
ПРОТОКОЛ № 4

Днес, 17.07.2018 г. в 11:15 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- 
1034 от 25.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи своята работа във 
връзка с обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет: 
„Доставка на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалентни е 
вместимост 1 100 литра за нуждите на Община Велико Търново”, с уникален номер 
00073-2018-0021 в регистъра на АОП и публикувано Решение с ID 851283 на дата
12.06.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, публикувана на профила на 
купувача на Община Велико Търново на адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/593/.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева-Миладинова -  Началник на отдел „Околна среда” в 
Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Веселин Стойков -  Главен специалист в отдел „Околна среда” в Община Велико 
Търново;
2. Даниела Дойнова -  Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново.

В съответствие с предварително обвените в поканата условия, в раздел V. 
„Провеждане на процедурата“, т. V.3 „Разглеждане, оценка и класиране на офертите“, 
Комисията провежда преговорите с участника за определяне на клаузите на договора, като 
резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от комисията и от 
участника. Обхватът на преговорите включва предложените от участника: 
гаранционен срок, срок за доставка и цената за доставка на 1 бр. контейнер.

В изпълнение на горните условия и в изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП чрез 
съобщение с изх. № 91-00-263 от 12.07.2018 г., публикувано на профила на купувача на 
адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/593 и изпратено на участника по 
имейл, бяха обявени дата и часа за провеждане на преговорите относно предложените от 
участника гаранционен срок и срок за доставка, както и датата и часа за отваряне и 
оповестяване на ценовото му предложение и преговорите, свързани с предложената цена 
за доставка на 1 бр. контейнер.

I. Провеждане на преговори по отношение на гаранционен срок и срок за 
доставка:

На основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към провеждане на 
преговори с участника за определяне на клаузите на договора относно предложените от 
участника гаранционен срок и срок за доставка, като резултатите от преговорите ще бъдат 
отразени в настоящия протокол, който се подписва от комисията и от участника.
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От страна на „Идеа Сервиз“ ЕООД участие в договарянето взе Ивайло Бунчев, 
упълномощен от управителя на дружеството да представлява фирмата във връзка с 
обществената поръчка, включително за провеждане на преговори и отваряне на ценовото 
предложение, за което беше представено пълномощно.

С офертата си участникът е предложил:
гаранционен срок на предложените контейнери -  18 месеца, считано от датата, 
на която стоката е предадена на Възложителя;
срок за доставка при възлагане на доставка между 1 и 20 броя контейнери: 20 
работни дни;
срок за доставка при възлагане на доставка между 21 и 50 броя контейнери: 20 
работни дни;
срок за доставка при възлагане на доставка между 51 и 100 броя контейнери: 20 
работни дни;
срок за доставка при възлагане на доставка от над 100 броя контейнери: 20 
работни дни.

Като взе предвид минимално и максимално допустимите срокове, посочени в 
поканата за участие, а именно: не по-малко от 18 месеца и не повече от 72 месеца по 
отношение на гаранционния срок и не по-малко от 1 работен ден и не повече от 20 работни 
дни по отношение на срока за доставка, комисията прецени, че е възможно сроковете да 
бъдат преразгледани, за да се постигне по-благоприятно за Възложителя предложение, 
което да удовлетворява и двете страни.

Във връзка с гореизложеното комисията предложи на участника да преразгледа 
направените предложения в посока увеличение на предложения гаранционен срок и в 
посока намаление на предложените срокове за доставка.

Участникът се съгласи с предложението на комисията, в резултат на което бяха 
постигнати следните договорености относно направените предложения в офертата:

гаранционен срок на предложените контейнери -  24 месеца, считано от датата, 
на която стоката е предадена на Възложителя;
срок за доставка при възлагане на доставка между 1 и 20 броя контейнери: 3 
работни дни;
срок за доставка при възлагане на доставка между 21 и 50 броя контейнери: 3 
работни дни;
срок за доставка при възлагане на доставка между 51 и 100 броя контейнери: 3 
работни дни;
срок за доставка при възлагане на доставка от над 100 броя контейнери: 20 
работни дни.

