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ПРОТОКОЛ 

Днес, 22.04.2019 г., в 14:30 часа, в 306-та зала в сградата на Община Велико Търново, 
Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 51, ал. 
1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), назначена със 
Заповед № РД 22-679 от 22.04.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да 
разгледа и оцени офертите, представени в отговор на обява с № ОБ- 12/ 05.04.2019 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 техническо обслужване на градинска, горска и паркова 
земеделска техника, собственост на Община Велико Търново и кметства на територията 
на общината по позиции": Позиция №1 - Абонаментно техническо обслужване на 
градинска, горска и паркова земеделска техника по списък - Приложение №4; Позиция 
№2 - Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска 
техника по списък - Приложение №5", с публикувана Информация за обява с ID: 9087234 в 
Портала за обществени поръчки (ПОП) и Информация за удължаване на първоначалния срок 
за получаване на оферти с изх. № 12-161- 20/16.04.2019 г, с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/662. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Паша Илиева - директор на ОП „Зелени системи", гр. Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Благовеста Факирова - главен специалист в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване" 
в Община Велико Търново; 
2. Василена Георгиева - младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново. 

В определения в обява № ОБ-12/ 05.04.2019 г. за обществената поръчка срок не е 
постъпила нито една оферта, поради което е приложен чл. 188, ал. 2 от ЗОП и срокът е удължен 
до 19.04.2019 г. В допълнително указания срок е постъпила една оферта само за обособена 
позиция № 1, а за обособена позиция № 2 не е постъпила нито една оферта. 

След запознаване със списъка, в който е посочен участникът, подал оферта, 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. 
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I. Оферта c вх. № 5300-1103-2/19.04.2019 г. от 16:33 часа на „ГЕОКРАС" ЕООД, гр. Велико 
Търново, ул. „Възрожденска" № 16, тел: 0887382117, факс: 062 63 49 86, e-mail: 
geokras_vt@abv.bg, съдържа: 
1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата -образец № 1, подписан и 

подпечатан от Красимирка Маринова- управител- 2 стр. 
2. Представяне на участника- образец № 2, подписано и подпечатано от Красимирка 

Маринова- управител - 2 стр. 
3. Техническо предложение - образец № 3, подписано и подпечатано от Красимирка 

Маринова- управител - 2 стр. 
4. Ценово предложение- образец № 4, подписано и подпечатано от Красимирка Маринова-

управител- 2 стр. 
> Начин на плащане- по банков път; 
> Предлагано възнаграждение: 

• Цена за труд: 27,50 (двадесет и седем лева и петдесет стотинки) лв./ч.ч; 
• Отстъпка за вложени резервни части: 10 (десет) %; 
• Отстъпка за масла, вериги и други консумативи: 10 (десет) %; 
• Отстъпка при закупуване на нова техника: 12 (дванадесет) %. 

5. Актуален официален ценоразпис на „ГЕОКРАС" ЕООД- приложен на магнитен носител 
CD. 

6. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - образец № 5, подписана и подпечатана 
от Красимирка Маринова- управител - 1 стр. 

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки - за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП - образец № 6, подписана и подпечатана от 
Красимирка Маринова- управител - 2 стр. 

8. Декларация по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки- образец № 7, подписана и 
подпечатана от Красимирка Маринова- управител - 1 стр. 

9. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от Закона за обществените поръчки-
образец № 9, подписана и подпечатана от Красимирка Маринова- управител - 1 стр. 

10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици- образец № 10, подписана 
и подпечатана от Красимирка Маринова- управител - 2 стр. 

11. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество- образец №11, подписана и подпечатана от Красимирка 
Маринова- управител - 1 стр. 

12. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка-
образец № 12, подписан и подпечатан от Красимирка Маринова- управител - 1 стр. 

13. Заверено копие от Удостоверение за изпълнена услуга, подписано и подпечатано от 
Красимирка Маринова- управител - 1 стр. 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 96а, ал. 2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 
от Възложителя. 

След като се запозна с представените документи и информация в офертата на „Геокрас" 
ЕООД, гр. Велико Търново, комисията се обедини единодушно, че участникът е представил 

mailto:geokras_vt@abv.bg


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 няма да използва капацитета на трети лица 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 Декларации по Образец № 5 и № 6, подписани и подпечатани от 
Красимирка Маринова, която в качеството си на управител представлява участника съгласно 
данните му от Търговския регистър. 

Участникът е декларирал също липсата на пречки за участие в процедура по ЗОП, 
съгласно: 

• липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от 
ЗОП- в Декларация- Образец № 9; 

• Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици- в Декларация- Образец № 10; 

• Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 
имущество- в Декларация- Образец №11. 

По отношение на изискванията за технически и професионални способности: 
„Геокрас" ЕООД, гр. Велико Търново притежава опит в изпълнението на услуги, 

идентични или сходни с предмета на поръчката, а именно дейности по поддръжка, ремонт и 
профилактика на градинска и/или горска и/или паркова техника, за доказването на които 
участникът е попълнил Списък на услугите- Образец № 12, в който е посочил два договора с 
Община Велико Търново с предмет: „Абонаментно техническо обслужване на градинска, 
горска и паркова земеделска техника, собственост на Община Велико Търново и кметства на 
територията на Общината по позиции" Позиция № 1- Абонаментно техническо обслужване на 
градинска, горска и паркова земеделска техника по списък- Приложение № 4. 

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 офертата на участника. 

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на 
„Геокрас" ЕООД, гр. Велико Търново. Предложението на участника е изготвено по образец 
№ 3, подписано и подпечатано от Красимирка Маринова - управител. 

Участникът е декларирал, че приема условията за изпълнение на обществената поръчка, 
заложени в проекта на договора, срок на валидност на офертата до 23.05.2019 г., и това, че са 
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд. 

