
ПРОТОКОЛ № 3 

Днес, 22.05.2018 г. в 10:00 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¬ 
656/18.04.2018г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка с обявената обществена поръчка, по реда на чл.18, ал .1 , т.1 от ЗОП с 
предмет: „Доставка на специализирани автомобили за нуждите на ОП „Зелени системи", 
по обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Доставка на нова сметосъбираща машина , съгласно 
техническа спецификация;" 

Обособена позиция 2: „Доставка на нова водоноска, съгласно техническа 
спецификация;"., с публикувано обявление с ID 834239 на дата 12.03.2018 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на ЛОП, с уникален номер в РОП 00073-2018-0012, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/5 72/ 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева - Миладинова - Началник отдел ОС в Община Велико 
Търново; 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново; 
2. Инж. Паша Илиева - Директор на ОП „Зелени системи"; 
3. Генади Русинов - Ръководител на отдел Чистота в ОП „Зелени ситеми"; 
4. Александър Колев - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново 

В установения срок от 5 работни дни постъпи отговор от участника „Екоджен" ООД, с вх.№53-
1903-2/03.05.2018г. 
Представения отговор съдържа приложно писмо подписано и подпечатано от Димитър Калудов 

- 1стр. 
Магнитен ЕЕДОП, съдържащ еЕЕДОП, в формати pdf. и xml. 
Комисията установи, че еЕЕДОП е подписан в формат pdf. Подписан от лицата подписали 
ЕЕДОП на хартиен носител. 
Комисията реши, че допуска участника до следващия етап, а именно разглеждане и оценка на 
техническо предложение за изпълнение на поръчката. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника: 

Оферта от „ЕКОДЖЕН" ООД с вх. № 53-1903-1/17.04.2018г. от 09:15 часа, адрес за 
кореспонденция: град София, ПК 1404, кв. „Манастирски ливади-Б", факс: 02/4217169, 
тел.024217160; 024217161; електронна поща за кореспонденция: office@ecogen.bg ; лице за 
контакти: Димитър Калудов за обособена позиция №1 и обособена позиция №2 

Техническото предложение на участника не е попълнено при спазване на образеца 
утвърден от възложителя. Към техническото предложение на участника са приложени цветни 
снимки на оферираната техника. 

Техническото предложение на участника съдържа: 

„Доставка па автомобила а оборудване за нуждите па Общинска администрация и структурите па Община Велим) Търново, по обособени позиции: Обособена позиция Ml: 
Доставка па два броя употребявани автомобили за нуждите па Общинска администрация, съгласно техническа спецификация; Обособена позиция №2: Доставка па нов автомобил 
(миниван) за нуждите на „Център ia социална рехабшштация и интеграция за възрастни и лица сувреждания пад 18 години" и „Център за социална рехабилитация и интеграция за 
лица с психични разстройства и интелектуални затруднения" , гр.Вслико Търново, съгласно техническа спецификация;, с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0027 и 
пуд.шкувано обявление от дата 22.05.2017г. с ID 787998 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на кулувача на Община Велико Търново 
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За обособена позиция №1: 
марка DAF, модел LF 180- 10Т, дата на 

година, с параметри както следва: 
първа регистрация фабрично нов без регистрация 

Технически параметри поставени от Възложителя Предложение от Участника: 
Да има възможността да изхвърля контейнери 

тип „ Бобър" 1100 л и е с полезен обем 9,00 мЗ. 

- Работен обем (смЗ): от 4000 до 4600 

-Мощност (kw/к.с): до 140/190 

Предавателна кутия: 
ръчна- шестстепенна с една задна предавка 

Допустимо общо тегло: 10000 кг 

-Обем на резервоара: мин 130 л 

Кабина: 2+1 място 

-Стандартна екипировка: 
ABS 

Централно заключване 
Ел.стъкла 

Сервоусилвател на волана 
Моторна спирачка 

Климатична система 
Вентилационен отвор 

Регулируема кормилна колонка 
Тахограф 

- Окачване: Подсилени предни и задни ресори 

- Максимална височина на автомобила с 
надстройката: до 2,80 м 

Повдигаща се задна камера 

Капацитет на коша: 
1,5 мЗ самопочистващ се 

Уплътнение: 
Специално конструирано непромокаемо 

уплътнение между повдигащата се задна част 
и товарния фургон 

Работен цикъл: Ръчен и автоматичен режим на 
работа. 