Участникът се обвърза с направените по време на преговорите предложения 
относно гаранционния срок и срока за доставка за целия срок на изпълнение на договора. 
Комисията приема предложенията на участника и счита, че същите са по-благоприятни и 
по-изгодни за Възложителя.

II. Резултати от оценяването на офертата и оценките по всички показатели, 
различни от цената:

След провеждането на преговорите комисията пристъпи към оценка офертата на 
„Идеа Сервиз” ЕООД по всички показатели, различни от цената. Комисията извърши
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оценката, съблюдавайки условията на поканата за участие и методиката за оценка, при 
следните мотиви:

Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извърши по критерий 
„Оптимално съотношение КАЧЕСТВО/ЦЕНА” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, както 
следва:

1. Оценка по показател „Гаранционен срок” -  Г:
На оценка подлежи предложеният от участника гаранционен срок на изделието /в 

месеци/. Участникът предлага 24 месеца гаранционен срок за предлаганите от него 
контейнери.

Като приложи формулата от методиката за оценка, комисията оцени офертата на 
„Идеа Сервиз” ЕООД по показател „Гаранционен срок”, както следва:

Г = (Гп/ Гшах) х 100 = (24/24) х 100 = 1 х 100 = 100 точки, където

Гп е предложеният гаранционен срок на оценявания участник
Гшах е най-дългият предложен гаранционен срок

2. Оценка по показател „Срок за доставка” -  С:
На оценка подлежи предложеният от участника срок за доставка на изделието /в 

работни дни/. Участникът предлага следните срокове за доставка в зависимост от броя на 
заявените съдове за отпадъци, считано от деня следващ получаването на възлагателно 
писмо:

срок за доставка при възлагане на доставка между 1 и 20 броя контейнери: 3 
работни дни;
срок за доставка при възлагане на доставка между 21 и 50 броя контейнери: 3 
работни дни;
срок за доставка при възлагане на доставка между 51 и 100 броя контейнери: 3 
работни дни;
срок за доставка при възлагане на доставка от над 100 броя контейнери: 20 
работни дни.

Като приложи формулата от методиката за оценка, комисията оцени офертата на 
„Идеа Сервиз” ЕООД по показател „Срок за доставка”:

С = (Clmin/Cln)x40 + (С2 min/C2n)x30 + (СЗ min/C3n)xl5 + (С4 min/C4n)xl5 

= 1x40 + 1x30 + 1x15 + 1x15 = 100 точки, където:
Clmin е най-краткият предложен срок за доставка (в работни дни) при възлагане на 

доставка между 1 и 20 броя съдове за отпадъци.
С1п е предложеният от оценявания участник срок за доставка (в работни дни) при 

възлагане на доставка между 1 и 20 броя съдове за отпадъци.

C2min е най-краткият предложен срок за доставка (в работни дни) при възлагане на 
доставка между 21 и 50 броя съдове за отпадъци.

С2п е предложеният от оценявания участник срок за доставка (в работни дни) при 
възлагане на доставка между 21 и 50 броя съдове за отпадъци.
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C3min е най-краткият предложен срок за доставка (в работни дни) при възлагане на 
доставка между 51 и 100 броя съдове за отпадъци.

СЗп е предложеният от оценявания участник срок за доставка (в работни дни) при 
възлагане на доставка между 51 и 100 броя съдове за отпадъци.

C4min е най-краткият предложен срок за доставка (в работни дни) при възлагане на 
доставка на над 100 броя съдове за отпадъци.

С4п е предложеният от оценявания участник срок за доставка (в работни дни) при 
възлагане на доставка на над 100 броя съдове за отпадъци.

Комисията попълни индивидуални оценъчни таблици и обобщена оценъчна таблица 
по показателите, подлежащи на оценка на този етап от работата на комисията. 
Индивидуалните оценъчни таблици и обобщената оценъчна таблица се изготвиха в 
съответствие с одобрената от възложителя методика за оценка.

