ОБЩИНА

ВЕЛИКО

ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ

гр. Велико Търново. ^ ^ ^ / ^ . 2 0 1 8 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 6
от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: протокол № 1 от
28.05.2018 г., протокол № 2 от 28.06.2018 г., протокол № 3 от 20.07.2018 г., протокол № 4 от
31.07.2018 г. и доклад от 03.08.2018 г. на Комисията, назначена със заповед № РД 22893/28.05.2018 г., изм. със Заповед № РД 22-1224/20.07.2018 г. на Кмета на Община Велико
Търново, да провери съответствието на офертите с предварително обявените от Възложителя
условия, да разгледа, оцени и класира допуснатите оферти в открита процедура по реда на чл.
18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Сметосъбиране и
сметоизвозване на битови отпадъци на територията на гр. Велико Търново, с. Шереметя,
е. Малки чифлик и е. Арбанаси“ и публикувано обявление на дата 23.04.2018 г. с ID 843390 в
Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община
Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/580 и прогнозна стойност
на поръчката 4 140 000.00 (четири милиона сто и четиридесет хиляди лева и 00 ст.) лева без
ДДС.

НАРЕЖДАМ:
I. На основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, във връзка с констатациите и мотивите на
комисията, отразени в протоколите и доклада от нейната работа и при мотивите в настоящата
заповед отстранявам от участие в процедура с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване
на битови отпадъци на територията на гр. Велико Търново, с. Шереметя, с. Малки
чифлик и с. Арбанаси“, следния участник и оферта:
Оферта с вх. № 5 3 -1 9 8 2 -1 /2 5 .0 5 .2 0 1 8 г. в 16 :2 4 ч. на Д З З Д „Ч И С Т О Т А
В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О “ , а д р ес: град С оф и я 1 4 0 4 , ж.к. „Стрелбище“, у л ." Б а д е м о в а
г о р а " , № 2 1 , т е л :0 2 9 6 1 7 6 7 6 , ф а к с:0 2 9 6 1 7 6 7 5 , e -m a il: o ffic e @ c o rn m u n a lb g .c o m ,
л и ц е за к о н т а к т и : В аси л Д р а го м и р о в , с п а р т н ь о р и : „С О Р Т К О М Е Р С “ Е О О Д ,
ЕИ К
1 2 8 6 2 8 6 5 6 , „К О М У Н А Л И Н Ж Е Н Е Р И Н Г “ Е О О Д , Е И К 2 0 1 5 9 3 0 7 1 ,
„К О М У Н А Л Н А Т Е Х Н И К А “ Е О О Д , ЕИ К : 1 7 5 2 2 3 9 4 7 , „ Ч И С Т О Т А Т Е Т Е В Е Н “
ООД, ЕИК: 204187033
при мотиви, отразени в протокол № 4 от 31.07.2018 г. и доклада от работата на
комисията, както следва:
Комисията след анализ на съдържащата се информация в предложението за изпълнение
на поръчката е установила, че офертата на участника не съответства на предварително
обявените условия на поръчката, при следните мотиви:
Съгласно изискванията на Техническата спецификация, стр. 11 от документацията,
РАЗДЕЛ III. УСЛУГИ ПО СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, Г. 16.
Събиране и извозване на битови отпадъци при организирани мероприятия:
Изпълнителят на договора предприема действия по събиране и транспортиране на БО от
организирани събития, мероприятия, национални и местни празници или при извънредна
ситуация.
Съгласно изискванията на Техническата спецификация, стр.12, РАЗДЕЛ V, Т. 3.:
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Участникът следва да представи работна програма за изпълнение на дейностите по
сметосъбиране и сметоизвозване, която трябва да бъде ясно и конкретно дефинирана,
обоснована и да е в съответствие с Техническите спецификации, нормативната уредба,
предложения от участника материален и човешки ресурс и да съответства на предложения от
участника подход за изпълнение на поръчката по т. 1 в т.ч. и по събиране и транспортиране на
БО от организирани събития, мероприятия, национални и местни празници или при извънредна
ситуация съгласно условията на изпълнение.
Съгласно
отстраняване

Р аздел

от

III.

участие

И

зисквания

, стр.

18

и

19

към

участниците

,

5.

Д

руги

основания

за

от докум ентацията:

Съгласно чл. 107 от ЗОП освен на основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и чл. 55, ал.
1, т. 1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:
5.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
Забележка: Участниците следва да проучат всички указания и условия за участие,
дадени в документацията за обществена поръчка. Представянето на оферта задължава
участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация.
Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените
в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.
Съгласно
О

IV. п о д г о т о в к а , с ъ д ъ р ж а н и е
стр. 26 от документацията:

Раздел

бщи полож ения

,

и

подаване

на

офертата

,

1.