Заключване: Хидравлично посредством обратно 

Има възможността да работи с контейнери за 
ТБО тип „ Бобър" 1 1 0 0 л и е с полезен обем 9 ,00 
мЗ. 

- Работен обем (смЗ): 4 5 0 0 

-Мощност (kw/к.с): 135KW/184K.C. 

- Предавателна кутия: 
ръчна- шестстепенна с една задна предавка 

Допустимо общо тегло: 

• Обем на резервоара: 

• Кабина: 

10000 кг 

155 л. 

2+1 място 

-Стандартна екипировка: 
ABS 

Централно заключване 
Ел.стъкла 
Сервоусилвател на волана 
Моторна спирачка 
Климатична система 
Вентилационен отвор 
Регулируема кормилна колонка 
Тахограф 

- Окачване: Подсилени предни и задни ресори 

- Максимална височина на автомобила с 
надстройката: до 2,80м. 

Повдигаща се задна камера 

Капацитет на коша: 
1,5 мЗ самопочистващ се 

Уплътнение: 
Специално конструирано непромокаемо 

уплътнение между повдигащата се задна част 
и товарния фургон 

Работен Цикъл: Ръчен и автоматичен режим на 
работа 

.Доставка па автомобили и оборудване за нуждите на Общинска администрация и структурите па Община Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция Л'в1: 
Доставка па два броя употребявани автомобили за нуждите на Общинска администрация, съгласно техническа спецификация; Обособена позиция №2: Доставка па пое автомобил 
(мшшваи) за нуждите па „Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания пад 18 години" и „Център за социална рехабилитация и интеграция за 
лица с психични разстройства и интелектуални затруднения" , гр.Ве.чико Търново, съгласно техническа спецификация;, с уникален номер па по/хъчката в РОП 00073-2017-0027 и 
публикувано обявление от дапш 22.05.2017г. с II) 787998 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
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притискане от два хидравлични цилиндъра. Заключване: Хидравлично посредством обратно 
притискане от два хидравлични цилиндъра. 

Пресоване на товара: 
Посредством бутало-изтласквач,задвижвано Пресоване на товара: 

От телескопичен двойно действащ цилиндър. Посредством бутало-изтласквач,задвижвано 
От телескопичен двойно действащ цилиндър 

Екологичност: 
Да е снабден с два резервоара за събиране на Екологичност: 
отпадните води при пресоване. Да е снабден с два резервоара за събиране на 

отпадните води при пресоване. 
Двигател: Евро 6. 

Двигател: Евро 6. 

Принцип на действие и управление 
Компактиране на товара: 

Компактиране на товара: 5:1 
мин 5:1 

Управление: 
Управление: Механично и електро-пневматично за всички 
Механично и електро-пневматично за всички операции 
операции 

Управление на задната повдигаща се част: 
Управление на задната: 

От предната страна на бункера От предната страна на бункера 
повдигаща се част 

Сигнализация: 
Сигнализация: Сигнални лампи на стените на бункера и 
Сигнални лампи на стените на бункера и на повдигащата се задна част 
на повдигащата се задна част 

Сигнализация: 
Обороти на двигателя: Сигнални лампи на стените на бункера и 
Автоматично регулиране на оборотите при на повдигащата се задна част 
работа с надстройката 

Комисията установи, че сметосъбиращата техника предложена от участника не съответства на 
поставените от Възложителя технически параметри. 

Възложителя е поставил изискване оферираната техника да разполага с „Обороти на двигателя: 
Автоматично регулиране на оборотите при работа с надстройката", като участника не е 

представил информация дали предлаганата от него техника разполага с такава. 

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение номер РД 24-21 от 
дата 09.03.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, с което решение са одобрени 
обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка. 

