
О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

РЕШЕНИЕ

гр. Велико Търново .2018 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
22.08.2018 г., протокол № 2 от 10.09.2018 г. и протокол № 3 от 13.09.2018 г. и доклад от
27.09.2018 г. на Комисията, назначена със заповед № РД 22-1437/22.08.2018 г., изменена със 
заповед № РД 22-1568/13.09.2018 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: „Извършване на снегопочистване и зимно 
поддържане на територията на община Велико Търново, по обособени позиции“:

Обособена позиция № 1 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на 
общинската пътна мрежа на територията на община Велико Търново“.

Обособена позиция № 2 - „Извършване на зимно поддържане чрез разпръскване на 
химически вещества (сол) за борба със зимната хлъзгавост на територията на град Велико 
Търново“,

публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново ЬВр8:/Лул\ду.уеНко- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/602, с уникален номер на процедурата 00073-2018-0030 в 
регистъра на АОГ1 и публикувано обявление на дата 20.07.2018 с ГО 857720 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП и с прогнозна стойност на поръчката 1 669 972.50 (един 
милион шестстотин и шестдесет девет хиляди деветстотин седемдесет и два и 00 ст.) лева 
без ДДС

I. КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: 
„Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на територията на община Велико 
Търново, по обособени позиции“:

Обособена позиция № 1 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на 
общинската пътна мрежа на територията на община Велико Търново“.

Обособена позиция № 2 - „Извършване на зимно поддържане чрез разпръскване на 
химически вещества (сол) за борба със зимната хлъзгавост на територията на град Велико 
Търново“,
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko- 

tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/602, с уникален номер на процедурата 00073-2018-0030 в 
регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 20.07.2018 с ГО 857720 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП:

За Обособена позиция № 2 - „Извършване на зимно поддържане чрез разпръскване 
на химически вещества (сол) за борба със зимната хлъзгавост на територията на град 
Велико Търново“:

1-во място: „ И Е Л С Е Н  Ч И С ТО ТА " Е О О Д ,ЕИ К  1 2 3 087321 , гр. С оф ия, 1404, 
ул. „Б ъ лгария" № 111, ет. 3, тел: 0 8 9 3 3 3 7 7 7 1 ,е -ш a il:n e lse n @ a b v .b g , лице за 
кон такти : В ен ц и слав  Х ри стов .

ОБЯВЯВАМ:
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II. М ОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО:

Мотивите, отразени в протоколите и доклада от работата на комисията, както 
следва: протокол № 1 от 22.08.2018 г., протокол № 2 от 10.09.2018 г. и протокол № 3 от
13.09.2018 г. и доклад от 27.09.2018 г. на Комисията, назначена със заповед № РД 22- 
1437/22.08.2018 г., изменена със заповед № РД 22-1568/13.09.2018 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-
kupuvac ha/602.

Съгласно обявлението за поръчка срокът за подаване на оферти в обявената открита 
процедура е бил до 21.08.2018 г. В дадения срок е посъпила 1 (една) оферта. След като е 
установила, че участникът НЕЛСЕН 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 Н ЕЛ С ЕН  
ЧИ СТО ТА " ЕО О Д ,Е И К  123087321 , гр. С оф ия, 1404, ул. „Б ъ лгари я"  № 111, ет. 
3 ,тел : 0 8 9 3 3 3 7 7 7 l ,e - m a i l : n e lse n @ ab v .b g , лице за к он такти : В ен ц и слав  Х ристов .

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 „Н Е Л С Е Н  ЧИ СТО ТА " ЕООД е п р ед стави л  ЕЕ Д О П , който е 
подписан  с вали дн и  ел. п одписи  от п р ед став и тел и те  на тъ р го вец а  като 
задълж ени  лица. В п р ед став ен и я  ЕЕД О П  е д екл ар и р ан о  п ол зван ето  на 
кап ац и тета  на тр ето  лице „ЗМБГ“ АД за доказване на съответствието с критерия за 
подбор технически и професионални способности, свързани с техническото оборудване, 
необходимо за изпълнението на поръчката. Т ретото  лице „ЗМБГ“ АД от своя страна също е 
представило ЕЕДОП, който е п одпи сан  с валидни  ел. п одписи  от п р ед стави тел и те  
на тъ р го вец а  като  задъ л ж ен и  лица.
2. Участникът е представил 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. Подизпълнители:
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 

поръчката на подизпълнители.

4. По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът „Н Е Л С Е Н  Ч И С Т О Т А " ЕООД 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.

Третото лице „ЗМБГ“ АД е декларирало 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.

