
О Б Щ И Н А  ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗАПОВЕД

гр. Велико Т ъ р н о в о . .2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.73, ал. 1 от ЗОП (отм.), във връзка с 
§18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 от 16.02.2016 г.), и отразените резултати и мотиви 
в протоколи от дати, както следва: протокол № 1 от 01.06.2016 г., протокол № 2 от 
21.09.2016 г., протокол № 3 от 06.10.2016 г. и Протокол № 4 от 12.10.2016 г. на 
Комисията, назначена със заповед № РД 22-1119/31.05.2016 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите в срок оферти за 
изпълнение на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: “Доставка на 
съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Велико Търново по позиции:

- обособена позиция № 1: „Доставка на контейнери за битови отпадъци тип 
„Бобър” или еквивалентни с вместимост 1 100 литра”;

- обособена позиция № 2: „Доставка на поцинковани кофи за събиране на 
битови отпадъци с вместимост 110 литра” и

- обособена позиция № 3: „Доставка на кошчета за разделно събиране на 
отпадъци в офис среда”, открита с Решение № РД 24-20/07.04.2016 г. на Кмета на 
Община Велико Търново, с уникален номер 00073-2016-0013 в регистъра на АОП и 
публикувано обявление № 726355 от дата 07.04.2016 г.

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането за обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „ Доставка 
на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Велико Търново по 
позиции”:

За обособена позиция № 1: „Доставка на контейнери за битови отпадъци тип 
„Бобър” или еквивалентни с вместимост 1 100 литра”:

1-во място за: „ВРЗ Вола Еко” ЕАД, ЕИК: 106620169, с оферта вх. № 5300-13152- 
1/27.05.2016 г. от 12:22 ч., с оценка: 10 000 т.

За обособена позиция № 2: „Доставка на поцинковани кофи за събиране на битови 
отпадъци с вместимост 110 литра”:

1-во място за: „Идеа Сервиз” ЕООД, ЕИК: 200712462, с оферта вх. № 53-125- 
1/27.05.2016 г. от 11:18 ч., с оценка: 10 000 т.

За обособена позиция № 3 „Доставка на кошчета за разделно събиране на 
отпадъци в офис среда”:

1-во място за: „Идеа Сервиз” ЕООД, ЕИК: 200712462, с оферта вх. № 53-125- 
1/27.05.2016 г. от 11:18 ч., с оценка: 10 000 т.
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Мотивите, отразени в протоколите от работата на комисията и резултатите 
по показателите в таблиците /индивидуални и обобщени/, неразделна част от тях.
До всички протоколи от работата на комисията има осигурен свободен достъп на 
профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/405

1. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Доставка на контейнери за битови 
отпадъци тип „Бобър” или еквивалентни с вместимост 1 100 литра”:

За обособена позиция № 1 е подадена и е допусната до оценка само една оферта. 
Комсията е констатирала, че офертата на участника „ВРЗ Вола Еко” ЕАД отговаря на 
предварително обявените условия от Възложителя. След прилагане на методиката за 
оценка участникът е получил 10 000 т. и съответно е класиран на 1-во място.

Резултати от оценката:

1.1. Оценка по показател „Гаранционен срок” -Г :

На оценка подлежи предложеният от участника гаранционен срок на изделието 
/в месеци/. Участникът предлга 72 (седмедесет и два) месеца гарнционен срок за 
предлаганите от него контейнери за битови отпадъци.

Като е приложила формулата от методиката за оценка, комисията е оценила 
офертата на „ВРЗ Вола Еко” ЕАД за обособена позиция № 1 по показател 
„Гаранционен срок”, както следва:

Г = Гп х 100 
Гтах

Г = (72/72) х 100
Г = 1 х 100 - 100 точки

1.2. Оценка по показател „Срок за доставка” -  С:

На оценка подлежи предложеният от участника срок за доставка на изделието /в 
работни дни/. Участникът предлага следните срокове за доставка в зависимост от броя 
на заявените контейнери за битови отпадъци, считано от деня следващ получаването на 
възлагателно писмо:

- Срок за доставка при възлагане на доставка между 1 и 20 броя контейнери -  1 
работен ден;

- Срок за доставка при възлагане на доставка между 21 и 50 броя контейнери -  1 
работен ден;

- Срок за доставка при възлагане на доставка между 51 и 100 броя контейнери -  
1 работен ден;

- Срок за доставка при възлагане на доставка от над 100 броя -  1 работен ден.