Решението е влязло в законна сила и утвърдените с него условия в обявлението и 
документацията за възлагане на обществена поръчка са станали задължителни за участниците в 
процедурата и комисията по провеждането й. При разглеждане на офертите, комисията следва 
да следи за съответствие с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички 
участници. Съгласно чл. 56, ал.1 от ППЗОП „Комисията не разглежда техническите 
предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично 
състояние и на критериите за подбор." Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда 

,Доставка на автомобили и оборудване за нуждите па Общинска администрация и структурите па Община Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция Ml: 
Доставка па два броя употребявани автомобили за нуждите на Общинска администрация, съгласно техническа спецификация; Обособена полиция Лг2: Доставка па нов автомобил 
(минивап) за нуждите на „Център за социална рехабшштация и интеграция за възрастни и лица с увреждания пад 18 години" и „Център за социална рехабилитация и интеграция за 
лица с психични разстройства и интелектуални затруднения" , гр.Ве.тко Търново, съгласно техническа спецификация:, с уникален номер па поръчката в РОП 00073-2017-0027 а 
публикувано обявление от дата 22.05.2017г. с Ю 787998 в Регистъра па обществените поръчки на AO 17 и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
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допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително обявените условия", а 
съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря 
на изискванията на възложителя, не се отваря.". Цитираните правни норми не предоставят 
възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при 
констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който 
го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие за обособена позиция №1 на 
основание чл. 107, т.2, буква „а" от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката. 

В този смисъл, така представената от участника оферта се явява „Неподходяща оферта" 
по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

Комисията продължи своята работа с оценка на техническите предложения на 
допуснатите участници за съответствие с минимално изискуемото съдържание, посочено в 
документацията. Комисията започна да анализира представената информация от участниците по 
реда на посгъпване на офертите им както следва и съгласно утвърдената методика: 

„ КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА" 

Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които 
отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за технически възможности и 
квалификация подлежат на комплексна оценка за определяне на икономически най-изгодната 
оферта, чрез критерий „качество/цена" 
Разглеждането, оценката и класирането на офертите се провежда на два етапа в следната 
последователност: 

Оценка на техническо предложение; 
Оценка на ценово предложение; 

Указания за определяне на Комплексна оценка (КО) на офертата: 
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им тежести и съгласно 
комплексната оценка по следната формула: 
КО = Т1+ Т2 + Ц, където, 

Т1 - е предложения срок за доставка на МПС в календарни дни по съответната обособена 
позиция, с максимална тежест в комплексната оценка 20т. 
Т2 - е предложения гаранционен срок на доставеното М П С по съответната обособена 
позиция в километри, с максимална тежест в комплексната оценка 20т. 

Забележка: срокът за доставка по показател Т1 е след получаване на възлагателно писмо. 
Ц - ценово предложение за съответната обособена позиция с максимална тежест в 
комплексната оценка 60т. 

Всеки показател се пресмята по следната формула: 
T l = T l m i „ / T l i х 20, където, 
Tl m in е минимално предложения срок за доставка в календарни дни по съответната обособена 
позиция; 
Т1; е предложения срок за доставка в календарни дни на съответния участник по съответната 
обособена позиция; 

.Доставка па автомобили* и оборудване за нуждите на Общинска администрация и структурите на Община Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция Лз1: 
Доставка на два броя употребявани автомобили за нуждите на Общинска администрация, съгласно техническа спецификация; Обособена позиция N&2: Доставка на нов автомобил 
(мипиван) за нуждите на „Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания пад 18 години" и „Център за социална рехабилитация и интеграция за 
лица с психични разстройства и интелектуални затруднения" , гр.Велико Търново, съгласно техническа спецификация;, с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0027 и 
публикувано обявление от дата 22.05.2017г. с Н) 787998 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
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T2= T2j / T 2 m a x x 20, където, 
T 2 m a x е максимално предложения гаранционен срок за доставеното специализирано МПС в 
километри; 
T2j е предложения гаранционен срок за доставеното специализирано МПС в километри на 
съответния участник; 

Забележка: Участниците предлагат срок за доставка на специализирано МПС по 
съответната обособена позиция, който не може да надвишава 60 календарни дни. 
Забележка: Участниците предлагат минимален гаранционен срок не по-малко от 50000км. 
за обособена позиция Ml и не по-малко от ЮОООкм. за обособена позиция М2. Участник 
предложил по- малък гаранционен срок от посочения, ще бъде предложен за отстраняване. 