5. По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
„Н Е Л С ЕН  Ч И С Т О Т А " ЕООД е изпълнил дейностите зимна поддръжка,

извършена с машини пригодени за разпръскване на химически препарати, с обем, 
представляващ пъгна мрежа с дължина 98,555 км. за последните три години от датата на 
подаване на офертата, за доказването на които участникът е попълнил Част IV, Раздел В, т. 16 
от ЕЕДОП.
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„Н Е Л С ЕН  Ч И С Т О Т А " ЕООД разполага с необходимото за изпълнение на поръчката 
минимално необходимия брой и видове машини или еквивалентни, пригодени за 
разпръскване на химически препарати (техническа сол):

• машини за разпръскване на сол -  7 броя;
• фадроми -  2 броя;
• самосвали -  3 броя;
• малогабаритни автомобили за разпръскване на химически препарати на тесните 

улици в града /автомобили с висока проходимост 4x4/ - 2 броя.
За доказване участникът е попълнил необходимата информация в Част IV, Раздел В, т. 9 от 

ЕЕДОП и е представил Списък на техническото оборудване. Участникът доказва 
съответствието с това изискване чрез собствен ресурс, както  и чрез тр ето то  лице „ЗМБГ“ 
АД.

Участникът разполага с персонал с минимален състав на техническите лица:
• едно ръководно лице с най-малко 3 зимни сезона професионален опит в дейности 

свързани със зимно поддържане;
• водачите на специализираната техника да притежават необходимата правоспособност 

за управление на съответната категория на специализираната техника.
• четиринадесет шофьори, които отговарят на следните условия: да притежават 

документи, даващи им правото да управляват МПС със съответната категория 6.1.2.2.
За доказване участникът е посочил персонала в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП и е 

представил Списък на техническите лица (персонал).

С оглед направените констатации, комисията допуска участника „Н ЕЛ С ЕН  
Ч И СТО ТА" ЕО О Д, Е ИК 123087321 , гр. С оф ия, 1404, ул. „Б ъ лгари я"  № 111, ет. 
3, тел: 0 8 9 3 3 3 7 7 7 1 ,e-m a il :n e lse n @ ab v .b g . лице за к о н такти : В ен ц и слав  Х ристов  
до етап на разглеждане на техническото предложение.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение относно 
съответствието му с предварително обявените условия. Комисията след анализ на 
съдържащата се информация в предложението за изпълнение на поръчката установи, 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 № 2.2.

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.

Участникът е декларирал срок на валидност на офертата -  5 месеца.
Предложил е следните срокове за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката: 
Обезопасяване на главните транспортни улици от I степен без допускане на леден 
слой на настилката до: 2 /два/ часа след спиране на снеговалежа;
Обезопасяване на транспортните улици от I степен без допускане на леден слой на 
настилката до: 8 /осем/ часа след спиране на снеговалежа;
Почистване на уличната мрежа II степен до: 12 /дванадесет/ часа от спиране на 
снеговалежа.

Сбор от получените срокове 22 ч. /двадесет и два/.
Посочените срокове са в рамките на изискуемите от възложителя съгласно техническата 

спецификация за позиция № 2.
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Към офертата си участникът е представил Обяснителната записка, която да 
съдържа Организация на работа, съдържаща Методология на изпълнение и 
Организационен план.

По отношение на Методологията за изпълнение:
Участникът е описал реда за извършване на дейностите по зимно поддържане, начина им 

на започване и на протичане според прогнозата за времето и създадената организация. Описани 
са материалите и изискванията, на които трябва да отговарят за обезопасяване на пътищата 
против хлъзгане. Посочени са техническите изисквания за използваната сол съгласно 
нормативната уредба -  технически характеристики, мярка, метод на изпитване, норма. Описани 
са параметрите на техническа сол и магнезиева сол. Описани са разходните норми при 
използването им.

Изброени са дейностите по извършване на зимно поддържане на територията на град 
Велико Търново -  механизирано обезопасяване на уличните платна чрез разпръскване на 
реагенти съобразно Оперативен план, одобрен от възложителя, в зависимост от температурите 
и силата на снеговалежа, обслужване на главните транспортни улици с приоритет, описание на 
начина на обработка в зависимост от вида техника и вида улици, посочване на допълнителна 
обработка на стръмни участъци, мостове, кръстовища при необходимост.

Изготвено е подробно описание на работата -  по дейности и с посочване на конкретни 
длъжности от персонала на участника, извършващи конкретните действия. Посочени са 
контрол, мониторинг и превантивни мерки при извършването на дейността.