1.1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от
възложителя условия.
Съгласно
О

IV. п о д г о т о в к а , с ъ д ъ р ж а н и е
стр. 29 от документацията:

Раздел

бщи полож ения

,

и

подаване

на

офертата

,

1.

2.3. Офертата на участника, която съдържа:
2.3.1. Техническо предложение, съдържащо:
а) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие е техническата
спецификация и изискванията на възложителя - Образец № 2. Предложението трябва да е
изготвено по приложения образец и да включва:
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
Съгласно
О

IV. п о д г о т о в к а , с ъ д ъ р ж а н и е
стр. 30-31 от документацията:

Раздел

бщи п олож ения

,

и

подаване

на

офертата

,

1.

Важно: Предложението на участника трябва да отговоря на изискванията за изпълнение
на поръчката, определени в Раздел I, т. 6 „Техническа спецификация и изисквания към
изпълнението” от настоящата документация. Информацията в него трябва да е представена по
начин, който дава възможност на възложителя да установи степента на съответствие на
предложените параметри и условия спрямо изискванията на възложителя.
Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в
техническото си предложение.
Съгласно ОБРАЗЕЦ № 2 на ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПОРЪЧКАТА, стр. 48 от документацията, участникът декларира:

НА

1. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в
приложения към документацията за участие проект на договор.
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В ОБРАЗЕЦ № 2 е дадено и указание към участниците:
{Участникът следва да предложи начина на изпълнение в Предложение за изпълнение на
поръчката. Към Предложение за изпълнение на поръчката, участникът следва да приложи и
Методология на изпълнение, която включва минимум (без да се ограничава) следните точки:
4.
Предприемане на действия по събиране и транспортиране на БО от организирани
събития, мероприятия, национални и местни празници или при извънредна ситуация след
уведомяване от представител на Възложителя.
В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР, стр. 55 от документацията, е посочено:
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с Техническата
спецификация, Техническото предложение [на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ] и Ценовото предложение [на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ], [и чрез лицата, посочени в [Списък на персонала, който ще изпълнява
поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението],
съставляващи съответно Приложения №№ [1, 2, 3 и 4] към този Договор („Приложенията“) и
представляващи неразделна част от него.
В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР, стр. 58-59 от документацията, е посочено:
Чл. 24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предостави/предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в
уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
както и:
ал. (8)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в
технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
определени от него лица, като е длъжен:
- да предприеме действия по събиране и транспортиране на БО от организирани събития,
мероприятия, национални и местни празници или при извънредна ситуация, в срок от .... часа
след уведомяване ог представител на Възложителя.
В противоречие с горното. участникът е допуснал следното:
На страница 120 от техническото си предложение, участникът е посочил, че ще
предприеме действия по събиране и транспортиране на битови отпадъци от организирани
събития, мероприятия, национални и местни празници или при извънредна ситуация, но не е
посочил срок, в който ще бъде извършено събирането и транспортирането на отпадъците, след
уведомяването от представител на възложителя.
Посочването на този срок е било изричното изискване на възложителя, съгласно
Техническата спецификация, Образец № 2 на Предложение за изпълнение на поръчката и
Приложение № 1 - Проект на договор за изпълнение на поръчката, а липсата му в
предложението на участника прави невъзможно уреждането на клаузата за времето, в което се
извършват действията по събиране и транспортиране на битови отпадъци от организирани
събития, мероприятия, национални и местни празници или при извънредна ситуация, съгласно
чл.24, ал.8, поел. тире от договора. Също така, съгласно чл. 24, ал.1 от договора изпълнителят
се задължава да предостави/предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този
Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията,
което е обект на контрол от страна на възложителя, но в случая такъв срок липсва.
Техническата спецификация на възложителя също указва какво следва да бъде
предложението на участника: Участникът следва да представи работна програма за изпълнение
на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, която трябва да бъде ясно и конкретно
дефинирана, обоснована и да е в съответствие с Техническите спецификации, нормативната
уредба, предложения от участника материален и човешки ресурс и да съответства на