Ценово предложение (Ц) - предложена от участника цена за изпълнение на дейностите, като 
оценката се формира по следния начин: 

Ц се пресмята по следната формула: 

Ц =U,min/U,i х 60, където: 
Ц т 1 П е минимално предложената цена доставка на МПС по съответната обособена позиция; 
Ц, е предложената цена доставка на МПС по съответната обособена позиция на съответния 
участник; 

Забележка: На оценка подлежат предложените цени без ДДС по показател Ц; 
Забележка: Участниците нямат право да предлагат стойност по някой от показателите, 
която надвишава прогнозната стойност за съответната дейност в настоящата 
документация, в противен случай ще бъдат предложение за отстраняване от процедурата. 

Забележка: 
При извършване на оценяването ще се използва закръгляне до втория знак след 

десетичната запетая. 
Оферта от „ЕКОДЖЕН" ООД с вх. № 53-1903-1/17.04.2018г. от 09:15 часа, адрес за 

кореспонденция: град София, ПК 1404, кв. „Манастирски ливади-Б", факс: 02/4217169, 
тел.024217160; 024217161; електронна поща за кореспонденция: office@ecogen.bg ; лице за 
контакти: Димитър Калудов за обособена позиция №2 

Участника е направил следните предложение съгласно показателите от методиката за оценка: 

По Показател Т1 45 календарни дни за доставка по обособена позиция №2 , считано от 
датата на получаване на възлагателно писмо за осигурено финансиране. 

По Показател Т2 200000 километра на доставеното МПС по обособена позиция №2, считано 
от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършената доставка. 

T l = T l m i n / T l j х 20 = 30/45 =0,67 х 20 =13,4 
Т2= T2j / T 2 m a x х 20 = 200000/200000 = 1 х 20 = 20т. 

II. Оферта от „Екосол България" АД с вх. № 53-916-1/17.04.2018г. от 15:08 часа, адрес за 
кореспонденция: село Лозен, ПК 1511, ул. „Съединение" №127г, тел.0885502896; 

,Доставка па автомобили и оборудване за нуждите па Общинска администрация и структурите на Община Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция Ml: 
Доставка на два броя употребявани автомобили за нуждите па Общинска администрация, съгласно техническа спецификация; Обособена позиция М2: Доставка на нов автомобил 
(миниван) за нуждите на „Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица сувреждания над 18 години" и „Център за социална рехабилитация и интеграция за 
лица с психични разстройства и интелектуални затруднения" , гр.Велико Търново, съгласно техническа спецификация;, с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0027 и 
публикувано обявление от дата 22.05.2017г. с П) 787998 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Обшина Велико Търново 
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електронна поща за кореспонденция: office@ecosol.bg ; лице за контакти: Таня Георгиева 
за обособена позиция №2 

По Показател Т1 30 календарни дни за доставка по обособена позиция №2 , считано от 
датата на получаване на възлагателно писмо за осигурено финансиране. 

По Показател Т2 18 000 километра на доставеното МПС по обособена позиция №2, считано 
от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършената доставка. 

T l = T l m i n / T l i х 20 = 30/30 =1 х 20 = 20т. 

Т2= Т2 ; / T 2 m a x х 20 = 18000/200000= 0,09 х 20 = 1,8т. 