Посочени са сроковете за изпълнение на съответните дейности, които са в съответствие 
на изискванията на възложителя, както и срокове за реакция и предприемане на действия от 
момента на спиране на снеговалежа: за улици от I степен -  до 1 час, за улици от II степен -  
до Зчаса.

По отношение на Организационния план:
В него за посочени основната цел на дейността, описани са специализираните машини за 

техническо осигуряване на зимното поддържане, техническия персонал, начина на носене на 
отговорност и управление на всички процеси в дейността. Посочени са време за реакция, анализ 
на метеорологичните прогнози, мерки за повишаване на готовността за реагиране при 
снеговалежи и заледявания, ежедневно техническо обслужване и организация на ремонта на 
специализираната техника, технологични процедури на дейностите по зимно поддържане, 
описание на маршрути, улици и километри. Посочени са рисковете, които могат да възникнат, 
тяхното предотвратяване, идентифициране, оценка и управление с цел максимално ефективно, 
качествено и бързо изпълнение на поръчката.

Участникът е представи Декларация, в която посочва, че разполага с два броя бази на 
територията на град Велико Търново, ул.“Димитър Мантов“ № 22, които са оборудвани с 
помещения за денонощно дежурство, битови помещения, покрит склад за материали, открит 
склад за материали -  депа, паркоместа за престой за обслужванена техниката.

С оглед описаното съдържание на предложението за изпълнение на поръчката, 
комисията направи следните изводи:

В обяснителната си записка участникът е посочил информация относно разпределението 
на ресурсите, което е в съответствие със зонирането на улиците. Разпределението обхваща 
всички улици в обема на поръчката посочени в Приложение 3, като зонирането става съгласно 
карта на града Приложение 4. Разпределената техника отговаря на тази, която е декларирана в 
ЕЕДОП.
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Участникът е направил предложенията си по показателите от методиката за 
икономически най-изгодна оферта, с изключение по показател ценови критерий.

Техническото предложение на участника съдържа минимума компоненти. Направено е 
пълно разпределение на територията на град Велико Търново, като участникът е представил 
план, в който територията от картата с прилежащите й улици е разделена на зони, като за всяка 
една е посочена техниката и членовете на екипа, които отговарят за съответната зона.

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия и я 
допуска до следващ етап на разглеждане и оценка.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
За Обособена позиция № 2 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане 

чрез разпръскване на химически вещества (сол) за борба със зимната хлъзгавост на 
територията на град Велико Търново“:

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти 
„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”.

Всеки от членовете на комисията попълва индивидуална оценъчна таблица, като спазва 
методиката по-долу, след което Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на 
първо място участникът получил най-висок резултат след: осредняване на резултатите по 
всеки показател на база получените индивидуални оценки от членовете на Комисията;

Участникът с най-висок коефициент К се класира на първо място. Класирането на 
офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която 
се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след 
осредняван ето.

Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу, като най-изгодното 
предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число (процент), 
представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява 
получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на 
резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на 
показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент ”К”, на базата на 
който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най-много точки се 
класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.

Показател -  П 
(наименование)

Максимално 
възможен бр. точки

Относителна тежест 
в К

1. Ценови критерий -  Ц 100 40%
2. Техническа оценка на участника -  Т 100 60%

Формула за определяне на краен коефициент ”К”

К = Ц х 40 % + Т х 60 %  където:

Ц -  Ценови критерий -  Ценовият критерий определя най-доброто ценово предложение за 
дейността разпръскване на химически вещества -  техническа сол.
Максимална оценка 100 т. - за разпръскване на техническа сол получава предложилият най- 
ниска цена в лева без ДДС за километър. Участникът предложил най-ниска цена получава 
максималния брой точки, а предложенията на останалите участници се оценяват в съответствие 
със следната формула:
Ц= Ц тш  х 100, където Цгшп е най-ниската цена, а Цп цената предложена от 

Цп съответния участник по показател Ц
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Г -  Техническа оценка на участника - Показател оценяващ обяснителната записка и 
предложените срокове за почистване на улиците Т = О + С, където:

Подпоказател О -  представлява оценката на методологията на Участника -  максимална оценка 
30 т . , която се оценява по следната методика:

Критерии за оценка Брой точки:
Обект на оценка по подпоказателя е разпределението на ресурсите, с 
които участникът разполага и тяхното използване за постигане на целите 
на поръчката -  навременно и качествено предотвратяване на замръзване 
на пътното платно.
За да подлежи на оценка техническото предложение на участника следва 
да съдържа минимум, компоненти:

