (П12) оценка 
от 30 точки.

Предложената от участника стратегия съдържа всички изискуеми елементи, съгласно 
документацията за участие, разгледани са всички посочени от Възложителя рискове и са налице 
са следните обстоятелства:

• За всеки от анализираните рискове са посочени детайлно всички възможни аспекти на 
проявление и области/сфери на влияние, като е извършена оценка на степента на въздействието им 
върху изпълнението на всяка от дейностите по договора.

• За всеки от анализираните рискове са предложени конкретни мерки за 
недопускане/предотвратяване настъпването на риска или съответно -  за намаляване на негативното 
влияние на риска, придружени с ефективни контролни дейности за всеки един риск. Мерките следва да 
са свързани изцяло с действия, които са в обхвата на контрол на изпълнителя. В случай че са 
предложени мерки, които не са изцяло в контрола на изпълнителя и/или зависят от действията на трети 
лица, се приема, че обстоятелството не е налице в офертата. Предложените мерки трябва да бъдат 
обосновани по начин, доказващ реалните възможности същите да повлияят на възникването, респ. за 
намаляване на негативното влияние на риска.

• За всеки от анализираните рискове са предложени и конкретни дейности по отстраняване и 
управление на последиците от настъпилия риск.

След като Комисията оцени по двата подпоказателяУчастника, премина към оценка по 
показател Тир., който се формира по следната формула:



Тнр.= П13+ П12

След изчисляването на показател Техническо предложение (Тпр.), формиран от оценката на 
предложението получена по двата подпоказателя - П11 и П12, участникът получава:

Тпр.= П1 *+ П12 = 70 т. + 30 т. = 100 точки

Относителната тежест на показателя (Тпр.) в комплексната оценка е 70%.

II. Оценка по показателя Цп -макс. 100 точки

Предложена цена за за изпълнение на обществената поръчка:

Единична цена за сепариране на тон отпадък - 18,10 лв без ДДС 

Единична цена за депониране на тон отпадък - 20,19 лв без ДДС 

Единична цена за компостиране на тон отпадък - 20,90 лв без ДДС

Оценката по този показател представлява сборът от отделните негови подпоказатели, както 
следва:

Цп1 - Единична цена за сепариране на тон отпадък -  лв./тон, без ДДС

Оценката по подпоказателя се формира както следва:

Цп1 = минимална предложена цена Цп1 х 60 = 18.10 х 60 = бОт. 
цена, предложена от участника 18,10

Цп2 - Единична цена за депониране на тон отпадък -  лв./тон, без ДДС

Оценката по подпоказателя се формира както следва:
2 2 Цп = минимална предложена цена Цп 15= 20,19 х 15 = 15 т.

цена, предложена от участника 20,19

Цп3 - Единична цена за компостиране на тон отпадък -  лв./тон, без ДДС

Оценката по подпоказателя се формира както следва:

Цп3= минимална предложена цена Цп3 х 25 = 20,90 х 25 = 25 т. 
цена, предложена от участника 20,90

Общата оценка по показателя Цп се изчислява като сбор от получените оценки по посочените 
по-горе подпоказатели, както следва:

Цп = Цн1 + Цп2 + Цп3= 60+15+25 =100 т.

III. Комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка на представената 
оферта.

Комплексна оценка на офертите (КО) се определя по формулата 

КО = Тпр. х 70% + Цп х 30 % = 100 т х 70% + 100 т х 30% = 100 точки

Въз основа на цялостното разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 71, ал. 3 
от ЗОП, комисията е направила следното класиране:

На първо място - ДЗЗД “Регионално депо -  Велико Търново 2015“, със седалище и 
адрес на управление: гр. София 1421, р-н Лозенец, ул. “Лозенска планина“№ 17-19 и адрес 
за кореспонденция: гр. София 1680, р-н Витоша, ЖК Манастирски ливади - запад, ул.



“Ралевица“ № 98, ет.1 Надпартер, тел. (02) 980 22 99, факс (02) 986 22 36, E-mail адрес: 
valentin.milushev@pmg-holding.com

IV. Определям за изпълнител на обществена поръчка, с предмет: "Избор на оператор 
за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в 
регион Велико Търново за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, 
Елена, Златарица и Стражица, включваща Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, 
инсталация за предварително сепариране на отпадъци и инсталация за компостиране ” и 
Решение № 24-24/06.07.2015 г. и публикувано обявление № 675918 от дата 06.07.2015 г., и 
Решение за промяна № РД 24-31/18.08.2015 г., с уникален номер на поръчката 00073-2015-0018 
в регистъра на АОП:

ДЗЗД “Регионално депо -  Велико Търново 2015“, със седалище и адрес на управление: гр. 
София 1421, р-н Лозенец, ул. “Лозенска планина“№ 17-19 и адрес за кореспонденция: гр. 
София 1680, р-н Витоша, ЖК Манастирски ливади - запад, ул. “Ралевица“ № 98, ет.1 
Надпартер, тел. (02) 980 22 99, факс (02) 986 22 36, E-mail адрес: valentin.milushev@pmg- 
hoIding.com.

V. Съгласно чл. 73, ал.З и ал.4 от ЗОП препис от настоящата заповед да бъде изпратен на 
участниците в 3 - дневен срок от издаването й и да бъде публикувана в профила на купувача в 
деня на изпращането й до участниците.

VI. Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10-дневен срок, съгласно 
чл. 120 и следващите от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на 
конкуренцията, град София, бул.Витоша № 18.

Контрола До изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

Съгласували: ^
Десислава Йонкова - Директор на Дирекция „ПравнаТ-,

Надя Петрова - Директор на Дирекция ОСОП

Теодора Минкова - Началник отдел ОП

Изготвил:
Николина ХриДтбв^Старши експерт в отдел ОП
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