Списък на предложените за отстраняване участници, при мотиви отразени в настоящия 
протокол 

I. Оферта от „ЕКОДЖЕН" ООД с вх. № 53-1903-1/17.04.2018г. от 09:15 часа, адрес за 
кореспонденция: град София, ПК 1404, кв. „Манастирски ливади-Б", факс: 02/4217169, 
тел.024217160; 024217161; електронна поща за кореспонденция: office@ecogen.bg ; лице за 
контакти: Димитър Калудов за обособена позиция №1 

II. Оферта от „Екосол България" АД с вх. № 53-916-1/17.04.2018г. от 15:08 часа, адрес за 
кореспонденция: село Лозен, ПК 1511, ул. „Съединение" №127г, тел.0885502896; 
електронна поща за кореспонденция: office@ecosol.bg ; лице за контакти: Таня Георгиева 
за обособена позиция №1 

Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на Ценовото предложение при 
мотиви, отразени в настоящия протокол 

I. Оферта от „ЕКОДЖЕН" ООД с вх. № 53-1903-1/17.04.2018г. от 09:15 часа, адрес за 
кореспонденция: град София, ПК 1404, кв. „Манастирски ливади-Б", факс: 02/4217169, 
тел.024217160; 024217161; електронна поща за кореспонденция: office@ecogen.bg ; лице за 
контакти: Димитър Калудов за обособена позиция №2 

II. Оферта от „Екосол България" АД с вх. № 53-916-1/17.04.2018г. от 15:08 часа, адрес за 
кореспонденция: село Лозен, ПК 1511, ул. „Съединение" №127г, тел.0885502896; 
електронна поща за кореспонденция: office@ecosol.bg ; лице за контакти: Таня Георгиева 
за обособена позиция №2 

Комисията приключи своята работа в 11:00ч. и насрочи следващото си заседание съобразно 
публикуваното съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в 
14:00ч.на 22.05.2018г. 
Комисията продължи своята работа с отваряне на ценовите предложения на допуснатите 
участници. 

„Доставка па автомобили и оборудване за нуждите па Общинска администрация и структурите па Община Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция Ml: 
Доставка на два броя употребявани автомобили за нуждите на Общинска администрация, съгласно техническа спецификация; Обособена позиция М2: Доставка на нов автомобил 
(минивап) за нумсдите на „Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица сувреждания над 18 години" и „Център за социалнарехабилитация и интеграция ж 
лица с психични разстройства и интелектуални затруднения" , гр.Велико Търново, съгласно техническа спецификация;, с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0027 и 
публикувано обявление от дата 22.05.2017г. с ID 787998 в Реггютъра на обществените по/гьчки иа АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
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На дата 11.05.2018 г., е публикувано на профил на купувача https://www.veliko-
tarnovo. bg/b8/profil-na-kupuvacha/572/ - съобщение по чл. 57, ал.З от ППЗОП за датата, часа и 
мястото на отваряне на ценовите предложения. 

Заседанието на комисията се проведе в административната сграда на Община Велико 
Търново, Нова зала. Комисията се събра в пълен състав. 

На заседанието на комисията присъства представител на участника „Екосол 
България" АД - упълномощен представител за което подписа присъствен протокол. 
Комисията оповести оценките на участниците по показатели Т1 и Т2. 

К о м и с и я т а п р и с т ъ п и към о т в а р я н е на плик „ П р е д л а г а н и ценови п а р а м е т р и " на 
допуснатиите у ч а с т н и ц и . 

I. О ф е р т а от „ Е К О Д Ж Е Н " О О Д с вх. № 53-1903-1/17.04.2018г. от 09:15 часа, адрес за 
кореспонденция : град София, П К 1404, кв. „ М а н а с т и р с к и ливади -Б" , факс: 02/4217169, 
тел.024217160; 024217161; ел ект ронна поща за кореспонденция : office@ecogen.bg ; лице за 
к о н т а к т и : Д и м и т ъ р К а л у д о в за обособена позиция №2 

Плик „Предлагани ценови параметри" за обособена позиция №2 съдържа: 
Ценово предложение изготвено в съответствие с образец №4.2, оригинал подписано и 
подпечатано - 2стр. 
Участника е предложил цена за доставка на техниката предмет на обособената позиция в размер 
на 168 800,00лв. /сто шестдесет и осем хиляди и осемстотин лева и 00ст./ без Д Д С , 
съответно 202 560,00лв. /двеста и две хиляди петстотин и шестдесет лева и 00ст./ 