Да е направено разпределение на територията на град Велико Търново, 
като Участника следва да представи план, в който територията от картата 
с прилежащите и улици да е разделена на зони, като за всяка една е 
посочена техниката и членовете на екипа (ресурси), които отговарят за 
съответната зона. Разпределението на зоните и ресурсите е с цел да се 
осигури навременно изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката. 
Разпределението следва да обхваща всички улици в обема на поръчката 
посочени в Приложение 3, като зонирането става съгласно карта на града, 
която е част от документацията -  Приложение № 4. Разпределената 
техника следва да отговаря на тази, която е декларирана в ЕЕДОП, не 
може да има техника, която не е декларирана от участника, но е посочено, 
че ще се ползва. Може да има неразпредлена техника, когато тя е 
предвидена като резерв.

5 т.

Офертата на участник получава 20 т., когато е налице освен минимум 
компоненти и следната информация:
Разработена е организация на работа съгласно направеното разделение на 
зони и разпределената техника. Да се посочи как отделните членове ще си 
взаимодействат, както и какви са техните задължения, включително и на 
ръководните длъжности. Участникът следва да обясни как изготвената 
цялостна организация (зониране, техника и взаимодействие в рамките на 
екипа) ще способства за навременното и качествено изпълнение на 
дейностите в сроковете, които са заявени.
Също така следва да бъде представен и модел за разпръскване на сол и на 
химически препарати, който да е в съответствие с изискванията поставени 
в техническите спецификации, като е необходимо в модела да е посочено 
на какъв принцип ще се вземат решенията за използване на тези средства.

20 т.
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Офертата на участника получава максималния брой точки, когато в 
допълнение към всичко горепосочено е налична и следната информация:

Разработена е организация на работа съгласно направеното разделение на 
зони и разпределената техника. Да се посочи как отделните членове ще си 
взаимодействат, както и какви са техните задължения, включително и на 
ръководните длъжности. Участникът следва да обясни как изготвената 
цялостна организация (зониране, техника и взаимодействие в рамките на 
екипа) ще способства за навременното и качествено изпълнение на 
дейностите в сроковете, които са заявени.
Също така следва да бъде представен и модел за разпръскване на сол и на 
химически препарати, който да е в съответствие с изискванията поставени 
в техническите спецификации, като е необходимо в модела да е посочено 
на какъв принцип ще се вземат решенията за използване на тези средства. 
Разработен е план за преодоляване и минимизиране на последиците от 
извънредно силен снеговалеж, както и при наличие на условия за 
образуване на поледици.

Планът трябва да съдържа минимум: мерки за намаляване на
последствията от образуване на заледяване и поледици, разпределение на 
ресурсите за приоритетно обезопасяване на главните транспортни улици, 
транспортните улици и уличната мрежа II степен в този ред.

Нодпоказател С -  представлява сбор от сроковете изрично посочени в Образец № 2.2. за 
почистване на улиците от съответната степен. Максимална оценка 70 т.

Оценяването ще се извършва по следния начин:
Предложените срокове в часове се събират и полученият сбор се оценява както следва: 
Предложилият най-малък сбор получава максималният брой точки 70 /седемдесет/. 
Предложенията на станалите участници се оценяват по следната формула:

С= Сшш х 70, където Спнп е най-малкият сбор, а Сп сборът предложен от 
Сп съответния участник.

Забележка: Предложените срокове не може да са по-дълги от заложените в 
техническите спецификации за улиците от съответната степен. Участникът 
предложил такива срокове ще бъде отстранен!

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически 
най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и 
цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се 
избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 
първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най-изгодна оферта, 
но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП.

Т -  Техническа оценка на участника -  Показател оценяващ обяснителната записка и 
предложените срокове за почистване на улиците Т = О + С, където:
Нодпоказател О -  представлява оценката на методологията на Участника -  максимална оценка 
30 т.
Подпоказател С -  представлява сбор от сроковете изрично посочени в Образец № 2.2. за 
почистване на улиците от съответната степен. Максимална оценка 70 т.
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По Подпоказател О -  оценка на методологията на Участника комисията оценява участника с 
максимална оценка 30 т., поради следните мотиви: Разработена е организация на работа 
съгласно направеното разделение на зони и разпределената техника. Посочено е как отделните 
членове ще си взаимодействат, както и какви са техните задължения, включително и на 
ръководните длъжности. Участникът е обяснил как изготвената цялостна организация 
(зониране, техника и взаимодействие в рамките на екипа) ще способства за навременното и 
качествено изпълнение на дейностите в сроковете, които са заявени. Също така е представен и 
модел за разпръскване на сол и на химически препарати, който е в съответствие с изискванията, 
поставени в техническите спецификации, и е посочено на какъв принцип ще се вземат 
решенията за използване на тези средства.
Разработен е план за преодоляване и минимизиране на последиците от извънредно силен 
снеговалеж, както и при наличие на условия за образуване на поледици.
Планът съдържа минимум: мерки за намаляване на последствията от образуване на заледяване 
и поледици, разпределение на ресурсите за приоритетно обезопасяване на главните 
транспортни улици, транспортните улици и уличната мрежа II степен в този ред.