предложения от участника подход за изпълнение на поръчката по т.Е, в т.ч. и по събиране и
транспортиране на БО от организирани събития, мероприятия, национални и местни
празници или при извънредна ситуация съгласно условията на изпълнение. Едно от
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условията за изпълнение в случая, е срокът, който следва да бъде предложен от
участниците, чрез посочването му в договора.
Предвид изискването участникът да представи оферта, която да отговаря на
предварително обявените условия на поръчката, да проучи всички указания и условия за
участие, дадени в документацията за обществена поръчка, да приеме напълно всички
изисквания и условия, да се придържа точно към обявените от възложителя условия, да
представи предложение, изготвено по образец, което да включва декларация за съгласие с
клаузите на приложения проект на договор, и да отговаря на изискванията за изпълнение на
поръчката, определени в Раздел I, т. 6 „Техническа спецификация и изисквания към
изпълнението, ДЗЗД „ЧИСТОТА ВЕЛИКО ТЪРН О ВО “, декларирайки горното и
приемайки условията на поръчката, е запознат с всички изисквания и следвало да
предложи срок за предприемане на действия по събиране и транспортиране на битови
отпадъци от организирани събития, мероприятия, национални и местни празници или при
извънредна ситуация. Непосочването на този срок прави предложението на участника
несъответстващо на предварително обявените условия на поръчката.
С оглед изложените обстоятелства и на основание чл. 107, т. 2, б.“а“ от ЗОП, а именно
участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на
поръчката, комисията се е обединила единодушно и е предложила за отстраняване от
процедурата участника ДЗЗД „ЧИСТОТА ВЕЛИКО ТЪРН ОВО“, адрес: град София
1404, ж.к. „Стрелбище“, ул."Б адем ова гора", № 2 1 ,т е л :0 2 9617676, факс:02 9 6 1 7 6 7 5 ,еmail: o ffic e @ c o m m u n a lb g .c o m . лице за контакти: Васил Д рагом иров, с партньори:
„СОРТ КОМ ЕРС“ ЕООД, ЕИК 128628656, „КОМУНАЛ ИНЖ ЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК
201593071, „КОМ УНАЛНА ТЕХН И КА“ ЕООД, ЕИК: 175223947, „ЧИСТОТА
ТЕТЕВЕН “ ООД, ЕИК: 2041 87033, поради това, че е представил оферта, противоречаща на
предварително обявените условия, съдържащи се в документацията за участие, одобрена с
решението за откриване на възложителя, и съдържащите се в нея техническа спецификация и
проект на договор.
На основание чл. 57, ал.1 от ППЗОП комисията не е разгледала ценовото предложение
на участника.
ОБЯВЯВАМ:
II. КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:
„Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на гр. Велико
Търново, е. Шереметя, с. Малки чифлик и с. Арбанаси“ и публикувано обявление на дата
23.04.2018 г. с ID 843390 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на
профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-nakupuvacha/580:
1-во място: НЕЛСЕН ЧИСТОТА" ЕООД,ЕИК 123087321, гр. София, 1404, ул.
„България" № 111, ет. 3, тел: 02/980 91 05, факс:02/981 41 2 3 ,e -m a il:n elsen @ a b v .b g ,
лице за контакти: Венцислав Х ристов.
III. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО:
Мотивите, отразени в протоколите и доклада от работата на комисията, както
следва: протокол № 1 от 28.05.2018 г., протокол № 2 от 28.06.2018 г., протокол № 3 от
20.07.2018 г., протокол № 4 от 31.07.2018 г., протокол № 5/03.08.2018 г. и доклад от 06.08.2018
г. на Комисията, назначена със заповед № РД 22-893/28.05.2018 г., изм. със Заповед № РД 221224/20.07.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново. До всички протоколи и доклада от
работата на комисията има осигурен свободен достъп на профила на купувача:
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/580.
Съгласно обявлението за поръчка срокът за подаване на оферти в обявената открита
процедура е бил до 25.05.2018 г. В дадения срок са посъпили общо 2 (две) оферти. След като е
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установила, че участникът HEJICEH ЧИСТОТА" ЕООД е представил всички изискуеми
документи, отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор,
техническото и ценовото му предложение съответства на изискванията на възложителя и на
техническите спецификации, комисията е допуснала до оценка участник HEJICEH
ЧИСТОТА" ЕООД, Е ИК 123087321, гр. София, 1404, ул. „България" № 111, ет. 3, тел:
02/980 91 05, ф акс:02/981 41 2 3 ,e-m ail :n e ls e n @ a b v .b g . лице за контакти: Венцислав
Христов.
Мотиви:
След разглеждане на представените документи и информация от участника, комисията се
е обединила, че е налице съответствие на документите с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията е решила да допусне участника до разглеждане на техническото му
предложение при следните мотиви:
1.
Участникът е отстранил констатираното несъответствие като е представил
ЕЕДОП на „H E JIC E H ЧИСТОТА" ЕООД, к ойто е подписан от представителя Димитър
Борисов като задълж ено лице.
2.
Участникът е отстранил констатираното несъответствие относно информацията
