
ПРОТОКОЛ 

Днес 25.06.2018 г. в 10:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 51, ал.1 
ППЗОП, във връзка със чл. 103, ал.1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22-1032/25.06.2018г. 
на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили във 
връзка с обявената обществена поръчка, по реда на чл.18, ал.1, т.8 от ЗОП с предмет: 
„Доставка на нова сметосъбираща машина , съгласно техническа спецификация;", с 
публикувано Решение с ID 851960 на дата 15.06.2018 г. в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2018-0022, с адрес на профила на купувача 
на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bs/bs/profil-na-kupuvacha/596 

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 

Заседанието на комисията се проведе в административната сграда на Община Велико Търново, 
зала 306. Комисията се събра в пълен състав. 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и 
чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол. 

На заседанието на комисията присъства представител на участника - Емилиан 
Радков - Упълномощен представител на поканения участник „Екосол България" АД 

Зорница Кънчева - Миладинова - Началник отдел ОС в Община Велико Търново, изчете 
Заповед РД 22-1032/25.06.2018г. , представи комисията и оповести нейните задачи: 

да разгледа постъпилите в срок оферти, за съответствие с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери допуснатите оферти 
за съответствие с предварително обявените условия, както и да ги оцени. Комисията да класира 
участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от 
възложителя условия. 
Комисията да проведе заседание на 25.06.2018 г. от 10:00 часа в заседателна зала в сградата на 
Община Велико Търново. Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, като 
резултатите от работата да бъдат отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал. 1 от 
ЗОП, да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат приложени 
протоколите от работата на комисията и всички документи, изготвени в хода на работа на 
комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: „Доставка на нова 
сметосъбираща машина , съгласно техническа спецификация;" 
На дата 15.06.2018г. бе открита процедура на договаряне без предварително обявление, като 

възложителя е изпратил покана за представяне на оферта до „Екосол България" АД . Срокът за 
подаване на оферта е до 22.06.2018г., като в поканата е посочено че преговорите ще се проведат 
на 25.06.2018г. от 10:00ч. 
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С приемо-предавателен протокол беше предадена на комисията постъпилата оферта в 
определения срок посочен в поканата: 

1. Вх.№ 53-916-4/21.06.2018г. от 15:03ч. на „Екосол България" АД ; 

Комисията извърши внимателно оглед на опаковкатана постъпилата оферта и установи 
следното: 
Офертата е постъпила в срок, в непрозрачна опаковка и с ненарушена цялост. 

Комисията отвори по реда на постъпване на офертата - запечатаната непрозрачна опаковка и 
оповести нейното съдържание, като се извърши проверка за наличието на отделен запечатан 
плик „Предлагани ценови параметри" опаковката. Трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри". 

Комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането на опаковката, както 
следва: 

I. Оферта от „Екосол България" АД с 1. Вх.№ 53-916-4/21.06.2018г. от 15:03ч., 
адрес за кореспонденция: село Лозен, ПК 1511, ул. „Съединение" №127г, тел.0885502896; 
електронна поща за кореспонденция: office@ecosol.bg ; лице за контакти: Таня Георгиева 

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и 1 брой плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Трима от 
членовете на комисията, подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 
ценови параметри". 

Съдържание на документите: 
1. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан от Георги Атанасов 

и Явор Асенов - 2стр. 
2. Заявление за участие, оригинал подписано и подпечатано от Георги Атанасов и Явор 

Асенов - 1стр. 
3. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Георги Атанасов и Явор 

Асенов - 4стр. 
4. Заверени копия от приложения към техническо предложение, подписани и подпечатани 

- 5стр. 
5. ЕЕДОП, на магнитен носител - 1бр. 