По Подпоказател С -  сбор от сроковете изрично посочени в Образец № 2.2. за 
почистване на улиците от съответната степен комисията оценява участника е максимална 
оценка 70 т., поради следните мотиви:

Участникът е предложил най-малък сбор от срокове -  22 (двадесет и два) часа, който е в 
съответствие с изискуемите срокове от възложителя за отделните дейности и е максимално 
кратък и ефективен, и осигурява бързина на дейностите по зимно поддържане.

Т -  Техническа оценка на участника -  Показател оценяващ обяснителната записка 
и предложените срокове за почистване на улиците Т = О + С, където:

Т = О + С= 100х60%=60.

Участник Показа 
тел Ц

х 40
%

Показател Т

х 60 %

Общо

Подпоказа 
тел О

Подпоказа 
тел С

о+с

„Н ЕЛ С ЕН  
Ч И СТО ТА"  
ЕООД, град  
София

30 70 100 60

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия и я 
допуска до следващ етап на разглеждане и оценка.

На заседанието са обявени резултатите от оценяването на офертата на „H EJICEH  
ЧИ С ТО ТА " ЕООД за обособена позиция № 2 по всички показатели, различни от цената, и се 
отворил плик „Предлагани ценови параметри” и се е оповестило съдържанието му.

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 2 „Извършване на 
зимно поддържане чрез разпръскване на химически вещества (сол) за борба със зимната 
хлъзгавост на територията на град Велико Търново“ от оферта с вх. № 5 3 0 0 -7865-  
2 /2 1 .0 8 .2 0 1 8  г. в 14:09ч . на „Н Е Л С ЕН  Ч И С Т О Т А " ЕО О Д, ЕИ К 123087321 , гр. 
С оф ия, 1404, ул . „Б ъ л гари я"  № 111, ет. 3, тел: 0 8 9 3 3 3 7 7 7 1 ,е -m a il:n e lse n @ ab v .b g . 
лице за кон такти : В ен ц и слав  Х ри стов , съдържа:

Ценово предложение по Образец № 3.2, подписано и подпечатано от В енцислав  
Х ристов -  управител, калкулации и справка за средна цена по машини - 7 стр.

Комисията оповести ценовото предложение.
Предлаганото от участника възнаграждение за изпълнение на поръчката е както следва: 
Разпръскване на химически вещества за борба със зимната хлъзгавост /сол/ -  

върху предварително снегопочистено или заледено пътно платно: 36.42 (тридесет и шест и 
четиридесет и две ст.) на километър без ДДС.
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Посочената цена включва всички разходи за изпълнение на договора /работни заплати и 
осигуровки, разходи за материали, техническо оборудване, разходи за амортизации, транспорт, 
извънреден труд, административни разходи и други непредвидени разходи/.

Участникът е обосновал предложеното от него възнаграждение, като е посочил всички 
включени в него разходи, описани в представените:

Калкулация за 1 тон сол с транспорт;
Калкулация за стойността на 1 МСМ на фадрома;
Калкулация за стойността на 1 МСМ на “Мерцедес“ -  разпръскван на сол в градски 
условия с чести спирания при средна скорост 20 км/ч.;
Калкулация за стойността на 1 МСМ на „Унимог“ -  разпръскван на сол;
Справка за средна цена по машини за извършване на зимно поддържане чрез 
разпръскване на сол за борба със зимната хлъзгавост на територията на община Велико 
Търново.
След извършване на горните действия комисията пристъпи към разглеждане и проверка 

на ценовото предложение за обособена позиция № 2 от офертата на „Н Е Л С Е Н  Ч И СТО ТА"  
ЕООД.