Като е приложила формулата от методиката за оценка, комисията е оценила 
офертата на „ВРЗ Вола Еко” ЕАД за обособена позиция № 1 по показател „Срок за 
доставка”, както следва:

С = Clmin х 25 + С2 min х 25 + СЗ min х 25 + С4 min х 25 
С1п С2п СЗп С4п

С = 1x25 + 1x25 + 1x25 + 1x25 = 100 точки

1.3. Оценка по показател „Ценови критерий” -  Ц:

II. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО:
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С офертата си участникът е предложил цена за 1 (един) брой контейнер:
443,00 лева (четиристотин четиридесет и три лева) без ДДС
531,60 лева (петстотин тридесет и един лева и шестдесет стотинки) с ДДС

Като е приложила формулата от методиката за оценка, комисията е оценила 
офертата на „ВРЗ Вола Еко” ЕАД за обособена позиция № 1 по показател „Ценови 
критерий”, както следва:

Ц = Umin х 100 = (443/443) х 100 = 1 х 100 = 100 точки 
Цп

Комисията е извършила оценката при съблюдаване на условията на 
документацията и методиката за икономически най-изгодна оферта. Оценката се 
обуславя от предложената от участника цена в лева без ДДС за 1 брой контейнер.

1.4. Формиране на краен коефициент „К”:

Като е взела предвид оценките по всички показатели комисията е пресметнала 
комплексната оценка на „ВРЗ Вола Еко” ЕАД по формулата за определяне на краен 
коефициент „К” и е получила следния резултат:

К = Ц х 4 0  + Г х 3 0  + С х 3 0
К = 100 х 40 + 100 х 30 + 100 х 30 = 10 000 т.

Комисията е извършила оценката при съблюдаване на условията на 
документацията и методиката за икономически най-изгодна оферта. „ВРЗ Вола Еко” 
ЕАД е единственият участник подал оферта за обособена позиция № 1. Комисията е 
констатирала, че същият отговаря на предварително обявените от възложителя условия 
и го е допуснала до оценка. След прилагане на формулата от методиката за оценка, 
комисията е оценила участника с максимален брой точки и е предложила да бъде 
класиран на първо място.

2. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Доставка на поцинковани кофи за 
събиране на битови отпадъци с вместимост 110 литра”:

За обособена позиция № 2 е подадена и е допусната до оценка само една оферта. 
Комсията е констатирала, че офертата на участника „Идеа Сервиз” ЕООД отговаря на 
предварително обявените условия от Възложителя. След прилагане на методиката за 
оценка участникът е получил 10 000 т. и съответно е класиран на 1-во място.

Резултати от оценката:

2.1. Оценка по показател „Гаранционен срок” -  Г :

На оценка подлежи предложеният от участника гаранционен срок на изделието 
/в месеци/. Участникът предлга 72 (седмедесет и два) месеца гарнционен срок за 
предлаганите от него поцинковани кофи за битови отпадъци.

Като е приложила формулата от методиката за оценка, комисията е оценила 
офертата на „Идеа Сервиз” ЕООД за обособена позиция № 2 по показател 
„Гаранционен срок”, както следва:

Г =  Гп х 100 
Г т а х

Г = (72/72) х 100
Г = 1 х 100 = 100 точки
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2.2. Оценка по показател „Срок за доставка” -  С:

На оценка подлежи предложеният от участника срок за доставка на изделието /в 
работни дни/. Участникът предлага следните срокове за доставка в зависимост от броя 
на заявените поцинковани кофи за събиране на битови отпадъци, считано от деня 
следващ получаването на възлагателно писмо:

- Срок за доставка при възлагане на доставка между 1 и 20 броя поцинковани 
кофи -  1 работен ден;

- Срок за доставка при възлагане на доставка между 21 и 50 броя поцинковани 
кофи -  1 работен ден;

- Срок за доставка при възлагане на доставка между 51 и 100 броя поцинковани 
кофи -  1 работен ден;

- Срок за доставка при възлагане на доставка от над 100 броя поцинковани кофи 
- 1  работен ден.