по чл. 44, ал.1 от ППЗОП, като е представил изискуемата декларация и списък на задължените
лица по смисъла на чл. 54, ал.2 от ЗОП.
3. Участникът е отстранил констатираното несъответствие като в допълнително
представения ЕЕДОП е посочена информацията относно липсата на обстоятелствата с
характер на национални основания (нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1
или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (в сила от
23.05.2018 г.) или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен; липсата или наличието на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП за следните престъпления: кражба, грабеж,
присвоявания - по чл. 194 - 208 от НК; изнудване, вещно укривателство, унищожаване и
повреждане, злоупотреба на доверие - по чл. 213 а - 217 от НК; общи стопански престъпления,
престъпления против кредиторите, престъпления в отделни стопански отрасли, престъпления
против митническия режим, престъпления против паричната и кредитната система - по чл. 219
- 252 от НК; престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи - по чл.
254а - 260 от НК; липсата или наличието на свързаност с друг участник по смисъла на § 1, т. 13
и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, във
връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, т. 4 от ЗОП; липсата или наличието на обстоятелствата
по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество).
4. Участникът е отстранил констатираното несъответствие по отнош ение на
притеж аваните сертиф икати ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, като е представил
информация относно предметния обхват на сертиф икатите за система за управление на
качеството и система за управление на околна среда, каквото е изискването на възложителя - с
предметен обхват в областта на поръчката (сметосъбиране, в т. ч. и разделно, сметоизвозване и
депониране на твърди битови отпадъци - ТБО), както и информация и относно това от кого са
издадени и до кога са валидни.
5. Третото лице „ЗМБГ“ АД е отстранило констатираното несъответствие като в
допълнително представения ЕЕДОП е посочена информацията относно липсата на
обстоятелствата с характер на национални основания (нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62. ал. 1
или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
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участникът е установен; нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност (в сила от 23.05.2018 г.) или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП за следните
престъпления: кражба, грабеж, присвоявания - по чл. 194 - 208 от НК; изнудване, вещно
укривателство, унищожаване и повреждане, злоупотреба на доверие - по чл. 213 а - 217 от НК;
общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите, престъпления в отделни
стопански отрасли, престъпления против митническия режим, престъпления против паричната
и кредитната система - по чл. 219 - 252 от НК; престъпления против финансовата, данъчната и
осигурителната системи - по чл. 254а - 260 от НК; липсата или наличието на свързаност с друг
участник по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 107, т. 4 от ЗОП; липсата
или наличието на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество).
Подизпълнители:
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на
поръчката на подизпълнители.
По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1 и чл. 55,
ал.1, т.1 от ЗОП чрез представяне на ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП.
По отношение на изискванията към годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност:
„HEJICEH ЧИСТОТА" ЕООД покрива изискването за годност (правоспособност) за
упражняване на професионална дейност, а именно притежанието на регистрационен документ
за извършване на дейностите по транспортиране на отпадъци, издаден по реда на Закона за
управление на отпадъците (ЗУО), като участникът е декларирал необходимата информация в
ЕЕДОП и в допълнително представения ЕЕДОП чрез вписване на номер на притежавания от
него регистрационен документ, с посочване на предметен обхват в областта на поръчката, както
и информация и относно това от кого са издадени и до кога са валидни.
По отношение на изискванията за икономическо и финансово състояние:
Участникът „HEJICEH ЧИСТОТА" ЕООД отговаря на минималното изискване за
допустимост, а именно: да е реализирал минимален общ оборот не по-малък от 2 000 000.00
(два милиона и 00 ст.) лева без ДДС, изчислен на база на годишните обороти на участника,
включително и минимален оборот в размер на не по-малък от 1 000 000.00 (един милион и 00
ст.) лева без ДДС в сферата на сметосъбирането и сметоизвозването, изчислен на база
годишните обороти. Участникът е декларирал горната информация в ЕЕДОП, в Част IV, раздел
Б Икономическо и финансово състояние.
По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
„HEJICEH ЧИСТОТА" ЕООД притежава изискуемия опит в дейности, идентични
или сходни с премета на поръчката с обем количество отпадък не по-малко от 20 000 тона
отпадък за една година, за доказването на които участникът е попълнил Част IV, Раздел В, т. 16