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 разгледа съдържанието на документите и информацията представена в 
офертата на участника, комисията направи следните констатации: 

Участникът е декларирал, в съответните части и раздели от ЕЕДОП изискуемата 
информация в съответствие с изискванията посочени в обявлението и документацията за 

,Доставка на нова сметосъбираща машина , съгласно техническа спецификация;" 
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обществената поръчка, касаещи личното му състояние . еЕЕДОП е подписан електронно 
от всички задължени лица. 
Участникът е представил в ЕЕДОП, списък на доставките, от който е видно покриването 
на поставеното минимално изискване от критериите за подбор. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника, комисията се 
обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 
Комисията разгледа и прецени, че Техническото предложение отговаря на предварително 

обявените условия. 
Комисията продължи своята работа с разглеждане и оценка на техническото 

предложение на допуснатия участник за съответствие с минимално изискуемото съдържание 
посочено в документацията. Комисията започна да анализира представената информация от 
участника, съгласно утвърдената методика: 

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 , с максимална тежест в 
комплексната оценка 20т. 
Т2 - е предложения гаранционен срок на доставеното МПС, с максимална тежест в 
комплексната оценка 20т. 

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

Всеки показател се пресмята по следната формула: 
T l = Tlm i n /Tli х 20, където, 
Tlmin е минимално предложения срок за доставка в календарни дни; 
T l j е предложения срок за доставка в календарни дни на съответния участник; 

Т2= T2i / T2max х 20, където, 
T2max е максимално предложения гаранционен срок за доставеното специализирано МПС в 
километри; 
Т2, е предложения гаранционен срок за доставеното специализирано МПС в километри на 
съответния участник; 

Забележка: Участниците предлагат срок за доставка на специализирано МПС, който не 
може да надвишава 60 календарни дни. 
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Забележка: Участниците предлагат минимален гаранционен срок не по-малко от 
50000км. 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 =Umin/IJi X 60, където: 
Цшт е минимално предложената цена доставка на МПС; 
Ui е предложената цена доставка на МПС 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. 

Комисията установи, че предлагания автомобил, отговаря на техническите параметри 
заложени в техническата спецификация. Участникът е направил следните предложения: 

По показател Т1 - 35 календарни дни; 
По показател Т2 - 100 ОООкм.; 

Tl= Tlmin/Tli х 20, където, 
Tlmin е минимално предложения срок за доставка в календарни дни; 
T l j е предложения срок за доставка в календарни дни на съответния участник; 

Т1= 35/35 х 20 = 20т. 
Т2= T2j / T2max х 20, където, 
T2max е максимално предложения гаранционен срок за доставеното МПС в месеци; 
T2j е предложения гаранционен срок за доставеното МПС в месеци на съответния участник; 

Т2=100000/100000 х 20 = 20т. 

В този етап от работата на комисията, се проведоха преговори с присъствалия представител на 
участника. Председателя на комисията попита представителя относно параметрите по показател 
Т1 относно срока за доставка, относно съкращаването му. Представителя на участника 
отговори, че офертата е преференциална за Община Велико Търново, и по-кратък срок не би 
могъл да се постигне предвид това, че сметосъбиращия автомобилът не е на склад, а с поръчка, 
като поясни също, че гаранционния срок на автомобила е специално предложение за 
Възложителя. Комисията обсъди предложените срокове и реши, че приема направеното 
предложение от участника, и предвид поясненията от представителя на участника реши,че 
предложените срокове са разумни и са в параметрите посочени в поканата и методиката за 
оценка. 
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На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки във 
връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нова 
сметосъбираща машина , съгласно техническа спецификация;", с публикувано Решение с 
ID 851960 на дата 15.06.2018 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, с уникален 
номер в РОП 00073-2018-0022, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bs/bs/profil-na-kupuvacha/596 , комисията реши, отварянето на 
ценовата оферта, да се извърши на дата 28.06.2018г. от 09:00ч. в сградата на Община Велико 
Търново, за което ще се изготви съобщение по чл.57, ал.З от ППЗОП и ще се публикува в 
електронната преписка на профила на купувача на Възложителя. 

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъства участника в 
процедурата или негов упълномощен представител, както и представители средствата за масово 
осведомяване. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 
Комисията завърши своята работа в 11:30 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Зорница Кънчева - Мил Началник отдел ОС в Община Велико Търново; 
И ЧЛЕНОВЕ: 

Явор Иванов - Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново; 

2 
Инж. Паша ИлиеваЛ Диое^оо на ОП „Зелени системи"; 

5 

4 
Александър 
Търново 

Дирекц^ „Обществени поръчки" в Община Велико 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА УЧАСТНИКА: 
Емилиан Радков - Упълномощен предстаеттел на участник „Екосол България" АД 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.