В своето техническо предложение участникът предлага срок за извършване на ремонт 
след постъпване на техниката в сервиза - 4 (четири) работни дни. 

Участникът предлага срок за извършване на спешен ремонт- 2 (два) часа. 



Гарантира, че ще изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с направеното 
предложение в срок от 1 година, като при достигане на прага от 70 000,00 лв. без ДДС заедно с 
други договори с аналогичен предмет, договорът се прекратява предсрочно. 

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. Участникът гарантира своевременност 
на изпълнението и качество, а също и че всички негови действия ще бъдат извършени с грижата 
на добър търговец и в защита интересите на Възложителя. 

Участникът приема, че указанията на Възложителя са задължителни за него и се 
задължава своевременно да информира Възложителя за обстоятелства, възпрепятстващи 
изпълнението. 

Участникът гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, 
обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на Възложителя. 

Участникът декларира, че ремонтите ще се извършват в сервиз на изпълнителя от 
квалифицирани лица, които ще бъдат на разположение през целия срок на договора и ще 
разполага с необходимото оборудване за отстраняване на всички възникнали повреди. 
Вложените части ще бъдат нови, оригинални, резервни на фирмата производител или такива 
със същото качество. Резервните части няма да бъдат дефектни или с изтекъл срок на годност. 
Участникът декларира, че при извършването на ремонтите ще осигурява здравословни и 
безопасни условия на труд и Възложителят ще бъде обслужван с предимство пред други 
клиенти, които нямат сключен договор. 

4. 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 предлаганата цена на 
труда и размер на отстъпките от Участника. 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 = Ц1 х 25 + Цг х 25 + Цз х 25 + Ц4 х 25, като: 

• Подпоказатели: 
Цг - ценова ставка за труд 
Цг - предложена отстъпка от цената на резервните части 
Цз - предложена отстъпка от цената на масла и други консумативи 
Ц» - предложена отстъпка от цената при закупуване на нова техника 

Ц1 - ценова ставка за труд. Образува се по следната формула: 

Hi = Цщпп, 
Ц т 

където Ццтпп е минималната предложена цена, която получава максималния брой 25 т., а Цщ е 
цената предложена от съответния участник. 

Цг - предложена отстъпка от цената на резервните части. Образува се по следната формула: 



Цг =_Om, 
Огтах 

където Огшах е предложената най-голяма отстъпка в % от цената на частите, която получава 
максималния брой точки - 25, а Огп е предложената отстъпка от съответния участник. 

Цз - предложена отстъпка от цената на масла и други консумативи. Образува се по следната 
формула: 

Цз = Озп, 
Озтах 

където Озтах е предложената най-голяма отстъпка в % от цената на масла и консумативите, 
която получава максималния брой точки - 25, а Озп е предложената отстъпка от съответния 
участник. 

Ц4 - предложена отстъпка от цената при закупуване на нова техника. Образува се по следната 
формула: 

Щ = О4П, 
04тах 

където О-доах е предложената най-голяма отстъпка в % от цената на новата техника от 
Изпълнителя, която получава максималния брой точки - 25, а О4П е предложената отстъпка от 
съответния участник. 

Забележка: 
При извършване на оценяването ще се използва закръгляне до втория знак след 

десетичната запетая. 
Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени 

в съответствие с изискванията на документацията за обществена поръчка. 
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 

на първо място оферти, когато оценките на две или повече оферти са равни. 

Резултат от разглеждането и оценката на офертата: 
За позиция № 1: 
Участникът „Геокрас" ЕООД, гр. Велико Търново е предложил: 
> Цена за труд - 27,50 (двадесет и седем лв. и петдесет ст.) лв./ч.ч.; 
> Отстъпка за вложени резервни части - 10% (десет процента); 
> Отстъпка за масла, вериги и други консумативи -10% (десет процента); 
> Отстъпка при закупуване на нова техника -12% (дванадесет процента). 

Участникът „Геокрас" ЕООД, гр. Велико Търново е единственият участник по 
позиция № 1 и поради тази причина той получава максималният брой точки по всички 
подпоказатели, а именно: 

За Ц1 - ценова ставка за труд - получава максималният брой - 25 т. 
За Цг- предложена отстъпка от цената на резервните части - получава максималният 

брой - 25 т. 



За Цз - предложена отстъпка от цената на масла и други консумативи - получава 
максималният брой - 25 т. 

За Ц,4 - предложена отстъпка от цената при закупуване на нова техника - получава 
максималният брой - 25 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 Ценовия критерий: 
Ц = Ц1 х 25 + Цг х 25 + Цз х 25 + Ц4 х 25, като: 
Ц = 25 + 25 + 25 + 25 = 100 

Ценовото предложение е изготвено по образец № 4 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 Актуален официален ценоразпис на магнитен носител (CD). Така 
предложените цена за труд и размер на отстъпки 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. 

Съгласно получения 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 техническо обслужване на градинска, горска 
и паркова земеделска техника, собственост на Община Велико Търново и кметства на 
територията на общината по позиции": Позиция №1 - Абонаментно техническо 
обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника по списък - Приложение 
№4, на база горепосочените мотиви: 

За позиция № 1: 
1-во място: „Геокрас" ЕООД, гр. Велико Търново 

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. 192, ал. 4 от ЗОП. 

Комисията приключи работа в 15:30 часа. 

КОМИСИЯ в съста 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.. 
I 

инж. Паша Илиева - директор на ОП „Зелени системи", гр. Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
/ 

Благовеста Факирова - главен специалист в Дирекция „Социални дейности и здравеопазване" 
в ОбттшнялЯелико Търново; 
Василена Георгиева - младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново. 
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