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

Комисията установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 2 
от офертата на „Н Е Л С Е Н  Ч И С ТО ТА " ЕООД има съдържание, съгласно предварително 
обявените условия. Ценовото предложение е изготвено в съответствие е изискванията на раздел 
IV. п о д г о т о в к а , с ъ д ъ р ж а н и е  и  п о д а в а н е  н а  о ф е р т а т а , т. 2.3.2 и образец № 3.2 от 
документацията за обществена поръчка.

Комисията продължи работата си, като преди да пристъпи към оценка съгласно 
утвърдената методика, инж. Динко Кечев -  председател на комисията и директор на дирекция 
„Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново, инж. Цанко Бояджиев 
- Началник отдел „Техническа инфраструктура“ в Община Велико Търново и инж. Даниел 
Дончев -  Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“ в Община Велико Търново, 
извършиха проверка по компетентност за аритметична вярност и за съдържание на 
калкулациите към ценовото предложение съгласно изискванията на възложителя по Образец № 
З.2., и установиха съответствие между ценовото предложение и представените калкулации в 
лева без ДДС, като не бяха констатирани аритметични грешки и липсващи елементи -  разходи, 
формиращи цената.

II. РЕЗУЛТАТИ О Г ОЦЕНКАТА И КЛАСИРАНЕ
След като приключи с разглеждането на ценовото предложение за обособена позиция 

№ 2 на единствения участник - „Н Е Л С Е Н  Ч И СТО ТА " ЕО О Д, комисията пристъпи към 
оценяване в съответствие с одобрената от възложителя методика за оценка. Оценяването на 
икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий „Оптимално съотношение 
КАЧЕСТВО/ЦЕНА” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

11.1 МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА:

За Обособена позиция № 2 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане 
чрез разпръскване на химически вещества (сол) за борба със зимната хлъзгавост на 
територията на град Велико Търново“:

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти 

„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”.
Всеки от членовете на комисията попълва индивидуална оценъчна таблица, като спазва 

методиката по-долу, след което Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на 
първо място участникът получил най-висок резултат след: осредняване на резултатите по 
всеки показател на база получените индивидуални оценки от членовете на Комисията;

Участникът с най-висок коефициент К се класира на първо място. Класирането на 
офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която
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се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след 
осредняването.

Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу, като най-изгодното 
предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число (процент), 
представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява 
получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на 
резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на 
показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент ”К”, на базата на 
който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най-много точки се 
класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.______

Показател -  П 
(наименование)

Максимално 
възможен бр. точки

Относителна тежест 
в К

1. Ценови критерий -  Ц 100 40%
2. Техническа оценка на участника -  Т 100 60%

Формула за определяне на краен коефициент ”К”

К = Ц х 40 % + Т х 60 %  където:

II -  Ценови критерий -  Ценовият критерий определя най-доброто ценово предложение за 
дейността разпръскване на химически вещества -  техническа сол.
Максимална оценка 100 т. - за разпръскване на техническа сол получава предложилият най- 
ниска цена в лева без ДДС за километър. Участникът предложил най-ниска цена получава 
максималния брой точки, а предложенията на останалите участници се оценяват в съответствие 
със следната формула:
Ц= Ц тш  х 100, където Цппп е най-ниската цена, а Цп цената предложена от 

Цп съответния участник по показател Ц

Т -  Техническа оценка на участника -  Показател оценяващ обяснителната записка и 
предложените срокове за почистване на улиците Т = О + С, където:

Подпоказател О -  представлява оценката на методологията на Участника -  максимална оценка

Критерии за оценка Брой точки:
Обект на оценка по подпоказателя е разпределението на ресурсите, с 
които участникът разполага и тяхното използване за постигане на 
целите на поръчката -  навременно и качествено предотвратяване на 
замръзване на пътното платно.
За да подлежи на оценка техническото предложение на участника 
следва да съдържа минимум, компоненти:

Да е направено разпределение на територията на град Велико 
Търново, като Участника следва да представи план, в който 
територията от картата с прилежащите и улици да е разделена на 
зони, като за всяка една е посочена техниката и членовете на екипа 
(ресурси), които отговарят за съответната зона. Разпределението на 
зоните и ресурсите е с цел да се осигури навременно изпълнение на 
дейностите в обхвата на поръчката. Разпределението следва да 
обхваща всички улици в обема на поръчката посочени в Приложение 
3, като зонирането става съгласно карта на града, която е част от 
документацията -  Приложение № 4. Разпределената техника следва да 
отговаря на тази, която е декларирана в ЕЕДОП, не може да има 
техника, която не е декларирана от участника, но е посочено, че ще се 
ползва. Може да има неразпредлена техника, когато тя е предвидена 
като резерв.