от ЕЕДОП.
„HEJICEH ЧИСТОТА" ЕООД разполага с необходимото за изпълнение на поръчката
минимално техническо оборудване - изискуемите сметосъбиращи автомобили и съдове за
битови отпадъци. За доказване участникът е попълнил необходимата информация в Част IV,
Раздел В, т. 9 от ЕЕДОП на консорциума и на партньорите. Участникът доказва съответствието
с това изискване чрез собствен ресурс, както и чрез третото лице „ЗМ БГ“ АД.
Участникът разполага с персонал с изискваната професионална компетентност за
изпълнение на поръчката - минимум по едно лице за управление на сметосъбиращата техника с
квалификация за работа с тях - минимум брой лица, равен на изискващият се общ брой
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сметосъбираща техника. За доказване участникът е представил списък на персонала в Част IV,
Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП.
Участникът притежава валидна сертификация по БДС EN ISO 9001:2008 - система за
управление на качеството и по БДС EN ISO 14001:2004 - за разработена и внедрена интегрирана
система за управление на околна среда, с предметен обхват в областта на сметосъбиране и
сметоизвозване на отпадъци и за опазване на околната среда.
Комисията след анализ на съдържащата се информация в предложението за изпълнение
на поръчката е установила, че офертата на участника съответства на предварително обявените
условия на поръчката, при следните мотиви:
Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено съгласно указанията на
възложителя по приложения Образец № 2.
Съдържанието на Предложението за изпълнение на поръчката е в съответствие с
техническата спецификация и изискванията на възложителя.
Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на предварително обявените
условия, съдържащи се в решението, документацията и приложенията към нея.
В Техническото си предложение участникът е представил дейностите по изпълнение на
поръчката, отговарящи на общите спецификации с обхват събиране и транспортиране на
битови отпадъци в т.ч.:
- Доставка, разполагане и поддръжка на съдовете за битови отпадъци, съгласно схема за
разполагане на съдовете на Община Велико Търново;
- Събиране на БО от точките за събиране и транспортиране до РСУО в с. Шереметя или
друго указано от Възложителя място;
- Събиране на нерегламентирано изхвърлените битови, строителни, производствени и
други отпадъци около съдовете за БО и транспортирането им до депото в с. Шереметя или
друго указано от Възложителя място;
- Поддръжка и ремонт на съдовете за отпадъци тип „Бобър“, включително измиване и
дезинфекция.
Участникът е описал териториалния обхват на поръчката гр. Велико Търново, с.
Шереметя, с. Малки чифлик и с. Арбанаси. Посочил е, че е възможна промяна на обслужваната
територия - местата за разполагане на съдовете за битови отпадъци се актуализират регулярно,
съгласувано с възложителя, за да бъдат включвани всички промени - новопостроени сгради или
разрушени такива, нови улици или други промени. Събраните отпадъци от посочените населени
места ще се транспортират до Регионалната система за управление на отпадъците намираща се
на площадка в землището на с. Шереметя. Участникът е посочил, че ще се придържа към
изискванията за достъп и процедурите за влизане в съоръженията за третиране на отпадъци
респ. на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново.
Посочено е работното време на поръчката съгласно график, съгласуван с
възложителя, съобразено с изискванията на техническата спецификация.
Участникът в процедурата е посочил в Техническото си предложение броя на лицата,
които ще ползва при нейното изпълнение, посочил е, че ще осигури безопасни условия на труд,
лесно разпознаваеми, ярко оцветени горни дрехи за всички работници, които трябва да се носят
по всяко време на изпълнение на услугите, така че лесно да бъдат забелязвани, униформи със
светлоотразителни ивици, лични предпазни средства.
Участникът е посочил, че ще извършва събирането и транспортирането на БО със
специализираните автомобили, които отговарят на изискваните от възложителя, както следва:
Сметосъбиращ специализиран автомобил - с вместимост - 15 - 20 m3 - 4 бр.
Сметосъбиращ специализиран автомобил - с вместимост - 12 m3 - 2 бр.
Сметосъбиращ бордови / самосвал / - с вместимост - 4- 6 m3 - 3 бр.
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Сметосъбиращ малогабаритен /УАЗ или еквивалент/ - 3 бр.
Специализиран камион за измиване и дезинфекция на съдовете за отпадъци - 1 бр.
Участникът ще осъществява поддръжка, ремонт и почистване на транспортните средства
и ще транспортира и разтоварва събраните отпадъци само на разрешените места за депониране
на отпадъци. Специализираните автомобили за обслужване на съдове за битови отпадъци са с
устройство за уплътняване на отпадъка тип вариопреса и отговарят на стандарт минимум ЕВРО
5. Описаната техника и съдове за отпадъци е собственост на участника и наета. Той посочва, че
ще поддържа всички транспортни средства чисти и същите ще се измиват съгласно сроковете и
