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

ЗАПОВЕД

MLу 1№ РД 22-. 

гр. Велико Търново ... S>jSr. Н Л.. JSU И

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т.6, във връзка с чл.106, ал.6 
от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: 
26.07.2016 г. 28.07.2016 г. 25.08.2016 г. и 30.08.2016 г. и Доклад от дата 31.08.2016г. на 
Комисията, назначена със заповед № РД 22-1492/26.07.2016 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, изменена със заповеди №№ РД 22-1498/28.07.2016 г. и РД 22-
1684/25.08.2016 г. да провери съответствието на офертите с предварително обявените
от възложителя условия, да разгледа, оцени и класира допуснатите оферти за
изпълнение на обществена поръчка чрез 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 на 
поръчката в РОП 00073-2016-0025 и публикувано обявление №738530 от 30.06.2016 г., 
изменено с Решение №РД 24-41/14.07.2016 г. за одобряване на обявление за изменение 
или допълнителна информация с връзка към електронна преписка в профила на 
купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/420. с прогнозна обща 
стойност без да се включва ДДС: 264 033.00 лева без ДДС

ОБЯВЯВАМ:

I. Отстранявам от участие, при мотиви съгласно протокол от дата 25.08.2016г., следния 
участник:

„БЕК -  1“ЕООД, ЕИК 104695988, адрес за кореспонденция сгр.Велико Търново, 
п.к 5000, ул.“Магистрални“ № 5, тел. 0886 530540, 0888 475750, електронна поща: 
bek_l@abv.bg, лице за контакт: Борислав , Борисов.

М отиви, съгласно протокол от дата 25.08.2016 г.:
Предложението не съответства на техническите спецификации и изискванията на 

възложителя. Офертата на участник БЕК-1 ЕООД е неподходяща по смисъла на т.25, § 
2 от ДР на ЗОП и на основание чл.107, т.2, буква „а“ ЗОП.

В своето Техническо предложение, T.III/4. ОРГАНИЗАЦИЯ И 
КООРДИНАЦИЯ, СЪГЛАСНО СЛОЖНОСТТА И ОБЕМА НА ВСИЧКИ 
ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ, участникът е поел ангажимент да изпълнява 
следните дейности:

Цялата организация и действията на БЕК-1 ЕООД, ще бъдат съгласувани 
предварително с Възложителя. За целта, съгласно Проект на договорът към
настоящата поръчка Изпълнителят се задължава:.......................................
Да осъществява входящ контрол, състоящ се от:

проверка на документаиията(талон за курс , даден от отдел „ОС” 
и квитанция за платена такса) , придружаваща отпадъците
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Визуална проверка на отпадъците на входа на депото и на мястото на 
депониране за определяне на съответствието на отпадъците с описанието в 
придружаващите ги документи, предоставени от притежателя на 
отпадъците',

Да осигурява заключване на входовете на депото в извънработно време и 
предотвратяване на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на депото.

Поемането на ангажиментите, посочени от участника БЕК-1 ЕООД, 
противоречи както на Техническите спецификации към документацията на 
процедурата, така и на приложения Проект на договор -  образец № 6.

В Техническите спецификации е записано:
Входящият контрол на депото те се осъществява от служители в 

трудовоправни отношения с Възложителя.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще реализира изпълнение на възложеното, в съответствие с 

условията на проекта на договор, неразделна част от настоящата документация
А в Проекта на договор в раздел II е записано:
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осъществява входящ контрол, състоящ се от:

проверка на документацията (талон за курс, даден от отдел „ ОС”), 
придружаваща отпадъците;

визуална проверка на отпадъците на входа на депото и на мястото на 
депониране за определяне на съответствието на отпадъците с описанието в 
придружаващите ги документи, предоставени от притежателя на отпадъците;

На основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника не е 
разгледано и оценено.

II. Обявявам класирането на обществена поръчка с предмет: „Експлоатация и 
поддържане на депо за земни маси и строителни отпадъци в землището на село 
Леденик, Община Велико Търново”, както следва:

1-во място: ЕТ „Надежда -  Надежда Христова“, при следните мотиви:

Мотияи. съгласно протоколи от дата 25.08.2016 г. и 30.08.2016 г.
За 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 М осков“№17, ет.2, тел.+359887784648, електронна поща:
n_transport@ abv.bg, лице за контакт: Надежда Христова, комисията е решила, че е 
налице съответствие на участника с изискванията за личното състояние и критериите за 
подбор, посочени от Възложителя. Комисията е установила, че Техническото 
предложение съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на 
поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

Резултатът от оценяването на офертата по показател КП е 40 , тъй като 
офертата е оценена по качествения показател с максимален брой точки -  100.
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Мотиви: Качественият показател КП е сборен от подпоказатели КП1 (срок за 
започване на дейността с булдозер с мощност над 200 kw, след подадена заявка) и КП2 
(срок за започване на дейността с трошачка, след подадена заявка). По подпоказатели 
КП1 и КП2 са присъдени максималните допустими стойности по всеки от тях: 
съответно за КП1 -  50т. и за КП2 -  50т. Оценката е мотивирана от предложения срок за 
започване на дейността с булдозер с мощност над 200 kw, след подадена заявка и 
предложения срок за започване на дейността с трошачка, след подадена заявка, като и 
двете стойности на параметри са посочен в часове - 1/един/ час.

Резултатът 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 -  ЗОт., 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 е извършила оценка на офертата по формулата:
КО= ЦП х60% + КПх40%
КО -  100 X 60% + 100x40%
КО = ЮОт.

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

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

III. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Експлоатация и 
поддържане на депо за земни маси и строителни отпадъци в землището на село 
Леденик, Община Велико Търново”, както следва:

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.

Мотиви:
Утвърден доклад от дата 31.08.2016г. на комисията, назначена със заповед № РД 22- 
1492/26.07.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново, изменена със заповеди №№ 
РД 22-1498/28.07.2016 г. и РД 22-1684/25.08.2016 г.

Съгласно чл.109 ЗОП за определеният за изпълнител по обществена поръчка с 
предмет: „Експлоатация и поддържане на депо за земни маси и строителни
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отпадъци в землището на село Леденик, Община Велико Търново” за участник ЕТ 
„Надежда -  Надежда Христова“, ЕИК 814211360, са изпълнени следните условия:

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, и същият отговаря на 
критериите за подбор;
2. офертата на участника ЕТ „Надежда -  Надежда Христова“, ЕИК 814211360 е
получила най-висока оценка при прилагане на предварително обявените от 
възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

IV. Съгласно чл. 43, ал.1 от ЗОП препис от настоящата заповед да бъде изпратен на 
участниците в 3 - дневен срок от издаването й.

V. Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10- дневен срок, 
съгласно чл. 197 и следващите от Закона за обществените поръчки пред Комисията за 
защита на конкуренцията, град София, бул.Витоша №18.

Контрола по изпълнение на зап та ще упражнявам лично.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО/]

Съгласувал:
Десислава Йонко
Директор на Дирекция '„Правна“

Надя Петрова
Директор на Д ля ОСОП

Теодора Минкова 
Началник отдел ОП

Изготвил:
Николина Ангелова— 
Старши експерт в отдф

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ, )В Ш
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