5 т.

30 т . , която се оценява по следната методика:

10



Офертата на участник получава 20 т., когато е налице освен минимум 
компоненти и следната информация:
Разработена е организация на работа съгласно направеното 
разделение на зони и разпределената техника. Да се посочи как 
отделните членове ще си взаимодействат, както и какви са техните 
задължения, включително и на ръководните длъжности. Участникът 
следва да обясни как изготвената цялостна организация (зониране, 
техника и взаимодействие в рамките на екипа) ще способства за 
навременното и качествено изпълнение на дейностите в сроковете, 
които са заявени.
Също така следва да бъде представен и модел за разпръскване на сол 
и на химически препарати, който да е в съответствие с изискванията 
поставени в техническите спецификации, като е необходимо в модела 
да е посочено на какъв принцип ще се вземат решенията за използване 
на тези средства.

20 т.

Офертата на участника получава максималния брой точки, когато в 
допълнение към всичко горепосочено е налична и следната 
информация:

Разработена е организация на работа съгласно направеното 
разделение на зони и разпределената техника. Да се посочи как 
отделните членове ще си взаимодействат, както и какви са техните 
задължения, включително и на ръководните длъжности. Участникът 
следва да обясни как изготвената цялостна организация (зониране, 
техника и взаимодействие в рамките на екипа) ще способства за 
навременното и качествено изпълнение на дейностите в сроковете, 
които са заявени.
Също така следва да бъде представен и модел за разпръскване на сол 
и на химически препарати, който да е в съответствие с изискванията 
поставени в техническите спецификации, като е необходимо в модела 
да е посочено на какъв принцип ще се вземат решенията за използване 
на тези средства.
Разработен е план за преодоляване и минимизиране на последиците от 
извънредно силен снеговалеж, както и при наличие на условия за 
образуване на поледици.

Планът трябва да съдържа минимум: мерки за намаляване на 
последствията от образуване на заледяване и поледици, 
разпределение на ресурсите за приоритетно обезопасяване на 
главните транспортни улици, транспортните улици и уличната мрежа 
II степен в този ред.

30 т.

Подноказател С -  представлява сбор от сроковете изрично посочени в Образец № 2.2. за
почистване на улиците от съответната степен. Максимална оценка 70 т.

Оценяването ще се извършва по следния начин:
Предложените срокове в часове се събират и полученият сбор се оценява както следва: 
Предложилият най-малък сбор получава максималният брой точки 70 /седемдесет/. 
Предложенията на станалите участници се оценяват по следната формула:

С= Сшш х 70, където Сгшп е най-малкият сбор, а Сп сборът предложен от 
Сп съответния участник.

Забележка: Предложените срокове не може да са по-дълги от заложените в 
техническите спецификации за улиците от съответната степен. Участникът 
предложил такива срокове ще бъде отстранен!

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически 
най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и
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цените са еднакви се сравняват оценките по показателя е най-висока относителна тежест и се 
избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 
на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най-изгодна 
оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП.

II.2 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ДОПУСНАТАТА ОФЕРТА ПО ПОКАЗАТЕЛ 
..ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ” -  Ц И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРАЕН КОЕФИЦИЕНТ ..К”:

За обособена позиция № 2 „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане 
чрез разпръскване на химически вещества (сол) за борба със зимната хлъзгавост на 
територията на град Велико Търново“ е постъпила и е допусната до оценка само една оферта 
- с вх. № 5 3 0 0 -7 8 6 5 -2 /2 1 .0 8 .2 0 1 8  г. в 14:09ч . на „Н Е Л С Е Н  Ч И С ТО ТА " ЕООД, 
ЕИК 123087321 , гр. С оф и я, 1404, ул. „Б ъ лгария" № 111, ет. 3, тел:
0 8 9 3 3 3 7 7 7 1 ,e-m ail : n e lse n @ a b v .b g . лице за кон такти : В ен ц и слав  Х ри стов .

1. Оценка по показател „Ценови критерий -  Ц”:

Комисията пристъпи към оценка офертата на „Н Е Л С ЕН  Ч И СТО ТА " ЕООД по 
показател „Ценови критерий” - Ц. Комисията извърши оценката, съблюдавайки условията на 
документацията и методиката за оценка, нри следните мотиви:

С офертата си участникът е предложил:
Цена за разпръскване на химически вещества за борба със зимната хлъзгавост 

/сол/ -  върху предварително снегопочистено или заледено пътно платно: 36.42 (тридесет и 
шест и четиридесет и две сг.) на километър без ДДС.