изискванията на възложителя. На транспортните средства и съоръженията ще работят
квалифицирани и лицензирани водачи. Транспортните средства са екипирани с подходящи
уреди за комуникация (мобилни телефони), с по една метла и лопата за почистване на
отпадъците, транспортните средства са подходящи за предотвратяване на замърсяване от
разпилени битови отпадъци, разливане на инфилтрат или други материали и течности.
Участникът е посочил, че при неблагоприятни метеорологични условия ще уведомява
Възложителя и съгласува с него извънредните условия, и че ще изпълни услугите в най-кратък
срок и в рамките на една работна седмица, в онези параметри, които са били пропуснати в
резултат на неблагоприятните метеорологични условия.
В Техническото предложение участникът е посочил, че ще изпълнява поръчката при
пълно съответствие с общите и специфични изисквания на българското законодателство.
Участникът притежава и поддържа валидни в рамките на периода на действие на договора
необходимите регистрационни документи за извършване на дейността по ЗУО, регистрационни
талони на транспортните средства и сертификат за стандарт минимум ЕВРО 5, документи за
квалификация и правоспособност на водачите на транспортните средства, сертификация по
БДС EN ISO 9001:2008 - система за управление на качеството и по БДС EN ISO 14001:2004 - за
разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда, сертификати за
безопасност на използвани материали и консумативи и други счетоводни, одитни и
регистрационни документи, свързани с предмета на поръчката. Описани са приложимите актове
на европейското и националното законодателство.
Участникът е описал услугите по събиране и извозване на битови отпадъци с посочване
на графиците, отговарящи на изискванията на възложителя, както и на обслужваните съдове по
населени места, съгласно заложените от възложителя бройки. Описани са технологичните
операции по събиране и транспортиране на БО от специализираните съдове:
- изнасяне на съдовете за смет до сметоизвозващия автомобил;
- закачване;
- изсипване;
- откачане на съда от автомобила;
- връщане на съда на старото място;
- почистване на района около съдовете при товаро-разтоварните работи;
- почистване на площадките около контейнерите от разпилени битови отпадъци;
При извършване на дейността по събиране и извозване на битовите отпадъци,
участникът декларира, че няма да допуска разтоварване на отпадъци извън депото за отпадъци,
разпиляване на отпадъци около съдовете за смет, разпиляване на отпадъци при транспортиране.
Участникът е описал и събирането на нерегламентирано изхвърлените строителни,
производствени и други отпадъци около съдовете за БО и транспортирането им до РСУО в с.
Шереметя или друго указано от Възложителя място, съгласно изисквания от възложителя
график, както следва:
- гр. Велико Търново - седмично
- с. Арбанаси - два пъти месечно
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- с. Малки Чифлик - два пъти месечно
- с. Шереметя - два пъти месечно
Дружеството ще следва предварително изготвени от него и одобрени от възложителя
графици на изпълнение на поръчката.
Участникът е посочил, че разполага с изискваните съдове за отпадъци:
- Метални контейнери 1100 л., тип „бобър” (или еквивалент) 1100 л - 1600 бр.
- Пластмасова кофа 240 л
- 600 бр.
- Метална кофа с обем 110 л
- 4500 бр.
По време на експлоатацията участникът ще осигури цялостно изпразване на съдовете по
време на операцията по разтоварването им, връщане на съдовете за БО на определените им
места, поддържане на площите около съдовете за БО в добро санитарно-хигиенно състояние,
текущ ремонт и поддръжка на съдовете и ако е необходимо подмяната им с нови.
Счупените, без колела, без капаци и/или с други технически повреди съдове за битови
отпадъци ще се подменят/отремонтират, след получаването на съобщение от възложителя в
срока посочен от участника в Техническото му предложение, в срок не повече от 72 часа.
Участникът е посочил, че ще събира и извозва битови отпадъци при организирани
мероприятия, национални и местни празници или при извънредна ситуация, в срок не покъсно от 2 (два) часа след приключване на събитието.
Участникът ще извършва редовно почистване и поддръжка на съдовете за отпадъци,
които следва да се измиват и дезинфекцират редовно - най-малко 2 (два) пъти годишно или почесто, ако се налага, за да се гарантира, че те няма да бъдат с лоша миризма и нехигиенични.
Към Предложението си за изпълнение на поръчката, участникът е приложил
Методология на изпълнение, която включва:
1. Предлаган подход и стратегия за изпълнение на поръчката.
Участникът е разписал подхода за изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се до
основните дейности на изпълнение при евентуалното възлагане на договора и е предложил
последователността и взаимообвързаността на предвидените от него дейности по
сметосъбиране и сметоизвозване, както и дезинфекцията на съдовете за битови отпадъци и
почистването на местата за обществено ползване, в зависимост от представения технологичен
подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната
продължителност и периодичност, съобразно техническата спецификация.
Обхванати са всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката,
участникът е отчел времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на
дейността, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора.
В стратегията си участникът е посочил мерки за недопускане препълването на съдовете
и/или замърсяване на прилежащите им площи, включени в изброяване на рисковете, които
могат да възникнат при изпълнението на поръчката.
Разпределени са техническите средства и човешкия ресурс с посочени задължения и
отговорности на лицата, както и взаимоотношения между тях, като участникът много подробно
е описал функциите на всеки от членовете на екипа за изпълнение на поръчката. Описан е
начинът на комуникация с възложителя, с органите на държавна власт и администрации, с
обществеността.
Предложил е мерки за управление и контрол на качеството при изпълнението на
поръчката.
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Цялостният подход на участника отговаря на изискванията на възложителя, посочени в
указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите
технически изисквания и стандарти, и е съобразен с предмета на поръчката, ясен и разбираем.
Подходът за изпълнение е подкрепен с подробна работна програма за изпълнение на
дейностите сметосъбиране и сметоизвозване по договора, с детайлно и обосновано времевото и
ресурсно разпределение на видовете работи.
2. Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове, които могат
да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора.
Участникът е описал подробно рисковете, които могат да възникнат при изпълнението на
поръчката, както и начините за преодоляване на рисковете и за тяхното минимизиране, както и
е описал потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на договора.
Описани са съдържанието на риска, оценка на риска, фактори, които влияят на процеса на
управление на риска, цел на оценката на риска, мерки за управлението му, методи за оценяване,
превантивни действия, мониторинг и докладване, въздействие на рисковете, мерки за
недопускане на рисковете
Участникът е описал изисканите от възложителя рискове, както следва:
Рискове от материално-технически характер;
Рискове, свързани с опазването на околната среда;
Техническото предложение съдържа, за всеки един от посочените рискове разглеждане
на аспектите и сферите на влияние на риска, мерки за недопускане проявлението на риска,
мерки за преодоляване на последиците, както и отговорни лица за изпълнение на мерките по
всеки риск.
3, Работна програма.
Участникът е представил работна програма за изпълнение на дейностите по
сметосъбиране и сметоизвозване, която е ясно и конкретно дефинирана, обоснована и в
съответствие с Техническите спецификации, нормативната уредба, предложения от участника
материален и човешки ресурс. Работната програма изцяло съответства на предложения от
участника подход за изпълнение на поръчката по т.1. Дейностите са съобразени с подхода и
стратегията, с изискванията на техническата спецификация и на възложителя, описани са
подробно и обосновано.
Участникът е посочил, че ще предприеме действия по събиране и извозване на
битови отпадъци при организирани мероприятия, национални и местни празници или
при извънредна ситуация, в срок не по-късно от 2 (два) часа след приключване на
събитието.
Участникът посочва, че разполага с база на територията на община Велико Търново,
където ще осъществява съхранение, поддръжка, ремонт и почистване на транспортните
средства и съдове за битови отпадъци, като ще подсигури помещения и други необходими
съоръжения за тази цел.
Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение е
установила, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия и
я допуска до следващ етап на разглеждане и оценка.
Тъй като критерият за възлагане на поръчката е „Най-ниска цена”, комисията е
пристъпила към отваряне и оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри” на
допуснатия до този етап участник.
Плик „Предлагани ценови параметри” на оферта с вх. № 53-13 3 6 -1 /2 5 .0 5 .2 0 1 8 г. в
16:49ч. на „НЕЛСЕН ЧИСТОТА" ЕООД,ЕИК 123087321, гр. С оф ия, 1404, ул.
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„България" № 111, ет. 3, тел: 02/980 91 05, факс:02/981 41 23.e-m ail: n e lse n @ a b v .b g ,
лице за контакти: В енцислав Х ристов, съдържа:
Ценово предложение - Образец №3, подписано и подпечатано от В ен ц и сл а в Х ри стов
- управител на „H E JIC E H Ч И С Т О Т А “ Е О О Д - 2 стр.;
Предлаганото от участника месечно възнаграждение за изпълнение на обществена
поръчка с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията
на гр. Велико Търново, с. Шереметя,
с. Малки чифлик и с. Арбанаси” екакто следва:
110 071.20 (сто и десет хиляди седемдесет
и един лв.и двадесет ст.) без ДДС.
Заплащане се извършва за действително извършени работи по начин, отразен в проекта
на договор. В същото са включени всички разходи за изпълнение на договора /работни заплати
и осигуровки, разходи за материали, техническо оборудване, разходи за амортизации,
