
ПРОТОКОЛ 

Днес, 05.06.2018 г. в 14:00 ч., в Нова зала в сградата на Община Велико Търново, 
комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 22 -
950/05.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени 
офертите, представени в отговор на обява с №ОБ - 18/23.05.2018 г. за обществена 
поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 187, ал. 1 и ал. 2 от 
ЗОП, започна разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в обществена 
поръчка с предмет: „Абонаментно поддържане и реконструкция, техническо 
обновяване, доставка на конструктивни елементи и резервни части за светофарните 
уредби на територията на град Велико Търново" с публикувана Информация за обява с 
ID 9076425 в Портала за обществени поръчки (ПОП) и Информация за удължаване на 
първоначалния срок за получаване на оферти с изх. №12 - 161 - 32/31.05.2018 г., 
публикувана в ПОП с ID №9076668 на 31.05.2018 г., с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/592. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цанко Бояджиев - началник на отдел ТИ в Община Велико 
Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Милена Курдова - главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново; 
2. Наталия Дамянова - младши експерт в дирекция БФ в Община Велико Търново. 

В определения в обява №ОБ - 18/23.05.2018 г. за обществената поръчка срок е 
постъпила една оферта, поради което е приложен чл. 188, ал. 2 от ЗОП и срокът е удължен 
до 04.06.2018 г. В допълнително указния срок не са постъпили други оферти. 

След запознаване със списъка с участниците, членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП. 

На заседанието на комисията не присъства представител на участника. 

1. Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на постъпилата оферта. 

I. Оферта с вход. №5300 - 1470 - 3/30.05.2018 г. от 14:03 часа на „Пътстрой - 2001" 
ЕООД, гр. Велико Търново, ул. „Освобождение" №33 А, тел.: 0888 310925, e-mail: 
patstroi 2001(g)abv.bg, съдържа: 

1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се 
в офертата, подписана и подпечатана от Румен Иванов - управител (образец №1), 2 стр. 

2. Декларация, че представените данни в ЕЕДОП са актуални към момента на 
подаване, подписана от Румен Иванов и Иордан Маринов - управители. 

3. Разпечатка от Електронен единен европейски документ за обществени поръчки 
(еЕЕДОП) за „Пътстрой - 2001" ООД, подписан с електронни подписи от Йордан 
Маринов и Румен Иванов - управители - 16 стр. 
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4. Разпечатка от Електронен единен европейски документ за обществени поръчки 
(еЕЕДОП) за „Хит" ООД, подписан с електронни подписи от Мариян Зеленков, Цветан 
Зеленков и Тодор Зеленков - управители - 15 стр. 

5. Техническо предложение, подписано и подпечатано от Румен Иванов -
управител (Образец №2) - 2 стр. 

6. Ценово предложение, подписано и подпечатано от Румен Иванов - управител 
(Образец №3) - 6 стр. 

7. Анализи - 45 стр. 
8. Електронен носител (USB флаш памет) - 1 бр., съдържащ Електронен единен 

европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за „Пътстрой - 2001" ООД и 
Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за „Хит" 
ООД, подписан от Мариян Зеленков - управител. 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 
за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя, на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

След като се запозна с представените документи и информация в офертата на 
„Пътстрой - 2001" ЕООД, описани в настоящия протокол, комисията се обедини 
единодушно, че участникът е представил всички изискуеми документи и е налице 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 

Комисията единодушно реши да допусне участника до разглеждане на 
техническото му предложение при следните мотиви: 

Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че ще използва капацитета на трети лица, за което е 

представил еЕЕДОП и 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 от 

ЗОП чрез представяне на ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 ЗОП. 
Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в процедура по ЗОП, 

съгласно: 
•S наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 относно присъди за 

престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК, които 
имат характер на национално основание за изключване; 

•S Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици; 

S чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество; 

•S липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП. 
По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
„Пътстрой - 2001" ЕООД, гр. Велико Търново притежава опит в изпълнението 

на услуга идентична или сходна с предмета на поръчката, а именно дейности по 
поддръжка на светофарни уредби, за доказването на които участникът е попълнил Част 
IV, Раздел В, „Технически и професионални способности, „За поръчки за услуги: 
извършени услуги от конкретния вид" от ЕЕДОП, като е посочил 2 услуги с Община 
Велико Търново с предмет: „Поддръжка на светофарни уредби на територията на община 
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Велико Търново" за периоди, както следва: 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. и 01.01.2016 г. -
31.12.2017 г. 