Като е приложила формулата от методиката за оценка, комисията е оценила 
офертата на „Идеа Сервиз” ЕООД за обособена позиция № 2 по показател „Срок за 
доставка”, както следва:

С = Clmin х 25 + С2 min х 25 + СЗ min х 25 + С4 min х 25 
С1п С2п СЗп С4п

С = 1x25 + 1x25 + 1x25 + 1x25 = 100 точки

2.3. Оценка по показател „Ценови критерий” -  Ц:

С офертата си участникът е предложил цена за 1 (един) брой поцинкована кофа:
48,90 лева (четиридесет и осем лева и деветдесет стотинки) без ДДС
58,68 лева (петдесет и осем лева и шестдесет и осем стотинки) с ДДС

Като е приложила формулата от методиката за оценка, комисията е оценила 
офертата на „Идеа Сервиз” ЕООД за обособена позиция № 2 по показател „Ценови 
критерий”, както следва:

Ц = LImin х 100 = (48,90/48,90) х 100 = 1 х 100 = 100 точки 
Цп

Комисията е извършила оценката при съблюдаване на условията на
документацията и методиката за икономически най-изгодна оферта. Оценката се
обуславя от предложената от участника цена в лева без ДДС за 1 брой поцинкована 
кофа.

2.4. Формиране на краен коефициент „К”:

Като е взела предвид оценките по всички показатели комисията е пресметнала 
комплексната оценка на „Идеа Сервиз” ЕООД по формулата за определяне на краен 
коефициент „К” и е получила следния резултат:

К = Ц х 4 0  + Г х 3 0  + Сх 3 0
К = 100 х 40 + 100 х 30 + 100 х 30 = 10 000 т.

Комисията е извършила оценката при съблюдаване на условията на
документацията и методиката за икономически най-изгодна оферта. „Идеа Сервиз” 
ЕООД е единственият участник подал оферта за обособена позиция № 2. Комисията е 
констатирала, че същият отговаря на предварително обявените от възложителя условия 
и го е допуснала до оценка. След прилагане на формулата от методиката за оценка,
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комисията е оценила участника с максимален брой точки и е предложила да бъде 
класиран на първо място.

3. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „ДОСТАВКА НА КОШЧЕТА ЗА 
РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ОФИС СРЕДА”:

За обособена позиция № 3 е подадена и е допусната до оценка само една оферта. 
Комсията е констатирала, че офертата на участника „Идеа Сервиз” ЕООД отговаря на 
предварително обявените условия от Възложителя. След прилагане на методиката за 
оценка участникът е получил 10 000 т. и съответно е класиран на 1-во място.

Резултати от оценката:

3.1. Оценка по показател „Гаранционен срок” -  Г:

На оценка подлежи предложеният от участника гаранционен срок на изделието 
/в месеци/. Участникът предлга 72 (седмедесет и два) месеца гарнционен срок за 
предлаганите от него кошчета за разделно събиране на отпадъци в офис среда.

Като е приложила формулата от методиката за оценка, комисията е оценила 
офертата на „Идеа Сервиз” ЕООД за обособена позиция № 3 по показател 
„Гаранционен срок”, както следва:

Г =  Гп х 100 
Гшах

Г -  (72/72) х 100
Г = 1 х 100 = 100 точки 

3.2. Оценка по показател „Срок за доставка” -  С:

На оценка подлежи предложеният от участника срок за доставка на изделието /в 
работни дни/. Участникът предлага следните срокове за доставка в зависимост от броя 
на заявените кошчета за разделно събиране на отпадъци в офис среда, считано от деня 
следващ получаването на възлагателно писмо:

- Срок за доставка при възлагане на доставка между 1 и 20 броя тройни 
конфигурации от кошчета за разделно събиране на отпадъци -  1 работен ден;

- Срок за доставка при възлагане на доставка между 21 и 50 броя тройни 
конфигурации от кошчета за разделно събиране на отпадъци -  1 работен ден;

- Срок за доставка при възлагане на доставка от над 50 броя тройни 
конфигурации от кошчета за разделно събиране на отпадъци -  1 работен ден.