III. Отваряне, оповестяване и разглеждане на ценовото предложение на „Идеа 
Сервиз“ ЕООД:

В 11:30 ч. на същия ден - 17.07.2018 г., както беше обявено със съобщение с изх. 
№ 91-00-263 от 12.07.2018 г., публикувано на профила на купувача на адрес: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/593 и изпратено на участника по 
имейл, комисията пристъпи към отваряне, оповестяване и разглеждане на ценовото 
предложение на „Идеа Сервиз” ЕООД.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП преди да отвори плик „Предлагани ценови 
параметри“, председателят изчете резултатите от оценяването на офертата на „ИДЕА 
СЕРВИЗ” ЕООД по всички показатели, различни от цената, и пристъпи към отваряне и 
оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри”.

Плик „Предлагани ценови параметри” на участника съдържа ценово предложение 
по Образец № 3, подписано и подпечатано от Христо Найденов -  управител, 2 стр.

Комисията оповести ценовото предложение на участника:

№
по

ред
Стока

Единична
цена

(В лева без 
ДДС)

Прогнозно 
количество 
за срока на 
договора 

(3 години) 
(в брой)

Опция за 
допълнителни 

количества
(в брой)

Стойност
на

договора
(В лева без 

ДДС)

Опция за 
допълнителни 

количества
(В лева без 

ДДС)

Максимално 
допустимата 
стойност на 

договора
(В лева без 

ДДС)

1 2 3 4 5 6 7 8
(3x4) (3x5) (6+7)

1

Контейнер 
за битови 
отпадъци 
тип
„Бобър”

518,00 300 1200 155 400,00 621 600,00 777 000,00

Участникът е направил и предложение за аванс от 35 % от стойността на 
възложеното с възлагателно писмо.

След извършване на горните действия комисията пристъпи към разглеждане и
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проверка на ценовото предложение от офертата на „ИДЕА СЕРВИЗ” ЕООД.

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до преговори и 
оценка на ценовото му предложение при следните мотиви:

Комисията установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” от офертата на 
„ИДЕА СЕРВИЗ” ЕООД има съдържание, съгласно предварително обявените условия. 
Ценовото предложение е изготвено в съответствие с изискванията на раздел IV.2, т. 3.2 и 
образец № 3 от поканата за участие. При изчисляване на стойността на договора, опцията 
за допълнителни количества и максимално допустимата стойност на договора, не бяха 
констатирани аритметични грешки.

IV. Провеждане на преговори по отношение на цената за доставка на 1 бр. 
контейнер:

На основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към провеждане на 
преговори с участника за определяне на клаузите на договора относно предложената от 
участника цена за доставка на 1 бр. контейнер, като резултатите от преговорите ще бъдат 
отразени в настоящия протокол, който се подписва от комисията и от участника.

От страна на „Идеа Сервиз“ ЕООД участие в договарянето взе Ивайло Бунчев, 
упълномощен от управителя на дружеството да представлява фирмата във връзка с 
обществената поръчка, включително за провеждане на преговори и отваряне на ценовото 
предложение, за което беше представено пълномощно.

С офертата си участникът е предложил единична цена от 518,00 лв. без ДДС.

Комисията предложи на участника да преразгледа направеното предложение в 
посока намаление на предложената единична цена.

Упълномощеният представител на дружеството заяви, че се придържа към 
направеното с офертата предложение и цената остава непроменена.

V. Резултати от оценяването на офертата по показател „Ценови критерий“ -  Ц 
и определяне на краен коефициент „К“:

След като приключи преговорите с участника - „ИДЕА СЕРВИЗ” ЕООД, комисията 
пристъпи към оценяването на офертата по показател „Ценови критерий“ -  Ц и определяне 
на краен коефициент „К“.

Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извърши по критерий 
„Оптимално съотношение КАЧЕСТВО/ЦЕНА” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, както 
следва:

1. Оценка по показател „Ценови критерий -  Ц”:
Комисията пристъпи към оценка офертата на „Идеа Сервиз” ЕООД по показател 

„Ценови критерий” - Ц. Комисията извърши оценката, съблюдавайки условията на 
поканата за участие и методиката за оценка, при следните мотиви:

Участникът предлага цена за 1 (един) брой контейнер за битови отпадъци тип 
„Бобър“: 518,00 лв. без ДДС.