транспорт, извънреден труд, административни разходи и др. непредвидени разходи/.
Цената е формирана с оглед на изпълнение на условията и изискванията, подробно
описани в Техническата спецификация и проекта на договор към документацията за
обществена поръчка и всички други изисквания на възложителя и включва:
Общата стойност на разхода е сума
от преките и непреките разходи по
предоставянето на услугата. При определянето на стойността на разходите за дейностите
по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, се включват следните разходи по
икономически елементи:
1. Работни заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни
правоотношения;
2. Други възнаграждения и заплащания на персонала;
3. Задължителни осигурителни вноски;
4. Издръжка (облекло, материали, вода, горива, енергия, разходи за външни
услуги, разходи за амортизационни отчисления, текущ ремонт, разходи за
застраховки, други финансови услуги, капиталови разходи - основен ремонт на
дълготрайни
материални
активи, платени
данъци
и такси, други
некласифицирани разходи, свързани с извършването на дадената услуга);
5. Печалба.
Аванс в размер на 35% от всяко месечно възнаграждение за изпълнение на обществена
поръчка.
Съгласно Р а з д е л И . К р и т е р и й з а в ъ з л а г а н е н а п о р ъ ч к а т а о т документацията,
Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий „НАЙ-НИСКА
ЦЕНА” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
Обектът на оценка е предлаганата месечна цена.
Комисията е пристъпила към разглеждане, проверка и оценка на ценовото предложение
от офертата на допуснатия участник. Ценовото предложение е изготвено по образец на
възложителя - Образец № 3. В него е посочена цялата изискуема информация и същото
съответства на поставените от възложителя изисквания.
След обсъждане на така предложената цена и излагане на съображения за бюджетна
икономичност на разходите от страна на възложителя, както и преценка на предлаганата цена
от гледна точка на видовете разходи, съдържащи се в нея от страна на участника, комисията е
определила направеното ценово предложение като икономически изгодно за възложителя, като
същото не надхвърля максималното месечно прогнозно възнаграждение за поръчката, което е
115 000.00 (сто и петнадесет хиляди и 00 ст.) лева без ДДС.
Комисията е предложила следното класиране за обществена поръчка, чрез провеждане
на открита процедура с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на
територията на гр. Велико Търново, с. Шереметя, с. Малки чифлик и с. Арбанаси“ и
публикувано обявление на дата 23.04.2018 г. с ID 843390 в Регистъра на обществените поръчки
на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/580:
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I-во място: НЕЛСЕН ЧИСТОТА" ЕООД,ЕИК 123087321, гр. София, 1404, ул.
„България" № 111, ет. 3, т е л : 02/980 91 05, факс:02/981 41 23.e-mail:n e ls e n @ a b v .b g .
лице за контакти: В енцислав Х ристов.
IV. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „обществена
поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване
на битови отпадъци на територията на гр. Велико Търново, е. Шереметя, с. Малки
чифлик и с. Арбанаси“ и публикувано обявление на дата 23.04.2018 г. с ID 843390 в Регистъра
на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико
Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/580:
НЕЛСЕН ЧИСТОТА" ЕООД,ЕИК 123087321, гр. София, 1404, ул. „България"
№ 111, ет. 3, тел: 02/980 91 05, факс:02/981 41 23,e-mail:n e l s e n @ a b v . b g . лице за
контакти: Венцислав Х ристов
при следните мотиви:
Утвърден доклад на комисията, назначена със заповед № РД 22-893/28.05.2018 г., изм.
със Заповед № РД 22-1224/20.07.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново.
Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участника, избран за изпълнител са изпълнени
следните условия:
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същият отговаря на
критериите за подбор;
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително
обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.
V. Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящата заповед да бъде публикувана в
профила на купувача в деня на изпращането й до всички участници в процедурата в срок
съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП.
До всички протоколи и доклада от работата на комисията да бъде осигурен свободен
достъп на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/580.
VI. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП жалба срещу заповедта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може
да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от получаването й. Жалбата се
подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. Витоша № 18, с копие и до
Възложителя.
Контрол по изпълнение на за

едта ще упражнявам лично.

Изготвил и съгласувал^Николина Ангелова
Старши експерт в дирекция ОП

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!
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