Като е приложила формулата от методиката за оценка, комисията е оценила 
офертата на „Идеа Сервиз” ЕООД за обособена позиция № 3 по показател „Срок за 
доставка”, както следва:

С = Clmin х 30 + С2 min х 30 + C3min х 40 
С1п С2п СЗп

С = 1x30 + 1x30 + 1x40 = 100 точки 

3.3. Оценка по показател „Ценови критерий” -  Ц:

С офертата си участникът е предложил цена за 1 (един) брой тройна 
конфигурация от кошчета за разделно събиране на отпадъци в офис среда:

49,00 лева (четиридесет и девет лева) без ДДС
58,80 лева (петдесет и осем лева и осемдесет стотинки) с ДДС
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Като е приложила формулата от методиката за оценка, комисията е оценила 
офертата на „Идеа Сервиз” ЕООД за обособена позиция № 3 по показател „Ценови 
критерий”, както следва:

Ц = I Imin х 100 = (49/49) х 100 = 1 х 100 = 100 точки 
Цп

Комисията е извършила оценката при съблюдаване на условията на
документацията и методиката за икономически най-изгодна оферта. Оценката се
обуславя от предложената от участника цена в лева без ДДС за 1 брой тройна
конфигурация от кошчета за разделно събиране на отпадъци в офис среда.

3.4. Формиране на краен коефициент „К”:

Като е взела предвид оценките по всички показатели комисията е пресметнала 
комплексната оценка на „Идеа Сервиз” ЕООД по формулата за определяне на краен 
коефициент „К” и е получила следния резултат:

К = Ц х 4 0  + Г хЗО + СхЗО 
К = 100 х 40 + 100 х 30 + 100 х 30 = 10 000 т.

Комисията е извършила оценката при съблюдаване на условията на
документацията и методиката за икономически най-изгодна оферта. „Идеа Сервиз” 
ЕООД е единственият участник подал оферта за обособена позиция № 3. Комисията е 
констатирала, че същият отговаря на предварително обявените от възложителя условия 
и го е допуснала до оценка. След прилагане на формулата от методиката за оценка, 
комисията е оценила участника с максимален брой точки и е предложила да бъде 
класиран на първо място.

III. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ на обществена поръчка с предмет: 
“Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Велико Търново 
по позиции”, както следва:

За обособена позиция №1 „Доставка на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” 
или еквивалентни с вместимост 1100 литра”:

„ВРЗ Вола Еко” ЕАД, ЕИК: 106620169, с адрес за кореспонденция: гр. 
Враца, 3000, ул. „Илинден” №16, тел.: 092 657 022, факс: 092 666 823; e-mail: 
office@volaeco.com, лице за контакти: Емил Михайлов

За обособена позиция № 2 „Доставка на поцинковани кофи за събиране на битови 
отпадъци с вместимост 110 литра”:

„Идеа Сервиз” ЕООД, ЕИК: 200712462, със адрес за кореспонденция: гр. 
София 1528, ул. „Неделчо Бончев” № 3, ет. 3, тел.: 02/9732194, факс: 02/4197490, е- 
mail: saIes@profisbg.com, лице за контакти: Христо Найденов

За обособена позиция № 3 „Доставка на кошчета за разделно събиране на отпадъци в 
офис среда”:

„Идеа Сервиз” ЕООД, ЕИК: 200712462, със адрес за кореспонденция: гр. 
София 1528, ул. „Неделчо Бончев” № 3, ет. 3, тел.: 02/9732194, факс: 02/4197490, е- 
mail: sales@profisbg.com, лице за контакти: Христо Найденов
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IV. Съгласно чл. 73, ал. 3 от ЗОП (отм.) във връзка с §18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ 
бр.13 от 16.02.2016 г.) препис от настоящата заповед да бъде изпратен на участниците в 
3-дневен срок.

V. Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10-дневен срок, 
съгласно чл. 120 и следващите от Закона за обществените поръчки (отм.) и §18 от ПЗР 
на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 от 16.02.2016 г.) пред Комисията за защита на конкуренцията, 
град София, бул. Витоша № 18.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ,
Кмет на Община Велико Търново

Съгласували:
Десислава Йонкова 
Директор на дирекция „Правна”

Надя Петрова
Директор на дирекция ОСОП

Теодора Минкова 
Началник на отдел ОП

Изготвил: I
Даниела Дойнова
Главен експерт в отдел ОП
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Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП (отм.) във връзка с § 18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.) във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