II. О ф е р т а от „Екосол Б ъ л г а р и я " АД с вх. № 53-916-1/17.04.2018г. от 15:08 часа, адрес за 
кореспонденция : село Лозен, П К 1511, ул. „ С ъ е д и н е н и е " №127г, тел.0885502896; 
електронна поща за кореспонденция : office@ecosol.bg ; лице за к о н т а к т и : Таня Георгиева 
за обособена позиния №2 

Плик „Предлагани ценови параметри" за обособена позиция №2 съдържа: 
Ценово предложение изготвено в съответствие с образец №4.2, оригинал подписано и 
подпечатано - 2стр. 
Участника е предложил цена за доставка на техниката предмет на обособената позиция в размер 
на 162 750,00лв. /сто шестдесет и две хиляди седемстотин и петдесет лева и ООст./ без Д Д С , 
съответно 195 300,00лв. /сто деветдесет и пет хиляди и триста лева и ООст./ 

Комисията извърши оценка съгласно утвърдения критерий за възлагане. 

„КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА" 
Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които 

отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за технически възможности и 
квалификация подлежат на комплексна оценка за определяне на икономически най-изгодната 
оферта, чрез к р и т е р и й „качество /цена" 
Разглеждането, оценката и класирането на офертите се провежда на два етапа в следната 
последователност: 

Оценка на техническо предложение; 
Оценка на ценово предложение; 

Указания за определяне на Комплексна оценка (КО) на офертата: 

„Доставка па автомобили и оборудване за нуждите па Общинска администрация и структурите па Община Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция Ml: 
Доставка па два броя употребявани автомобили за нуждите на Общинска администрация, съгласно техническа спецификация; Обособена позиция №2: Доставка па нов автомобил 
(мипиваи) за нуждите на „Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица сувреждания над 18 години" и „Център за социална рехабилитация и интеграция за 
;шца с психични разстройства и интелектуални затруднения" , гр.Велико Търново, съгласно техническа спецификация;, с уникален по.мер па поръчката в РОП 00073-2017-0027 и 
публикувано обявление от дата 22.05.2017г. с ID 787998 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
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Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им тежести и съгласно 
комплексната оценка по следната формула: 
КО = Т1+ Т2 + Ц, където, 

Т1 - е предложения срок за доставка на МПС в календарни дни по съответната обособена 
позиция, с максимална тежест в комплексната оценка 20т. 
Т2 - е предложения гаранционен срок на доставеното М П С по съответната обособена 
позиция в километри, с максимална тежест в комплексната оценка 20т. 

Забележка: срокът за доставка по показател Т1 е след получаване на възлагателно писмо. 
Ц - ценово предложение за съответната обособена позиция с максимална тежест в 
комплексната оценка 60т. 

Всеки показател се пресмята по следната формула: 
T l = T l m i n / T l i х 20, където, 
T l m i n е минимално предложения срок за доставка в календарни дни по съответната обособена 
позиция; 
Tlj е предложения срок за доставка в календарни дни на съответния участник по съответната 
обособена позиция; 

Т2= Т2| / Т 2 т а х х 20, където, 
Т 2 т а х е максимално предложения гаранционен срок за доставеното специализирано МПС в 
километри; 
T2j е предложения гаранционен срок за доставеното специализирано МПС в километри на 
съответния участник; 

Забележка: Участниците предлагат срок за доставка на специализирано МПС по 
съответната обособена позиция, който не може да надвишава 60 календарни дни. 
Забележка: Участниците предлагат минимален гаранционен срок не по-малко от 50000км. 
за обособена позиция Ml и не по-малко от ЮОООкм. за обособена позиция М2. Участник 
предложил по- малък гаранционен срок от посочения, ще бъде предложен за отстраняване. 