Като приложи формулата от методиката за оценка, комисията оцени офертата на 
„ИДЕА СЕРВИЗ” ЕООД по показател „Ценови критерий”, както следва:
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Ц = Ц т т /  Цп х 100 = (518/518) х 100 = 1 х 100 = 100 точки

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на поканата за участие 
и методиката за оценка. Оценката се обуславя от предложената от участника цена в лева 
без ДДС за 1 бр. контейнер.

2. Формиране на краен коефициент „К”:

Съгласно методиката за оценка получените оценки по всеки един показател се 
умножават с процент, представляващ относителната тежест на съответния показател. 
Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент К, на базата на който се 
получава класирането на отделните участници.

Формула за определяне на краен коефициент „К”:

К = Ц х 60% + Г х 30% + С х 10%, където:

Ц е оценката по показател „Ценови критерий”;
Г е оценката по показател „Гаранционен срок”;
С е оценката по показател „Срок за доставка”.

Оценките на комисията по всички показатели за оценка са както следва:
- по показател „Ценови критерий” -  Ц: 100 точки, при мотиви обстоятелствено 

отразени в настоящия протокол;
- по показател „Гаранционен срок” -  Г: 100 точки, при мотиви обстоятелствено 

отразени в настоящия протокол;
- по показател „Срок за доставка” -  С: 100 точки, при мотиви обстоятелствено 

отразени в настоящия протокол.

Като взе предвид оценките по всички показатели комисията пресметна комплексната 
оценка на „Идеа Сервиз” ЕООД по формулата за определяне на краен коефициент „К” и 
получи следния резултат:

К = Ц х 60 % + Г х 30 %+ С х 10 %
К = 100 х 60 % + 100 х 30 % + 100 х 10 % = 100 т.
Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на поканата за участие 

и методиката за оценка. „Идеа Сервиз” ЕООД е единственият поканен участник. 
Комисията констатира, че същият отговаря на предварително обявените от възложителя 
условия и беше допуснат до оценка. След прилагане на методиката за оценка, комисията 
оценява участника с максимален брой точки и предлага същият да бъде класиран на първо 
място.

Комисията попълни индивидуални оценъчни таблици и обобщена оценъчна таблица 
в съответствие с одобрената от възложителя методика за оценка, като същите са 
неразделна част от настоящия протокол.

VI. КЛАСИРАНЕ:

Като взе предвид резултатите от оценката по определения в поканата за участие 
критерий за възлагане „Оптимално съотношение КАЧЕСТВО/ЦЕНА”, комисията
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единодушно предлага следното класиране в договаряне без предварително обявление с 
предмет: „Доставка на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” или
еквивалентни с вместимост 1 100 литра за нуждите на Община Велико Търново”:

ПЪРВО МЯСТО ЗА:

„ИДЕА СЕРВИЗ” ЕООД 
ЕИК: 200712462
Резултат от оценката: 100 точки.

Комисията приключи работа в 11:40 часа.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 
страните.

Неразделна част от протокола са индивидуалните оценъчни таблици и обобщената 
оценъчна таблица с резултатите от оценяването на оферта и оценките по всички 
показатели и подпоказатели.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.......  ...................
Зорница Кънчева-Мидаднгюва -  Началник на отдел ОС в Община Велико Търново 

ИЧЛЕН1

Веселин Стойков -  Главен специалист в отдел ОС в Община Велико Търново

2  .........