На оценка подлежи предложената цена в лева без ДДС за километър за разпръскване на 
химически вещества за борба със зимната хлъзгавост, която е: 36.42 (тридесет и шест и 
четиридесет и две ст.) на километър без ДДС.

Комисията оцени предложението на „Н ЕЛ С ЕН  Ч И С Т О Т А " ЕООД с максимална 
оценка 100 т. - за разпръскване на техническа сол, тъй като участникът е предложил цена в 
лева без ДДС за километър, която е икономически приемлива и обоснована за възложителя.

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията и 
методиката за оценка.

2. Формиране на краен коефициент „К”:

Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу, като най-изгодното 
предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число (процент), 
представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява 
получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на 
резултата, получен от прилагане на съответните формули е процент, представляващ тежестта на 
показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният коефициент ”К”, на базата на 
който се получава класирането на отделните участници. Участникът събрал най-много точки се 
класира на първо място, като по низходящ ред се класират всички останали участници.______

Показател -  П 
(наименование)

Максимално 
възможен бр. точки

Относителна тежест 
в К

1. Ценови критерий -  Ц 100 40%
2. Техническа оценка на участника -  Т 100 60%

Формула за определяне на краен коефициент ”К”

К = Ц х 40 % + Т х 60 %  където:
К = 100 X 40 % + 100 х 60 % -  100 т.
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Показател Т
Общо

Участник Показа 
тел Ц

х 40
% Подпоказа 

тел О
Подпоказа 

тел С
о+с

х 60 %

„Н ЕЛ СЕН  
ЧИ СТОТА"  
ЕООД, град  
София

100 40 30 70 100 60 100

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията и 
методиката за оценка. „Н Е Л С Е Н  Ч И СТО ТА " ЕООД е единственият участник подал 
оферта за обособена позиция № 2. 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.

Комисията е предложила следното класиране за обществена поръчка, чрез провеждане 
на открита процедура с предмет: „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на 
територията на община Велико Търново, по обособени позиции“:

Обособена позиция № 1 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на 
общинската пътна мрежа на територията на община Велико Търново“.

Обособена позиция № 2 - „Извършване на зимно поддържане чрез разпръскване на 
химически вещества (сол) за борба със зимната хлъзгавост на територията на град Велико 
Търново“,

публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/602, с уникален номер на процедурата 00073-2018-0030 в 
регистъра на АОГ1 и публикувано обявление на дата 20.07.2018 с ID 857720 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП:

За Обособена позиция № 2 - „Извършване на зимно поддържане чрез разпръскване 
на химически вещества (сол) за борба със зимната хлъзгавост на територията на град 
Велико Търново“:

1-во място: „ Н ЕЛ С ЕН  Ч И С Т О Т А " ЕО О Д, ЕИК 123087321 , гр. С оф ия, 1404, 
ул. „Б ъ лгария" № 111, ет. 3, тел: 0893337771  .e -m a il:n e lse n @ a b v .b g , лице за 
контакти : В ен ц и слав  Х ри стов , с оценка 100 точки.

III. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „обществена 
поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Извършване на снегопочистване 
и зимно поддържане на територията на община Велико Търново, по обособени позиции“:

Обособена позиция № 1 - „Извършване на снегопочистване и зимно поддържане на 
общинската пътна мрежа на територията на община Велико Търново“.

Обособена позиция № 2 - „Извършване на зимно поддържане чрез разпръскване на 
химически вещества (сол) за борба със зимната хлъзгавост на територията на град Велико 
Търново“,
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko- 

tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/602, с уникален номер на процедурата 00073-2018-0030 в 
регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 20.07.2018 с ID 857720 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП:

За Обособена позиция № 2 - „Извършване на зимно поддържане чрез разпръскване 
на химически вещества (сол) за борба със зимната хлъзгавост на територията на град 
Велико Търново“:
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„Н Е Л С ЕН  ЧИ С Т О Т А " ЕООД, ЕИК 123087321 ,  гр. София,  1404,  ул.  
„България" № 111, ет. 3, тел: 0893337771  „е-m a i l :n e lse n @ ab v .b g . лице за 
кон такти : В ен ц и слав  Х ри стов , при следните мотиви:

Утвърден доклад на комисията, назначена със заповед № РД 22-1437/22.08.2018 г., 
изменена със заповед № РД 22-1568/13.09.2018 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.

IV. 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/602.

V. 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 1ф  заповедта ще упражнявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ

Съгласували:
Надя Петрова 
Директор на дирекция ОП
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




