
ПРОТОКОЛ № 4

Днес 30.08.2016 г. в 11:00 ч. 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 -  1492//26.07.2016г. на Кмета на Община Велико Търново, изм. Заповед № 22 -  
1498/28.07.2016г. на Кмета на Община Велико Търново, изм. Заповед № 22 -  
1684/25.08.2016г. продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие 
в обществена поръчка, чрез провеждане на публично състезание с предмет: 
„Експлоатация и поддържане на депо за земни маси и строителни отпадъци в 
землището на село Леденик, Община Велико Търново”, с уникален номер 00073- 
2016-0025 в регистъра на АОП и публикувано обявление № 738530 от дата 30.06.2016 г.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  директор на дирекция СУТ в Община Велико 
Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Николина Ангелова -  старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;
2. Веселин Стойков — главен специалист в отдел ОС в Община Велико Търново;
3.Даниела Александрова -  главен специалист в отдел ОС в Община Велико Търново;
4. Мирослава Цонева -  главен експерт в отдел ОС в Община Велико Търново;

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, 
съгласно протокол за присъствие.

1. На основание чл. 57, ал.З, изр. Ш-то от ППЗОП, комисията започна 
работата си с обявяване на резултатите от оценяването на допуснатата оферта на ЕТ 
„Надежда -  Надежда Христова“ по показатели КП -  качествен показател (срок за 
започване на дейността с булдозер с мощност над 200 kw и дейността с трошачка след 
подадена заявка), съдържащ два подпоказателя : КП = (КП1ТКП2):=40 т.
Резултата от оценяването на офертата по показател КП е 40 , тъй като офертата е 
оценена по качествения показател с максимален брой точки -  100. По подпоказатели 
КП1 и КП2 са присъдени максималните допустими стойности по всеки от тях: съответно 
за КП1 -  50т. и за КП2 -  50т.

2. Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовото 
предложение от допусната оферта на ЕТ „Надежда -  Надежда Христова“, на 
основание чл. 57, ал.З, изр. Ill-то от ППЗОП.

Плик „П редлагани ценови парам етри” от оферта с вх.№ 5300-1433- 
24/25.07.2016г. 16:08ч. на ЕТ „Надежда -  Надежда Христова“ , ЕИК 814211360, адрес 
за кореспонденция: гр.Велико Търново, п.к 5000, ул.“Моско Москов“ №17, ет.2, тел.



+359887784648, електронна поща: n_transport@abv.bg, лице за контакт: Надежда 
Христова съдържа:

Ц еново предлож ение -  оригинал, подписано и подпечатано -  
образец  №5 -  1-2 стр.;

- К алкулация за една мсм на Булдозер Т130 с мощ ност 117,7 kw за 
разриване на земни маси и строителни отпадъци -  общо 389, 24 
лв. без ДДС -  стр.З;

К алкулация за една мсм на Булдозер Коматцу с мощ ност 243 kw 
за разриване на земни маси и строителни отпадъци -  общо 591, 31 
лв. без ДДС -  стр .4;

К алкулация за една мсм на трош ачка M etso L okotrack  с мощ ност 
243 kw за претрош аване на строителни отпадъци -  общо 812, 15 
лв. без ДДС -  стр .5;

К алкулация за една мсм на верижен багер CASE с мощ ност 132 
k w - общ о 360,01лв. без ДДС -  стр .6;

К алкулация за месечен наем на електронна автом обилна везна 
ELIA UTO  60М - общо 384, 30 лв. без ДДС -с тр . 7;

К алкулация за ФРЗ на оператор за една мсм-8ч. - общо 70, 40 лв. 
без ДДС -с тр . 8;

Ц еновото предлож ение на участника е изготвено по образец на 
възлож ителя — образец №5. В него е посочена цялата изискуема 
инф ормация вклю чително и за дейностите, подлеж ащ и на оценка.

Съгласно методиката за оценка на предложенията, ЦП — ценови показател — 
максимални оценка 100 /сто/ точки.

Цената за изпълнение на поръчката се оферира в ценовото предложение на участника 
по образец.