Даниела Дойнова -  П{дв£н експерт в дирекция ОП в Община Велико Търново

ЗА УЧАСТНИК А-
[ло Бунчев -  упълномощен представител на „Идеа Сервиз” ЕООД
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Обобщ ена оценъчна таблица за общ ествена поръчка с предмет:
„Д оставка на контейнери за  битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалентни с вместимост 1 100 литра за  нуж дите на О бщ ина Велико Търново”, с уникален номер в РОП: 00073-
2018-0021

Участник Ц -  Ц енови критерий Г -  Гаранционен срок С - Срок за доставка К =
Ц X 60%  + 
Г х 30%  + 
С х 10%

Ц = (Ц ш ш /Цп) х 100 Т ежест Г = (Г n/Г шах) х 
100

Тежест С = (C lm in/C ln) х 40 + (С2 min/C2n) х 30 + (СЗ 
min/СЗп) х 15 + (С4 min/C4n) х 15

Тежест

Ц Ц х 60% Г Г х 30% с С х 10%

„И деа С ервиз" ЕООД, ЕИК: 200712462
100 60 100 30 100 10 100

КОМ И СИ Я в състав:
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л :...........

Зорница К ънчева-М идагбзнс^а- Началник на отдел ОС в О бщ ина Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ:

 1......................................................' п ...................................
Веселин С тойков -  Главен с п е ц и а л и ^  в отдел ОС в О бщ ина Велико Търново

 2........................................
Д аниела Д ойнова -  Главен etterfepf в дирекция ОП в О бщ ина Велико Търново
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Индивидуални оценъчна таблица за общ ествена поръчка с предмет:
„Д оставка на контейнери за  битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалентни с вместимост 1 100 литра за  нуждите на О бщ ина Велико Търново”, с уникален номер в РОП: 00073-
2018-0021

Участник Ц -  Ц енови критерий Г -  Гаранционен срок С - Срок за доставка К =
Ц х 60%  + 
Г х 30%  + 
С х 10%

Ц =  (Цпнп/Цп) х 100 Тежест Г = (Гп/Гш ах) х 
100

Тежест С = (C lm in/C ln) х 40 + (С2 min/C2n) х 30 + (СЗ 
min/СЗп) х 15 + (С4 min/C4n) х 15

Тежест

ц Ц х 60% Г Г х 30% С С х 10%

„И деа С ервиз” ЕООД, ЕИК: 200712462 100 60 100 30 100 10 100

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л :........... ........................................................
Зорница Кънчева-М и д а д ш ова -  Началник на отдел ОС в О бщ ина Велико Търново
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Индивидуални оценъчна таблица за общ ествена поръчка с предмет:
„Доставка на контейнери за  битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалентни с вместимост 1 100 литра за  нуж дите на О бщ ина Велико Т ърново”, с уникален номер в РОП: 00073-
2018-0021

Участник Ц -Ц е н о в и  критерий Г -  Гаранционен срок С - Срок за доставка К =
Ц X 60%  +  
Г х 30%  +  
С х 10%

Ц = (Цпнп/Цп) х 100 Тежест Г = (Гп/Гш ах) х 
100

Тежест С = (C lm in/C ln) х 40 + (С2 min/C2n) х 30 + (СЗ 
min/СЗп) х 15 + (С4 min/C4n) х 15

Т ежест

Ц Ц х 60% Г Г х 30% С С х 10%

„И деа С ервиз” ЕООД. ЕИК: 200712462 100 60 100 30 100 10 100

С

Веселин Стойков -  Г л ав й н ^ ец и а л и ст  в отдел ОС в О бщ ина Велико Търново
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И ндивидуална оценъчна таблица за общ ествена поръчка с предмет:
„Доставка на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалентни с вместимост 1 100 литра за нуждите на О бщ ина Велико Търново”, с уникален номер в РОП: 00073-
2018-0021

Участник Ц -Ц е н о в и  критерий Г -  Гаранционен срок С - С рок за доставка К =
Ц х 60%  + 
Г х 30%  + 
С х 10%

Ц = (Цпнп/Цп) х 100 Тежест Г = (Г п /Г т а х ) х 
100

Тежест С = (C lm in /C lп) х 40 + (С2 min/C2n) х 30 + (СЗ 
min/СЗп) х 15 + (С4 min/C4n) х 15

Тежест

Ц Ц х 60% г Г х 30% с С х 10%

„И деа С ервиз” ЕООД, ЕИК: 200712462 100 60 100 30 100 10 100

2............................... '^ 1 ^ '...............у ....................................
Даниела Дойнова -  Главен експерт в дирекция ОП в О бщ ина Велико Търново
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