Участникът разполага с едно лице електроинженер и едно лице електромонтьор, 
притежаващи необходимата професионална квалификация, които ще изпълняват 
поръчката, с което участникът отговаря на минималните изисквания на Възложителя. За 
доказване участникът е представил списък на персонала в Част IV, Раздел В 
„Образователна и професионална квалификация" от ЕЕДОП. 

„Пътстрой - 2001" ЕООД разполага с необходимото за изпълнение на 
обществената поръчка техническо оборудване, а именно: 

•S 1 бр. товарен автомобил до 10 т., марка Форд, модел Транзит с per. 
№ВТ0123ВК; 

•f 1 бр. автовишка с работна височина минимум 6 м, марка Мерцедес, модел 
1420 c per. №ВТ1049ВК; 

S 1 бр. ел. агрегат; 
S 1 бр. заваръчен апарат; 
•f 1 бр. ъглошлайф; 
•/ 1 бр. къртач; 
S 1 бр. преносима стълба с работна височина до 6 м. 

За доказване участникът е попълнил необходимата информация в Част IV, Раздел 
В „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване" от ЕЕДОП. 

Комисията допуска участника до етап на разглеждане на техническото му 
предложение при мотиви, отразени в настоящия протокол. 

3. Комисията продължи своята работа с разглеждане и оценка на Техническото 
предложение от офертите на участниците. 

Констатации относно съответствието на техническото предложение на 
„Пътстрой - 2001" ООД, гр. Велико Търново с предварително обявените условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на 
„Пътстрой - 2001" ООД, гр. Велико Търново. Накратко предложението на участника, 
изготвено по образец №2, подписано и подпечатано от Румен Иванов - управител. 

Участникът е декларирал, че приема условията за изпълнение на обществената 
поръчка, заложени в проекта на договора, срок на валидност на офертата до 30.10.2018 г., 
и това, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Гарантира, че ще изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с 
направеното предложение в срок от 2 година, като при достигане на прага от 66 666,67 лв. 
без ДДС, договорът се прекратява предсрочно. 

Участникът се ангажира своевременно (в рамките до 1 час) да реагира на 
постъпилите сигнали от длъжностни лица при Община Велико Търново, контролните 
органи на МВР или други такива, като се предприемат всички незабавни мерки за 
отстраняване на възникналите повреди и/или неизправности на техническите съоръжения, 
като извърши ремонта в рамките на: 

• до 2 час - при подмяна на светодиоди и ел. крушки; 
• до 8 часа - при повреда в контролерите и кабелизацията; 
• до 3 работни дни - за ремонт или подмяна на елементи на съоръженията; 

При необходимост от извършване на ремонт с продължителност над 2 (два) часа да 
се уведоми своевременно Общината и контролните органи на МВР. 
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Участникът е декларирал, че при аварийни ремонти в резултат на пътни 
транспортни произшествия или други причини в рамките на 2 часа ще се организира и ще 
започнат ремонтните работи, които трябва да бъдат завършени във възможно най-кратък 
срок. 

Ангажира се да осигури дежурство за периода от 17:00 ч. до 08:00 ч. в почивните 
дни и от 00.00 ч. - 24.00 ч. в празнични дни за действия при неотложност (бедствия, 
аварии, ПТП, офазяване на стълбове, повреди по техническата изправност на 
светофарните уредби), свързани с обезопасяване при повреди и възстановяване на 
нормалната работа на светофарите уредби. 

Участникът е декларирал, че разполага с постоянна сервизна база за срока на 
договора и с необходимо оборудване за отстраняване на всички възникнали повреди и 
потенциални такива. 

Участникът гарантира, че ще изпълни поръчката в съответствие с действащото в 
страната законодателство и специфичните норми, регламентиращи услугата, съгласно 
всички изисквания на Възложителя и неговите представители, за обстоятелства, 
възпрепятстващи изпълнение се задължава своевременно да информира Възложителя. 

