ПРОТОКОЛ №2

Днес, 28.06.2018 г. в 09:00 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 221032/25.06.2018г. изменена с Заповед № РД 22-1066/27.06.2018г. 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.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.bg/bg/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. Инна Лунчева - Главен счетоводител на ОП „Зелени системи";
3. Генади Русинов - Ръководител на отдел Чистота в ОП „Зелени системи";
4. Александър Колев - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община
Велико Търново
На дата 25.06.2018г., е публикувано на профил на купувача https://www.velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/596 - 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, зала 306. Комисията се събра в пълен състав.
На основание предложение с №80-228-40/25.06.2018г. от Зорница Кънчева - Миладинова Началник отдел ОС в Община Велико Търново, със Заповед РД 22-1066/27.06.2018г., е изменена
Заповед РД 22-1032/25.06.2018г., в частта на състава на комисията. На мястото на Инж. Паша
Илиева - Директор на ОП „Зелени системи", като член на комисията встъпва Инна Лунчева Главен счетоводител на ОП „Зелени системи"
Инна Лунчева - Главен счетоводител на ОП „Зелени системи" подписа декларация 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
На заседанието на комисията не присъстваха представители на средствата за масово
осведомяване.
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Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри" на
допуснатия участник.
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
Плик „Предлагани ценови параметри" съдържа:
Ценово предложение по образец №4, оригинал подписан и подпечатан от Георги
Атанасов и Явор Асенов - 2стр.
Декларация относно банкова сметка на дружеството, свободен текст оригинал
подписан и подпечатан от Георги Атанасов и Явор Асенов - 1стр.

Участникът е направил следното предложение:
Цена за доставка на нова сметосъбираща машина , съгласно техническа спецификация:
- 157 300,00лв. /сто петдесет и седем хиляди и триста лева/ без ДДС
188 760,00лв. /сто осемдесет и осем хиляди седемстотин и шестдесет лева/ с ДДС
Председателя на комисията проведе преговори с управителя на дружеството, като попита дали
дружеството участник, може да предложи по-добра цена. Упълномощен представител на
„Екосол България" АД , изложи аргументи и обоснова предложената от тях цена. Г-н Радков,
заяви, че тази цена е преференциална за Община Велико Търново. Комисията обсъди резултата
от преговорите и реши, че направеното ценово предложение е под прогнозната стойност 160 000,00лв. без ДДС и се обедини, че приема направеното предложение.
Комисията извърши оценка съгласно утвърдения критерий за възлагане по показател Ц:
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.
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Ц - ценово предложение 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,
Tl m in е минимално предложения срок за доставка в календарни дни;
T l j е предложения срок за доставка в календарни дни на съответния участник;
Т2= T2j / T2 m a x х 20, където,
T2 max 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, който не
може да надвишава 60 календарни дни.
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 =Ц т 1 „/Ц| х 60, където:
Цшш е минимално предложената цена доставка на МПС;
Hi 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.
Ц = I W H i X 60:
Ц= 157 300/157 ЗООх 60 = 1 х 60 = 60т.
Определяне на Комплексна оценка (КО) на офертата:
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им тежести и съгласно
комплексната оценка по следната формула:
К О = Т1+ Т2 + Ц;
КО= 20+20+60 = ЮОт.
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Предвид получените резултати от извършването на оценката, комисията извърши
следното класиране:
1-во място: 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
Предлага на Възложителя да сключи писмен договор с класирания на първо място
участник.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.
Комисията завърши своята работа в 09:55 часа и изпраща настоящия протокол, както и
протокол от дата 25.06.2018г., ведно с доклад за нейната работа на Възложителя за
утвърждаване, съгласно чл.106, ал.1 ЗОП.
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Зорница Кънчева - М и л а д и ^ в ^ - Началник отдел ОС в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:

Явор Иванов - Ю р 1 ^ р н / у л т е/ Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново;
^
ул^-т
у
Инна Лунчева - Главен счетоводител на ОП „Зелени системи";
3
Генади Русинов - Ръкоь^цит^л на отдел Чистота^К5П „Зелени ситеми";
4
.
g
Александър Колев - Старши~екси€рт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико
~
/
/1 / /
Търново

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА УЧАСТНИКА:
Емилиан Радков - Упълномощен представ;и\Ш1 на у4^стник „Екосол България" АД

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