Тежестта на показателя ЦП -  ценови показател е 60% от общата комплексна оценка 
(КО), като максималният брой точки по посочения показател е 100 точки.

Оценката по показателя ЦП -  ценови показател се определя по формулата:

ЦП -  (Ц1+Ц2+ЦЗ+Ц4), където:

Ц1 Максимална оценка 30 т. - за машиносмяна за верижен булдозер за разриване 
на строителни отпадъци и земни маси с номинална мощност до 120 kw - ще получи 
предложението, в което се предлага най-ниска цена, като оценяването е в съответствие 
със следната формула:

Ц1= n im in  х 30, където Ц1гшп е най-ниска цена, а Ц1п цената предложена от 
Ц1п съответния участник.
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Ц2 Максимална оценка 30 т. -  за машиносмяна за верижен булдозер за разриване 
на строителни отпадъци и земни маси с номинална мощност над 200kw ще получи 
предложението, в което се предлага най-ниска цена, като оценяването е в съответствие 
със следната формула:

Ц2= II2min х 30, където Ц 2 т т  е най-ниската цена, а Ц2п цената предложена от 
Ц2п съответния участник.

ЦЗ Максимална оценка 30 т. -  за машиносмяна за трошачка за претрошаване на 
строителни отпадъци с номинална мощност над 200kw ще получи предложението, в 
което се предлага най-ниска цена, като оценяването е в съответствие със следната 
формула:

Ц3= ЦЗтш х 30, където Ц Зтш  е най-ниската цена, а ЦЗп цената предложена от 
ЦЗп съответния участник.

Ц4 Максимална оценка 10 т. -  за месечен наем на електронна автомобилна везна
ще получи предложението, в което се предлага най-ниска цена, като оценяването е в 
съответствие със следната формула:

Ц4= Ц 4тш  х 10, където Ц 4тш  е най-ниската цена, а Ц4п цената предложена от 
Ц4п съответния участник.

Стойността на получената оценка по показателя ЦП -  ценови показател, се 
закръгля до втория знак след десетичната запетая.

Резултата от оценяването на офертата по показател ЦП е 60 , тъй като офертата е 
оценена по ценовия показател с максимален брой точки -  100.

Мотиви: Ценовият показател КП е сборен от подпоказатели Ц1 (машиносмяна за 
верижен булдозер за разриване на строителни отпадъци и земни маси с номинална 
мощност до 120 kw), Ц2 (машиносмяна за верижен булдозер за разриване на строителни 
отпадъци и земни маси с номинална мощност над 200kw), ЦЗ (машиносмяна за трошачка 
за претрошаване на строителни отпадъци с номинална мощност над 200kw) и Ц4 
(месечен наем на електронна автомобилна везна). По подпоказатели Ц1, Ц2, ЦЗ и Ц4 са 
присъдени максималните допустими стойности по всеки от тях: съответно за Ц1 -  30т., 
Ц2 -  30т., ЦЗ -  ЗОт. и Ц4 -  10т. Оценката е мотивирана от предложените от участника 
цени за мсм и цена за месечен наем на изискуемите по поръчката дейности.

Комисията извърши оценка на офертата по формулата:
КО= ЦП х60% + КПх40%
КО = 100 х 60% + 100x40%



КО = ЮОт.

Комисията даде крайна комплексна оценка на допуснатата оферта ЕТ „Надежда -  
Надежда Христова“ -  100 т. и предложи следното класиране:

1-во място: ЕТ „Надежда -  Надежда Христова“

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

Комисията приключи работа в 12:00 часа.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:............

инж. Динко Кечев -^щрйетор ГУТ в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ?^ /
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1 ............................ - Г .................................................

Николина А н г е л о в а  -  г.тяпши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;

2 '  • >  .  ~ .....................

В ^лш О Т тй ков  специалист в отдел ОС в Община Велико Търново;

Даниела Александрова -^главен специалист в отдел ОС в Община Велико 

Търново;
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Мирослава Цонева -  главен експерт в отдел ОС в Община Велико Търново;
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