3. Комисията продължи с оценката съобразно посочения в документацията 
Критерий за възлагане на обществената поръчка: 

Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий 
„НАЙ-НИСКА ЦЕНА" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

Методика за определяне на най-ниска цена 

Ц - Ценови критерий - определя най-доброто ценово предложение. Комисията 
оценява предлаганата от участниците обща комплексна цена по подпоказатели за Общо 
число от единичните цени за абонаментно поддържане на светофарните уредби в град 
Велико Търново за период от 1 (един) месец, Общо число от единичните цени за 
абонаментно поддържане на светофари тип „бягащ пешеходец" за период от 1 (един) 
месец и Общо число от единичните цени на видовете работи при реконструкция, 
техническо обновяване, доставка на конструктивни елементи и резервни части на 
светофарните уредби. Най-висока оценка получава предложението, което ще има за своя 
последица изпълнение на поръчката срещу най-малък бюджетен разход. Оценката се 
определя по следната формула, като максималният брой точки е 100: 

Ц = Ил х 40 + Ц 2 х 30 + Цз х 30, като: 

Подпоказатели: 
Ц] - Общо число от единичните цени за абонаментно поддържане на 

светофарните уредби в град Велико Търново за период от 1 (един) месец в лева без ДДС 
Цг - Общо число от единичните цени за абонаментно поддържане на светофари 

тип „бягащ пешеходец" за период от 1 (един) месец в лева без ДДС 
Цз - Общо число от единичните цени на видовете работи при реконструкция, 

техническо обновяване, доставка на конструктивни елементи и резервни части на 
светофарните уредби в лева без ДДС. 
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Резултат от разглеждането и оценката на офертата: 

Участникът „Пътстрой - 2001" ЕООД, гр. Велико Търново е единственият 
участник по обществената поръчка и поради тази причина той получава максималният 
брой точки по всички подпоказатели, а именно: 

За Ц,1 - Общо число от единичните цени за абонаментно поддържане на 
светофарните уредби в град Велико Търново за период от 1 (един) месец в лева без ДДС -
получава максималният брой - 40 т. 

За Ц,2 - Общо число от единичните цени за абонаментно поддържане на 
светофари тип „бягащ пешеходец" за период от 1 (един) месец в лева без ДДС - получава 
максималният брой - 30 т. 

За Цз - Общо число от единичните цени на видовете работи при реконструкция, 
техническо обновяване, доставка на конструктивни елементи и резервни части на 
светофарните уредби в лева без ДДС - получава максималният брой - 30 т. 

Комисията оценява предлаганата от участника обща комплексна цена по 
подпоказатели за предлаганата цена на труда и размер на отстъпките, като приложи 
следната формула за Ценовият критерий: 

Ц = Цд х 40 + Ц 2 х 30 + Цз х 30 
Ц = 40 + 30 + 30 = 100 

Ценовото предложение е изготвено по образец №3 на възложителя и е приемлив 
бюджетен разход за Община Велико Търново. В него е посочена цялата изискуема 
информация и същото съответства на поставените от възложителя изисквания. Към 
ценовото предложение, участникът е приложил Анализи за видовете работи. Така 
предложени единични цени за абонаментно поддържане на светофарните уредби в град 
Велико Търново за период от 1 (един) месец, единичните цени за абонаментно 
поддържане на светофари тип „бягащ пешеходец" за период от 1 (един) месец и 
единичните цени на видовете работи при реконструкция, техническо обновяване, 
доставка на конструктивни елементи и резервни части на светофарните уредби 
съответстват на предварително обявените условия на документацията за обществената 
поръчка. 

Комисията пристъпи към оценяване на офертата на участника, а именно: Офертата 
на участника получава по показател Ц - Ценови критерий 100 т. 

4. Класиране на участниците: 

Съгласно полученият резултат от оценката по показател Ц - Ценови критерий от 
методиката, Комисията предлага следното класиране и сключване на договор за 
изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно поддържане и 
реконструкция, техническо обновяване, доставка на конструктивни елементи и 
резервни части за светофарните уредби на територията на град Велико Търново" на 
база горепосочените мотиви: 

1-во място: „Пътстрой - 2001" ЕООД, гр. Велико Търново 
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Комисията взе горните решения с единодушие. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 
Настоящият протокол и съпровождащата го документация се предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП. 

Комисията приключи работа в 15:30 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: '/У'/]" 
/инж. Цанко Бояджиев - началник на отдел ТИ в Община Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 

i-W^' 
/Милена Курдова^- главен експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново/ 

/Наталия Дамян 'младши експерт в дирекция БФ в Община Велико Търново/ 

Получих протокола на комисията на дата: ....#//./>.. 

УТВЪРЖДАВАМ протокола на комисията на дата: 

Подпис:. 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