Ценово предложение (Ц) - предложена от участника цена за изпълнение на дейностите, като 
оценката се формира по следния начин: 

Ц се пресмята по следната формула: 
Ц =Цтт/Ц1 х 60, където: 
Ц т 1 П е минимално предложената цена доставка на МПС по съответната обособена позиция; 
Ц; е предложената цена доставка на МПС по съответната обособена позиция на съответния 
участник; 

Забележка: На оценка подлежат предложените цени без ДДС по показател Ц; 
Забележка: Участниците нямат право да предлагат стойност по някой от показателите, 
която надвишава прогнозната стойност за съответната дейност в настоящата 
документация, в противен случай ще бъдат предложение за отстраняване от процедурата. 

Забележка: 
При извършване на оценяването ще се използва закръгляне до втория знак след 

десетичната запетая. 

„Доставка на автомобили и оборудване за нуждите на Общинска администрация и структурите на Община Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция Ml: 
Доставка на два броя употребявани автомобили за нуждите на Общинска администрация, съгласно техническа спецификация; Обособена позиция М2: Доставка на нов автомобил 
(миниван) за нуждите па „Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица сувреждания над 18 години" и „Център за социална рехабилитация и интеграция за 
лица с психични разстройства и интелектуални затруднения" , гр.Ветко Търново, съгласно техническа спецификация;, с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0027 и 
публикувано обявление от дата 22.05.2017г. с ID 787998 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
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„ЕКОДЖЕН" ООД: 

Ц = I W U i х 60 = 162750/168800=0,96 х 60 = 57,60т. 

„Екосол България" АД : 

Ц =U,m i n/Ui х 60= 162750/162750=1 х 60 = 60т. 

Комисията извърши комплексна оценка (КО) съгласно предварително обявения критерий за 
възлагане: 

Участник: Т1 Т2 ц 1 (КО) Комплексна оценка 
„ЕКОДЖЕН" ООД 13,40 20,00 57,60 91,00т. 

„Екосол България" АД 20,00 1,80 60,00 81,80т. 

Предвид горното, комисията класира на първо място за обособена позиция № 2 : 
Оферта от „ЕКОДЖЕН" ООД с вх. № 53-1903-1/17.04.2018г. от 09:15 часа, адрес за 

кореспонденция: град София, ПК 1404, кв. „Манастирски ливади-Б", факс: 02/4217169, 
тел.024217160; 024217161; електронна поща за кореспонденция: office(a),ecogen.bg ; лице за 
контакти: Димитър Калудов за обособена позиция №2 

Предлага на Възложителя да сключи писмен договор с класирания на първо място 
участник по обособена позиция №2. 

Предлага на Възложителя да прекрати обособена позиция № 1 , при мотиви отразени в 
настоящия протокол. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляра. 
Комисията завърши своята работа в 15:30 часа и изпраща настоящия протокол, както и 

протоколи от дата 18.04.2018г., 27.04.2018г., 22.05.2018г. от 10:00ч. ,ведно с доклад за нейната 
работа на Възложителя за утвърждаване, съгласно чл.106, ал.1 ЗОП. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/Зорница Кънчева - Милаяинова - Началник отдел ОС в Община Велико Търново; / 

ЧЛЕНОВЕ: 

/Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново;/ 
Заличена информация на 
основание чл. 42, ал. 5 от 
ЗОП във връзка с чл. 23 от 
ЗЗЛД. 

2 
/Инж. Г}аша Илиева - Директор на ОП „Зелени системи";/ 

3 
/ Генади Русинов - '-'ъководител на отдел Чистота в ОП „Зелени с: 

4 ^ 
/Александър Колев - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново/ 

„Доставка па автомобили и оборудване за нуждите на Общинска администрация и структурите па Община Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция j\sl: 
Доставка па два броя употребявани автомобили за нуждите на Общинска администрация, съгласно техническа спецификация; Обособена позиция №2: Доставка на нов автомобил 
(миниван) за нуждите на „Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица сувреждания пад 18 години" и „Център за социална рехабилитация и интеграция за 
лица с психични разстройства и интелектуални затруднения" , гр.Велико Търново, съгласно техническа спецификация;, с уникален номер па поръчката в РОП 00073-2017-0027 и 
публикувано обявление от дата 22.05.2017г. с ID 787998 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
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