
ПРОТОКОЛ № 4

Днес, 16.07.2019 г. в 10:00 ч., в „Нова зала“ в сградата на Община Велико Търново, 
Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (в сила до 01.03.2019 г„ съгл. 
§131, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОП [ДВ. бр. 86 от 18.10.2018 г.])1, във връзка с чл. 51, ал. 1 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (Обн., ДВ., бр. 28 от 08.04.2016 г., 
съгл. §131, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОП [ДВ. бр. 86 от 18.10.2018г.]), назначена със Заповед РД № 
22-993 от 21.06.2019 г. и Заповед за изменение № РД 22 - 1140/15.07.2019 г. на Кмета на 
Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с 
участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Ремонтно - 
възстановителни дейности в градски паркове и градини на територията на град Велико 
Търново”, с публикувано решение с ID 911801 на дата 20.05.2019 г. и обявление с ID 911803, 
публикувано на дата 20.05.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, и уникален 
номер 00073-2019-0020, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/678,

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор дирекция „Строителство и устройство на 
територията“ в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Мирослава Цонева - Главен експерт в отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново
2. Нели Любенова -  Старши експерт в отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново
3. Трета Маринова - Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико

Търново
4. Петя Димитрова - инвеститорски контрол

Поради невъзможността на Зорница Кънчева-Миладинова -  Началник отдел „Околна 
среда“ в Община Велико Търново да присъства на насроченото заседание на комисията за 
отваряне на ценовото предложение, същата е заменена от Мирослава Цонева - Главен експерт в 
отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново на основание Заповед № РД 22 - 
1140/15.07.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново. Мирослава Цонева подписа 
декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 отППЗОП.

В изпълнение на изискванията на чл. 57. ал. 3 от ППЗОП комисията е обявила чрез 
съобщение с изх. № 91-00-215 от 10.07.2019 г, публикувано в профила на купувача на адрес: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/678, че отварянето и оповестяването на 
ценовото предложение ще се извърши на дата 16.07.2019 г. от 10:00 часа, в заседателна зала в 
сградата на Община Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника.

На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.
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I

I. Отваряне оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия 
участник:

В изпълнение на чл. 57, ал. 3, изр. 3 от ППЗОП и предвид това, че критерият за оценка е 
„Икономически най-изгодна оферта, въз основа на критерий „Оптимално съотношение 
качество/цена“ и във вр. с чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, председателят на комисията обяви 
резултатите от оценяването на офертата по другите показатели, а именно: по показател „ОТ” - 
„Техническото предложение” участникът е получил максимален брой точки - 40 т.

След извършване на горните действия комисията пристъпи към отваряне на плик 
„Предлагани ценови параметри“ от офертата на допуснатия участник и ги оповести:

I. Ценово предложение от оферта с вход. № 5300 - 4509 - 11/20.06.2019 г. от 13:06 часа на ЕТ 
„Пролет - Йордан Йорданов“, с ЕИК: 104001727, адрес за кореспонденция гр. Велико 
Търново, ул. „Димитър Мантов“ № 22, тел: 062/63 79 71, факс: 062/63 79 71, e-mail: 
proletyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов:

Плик „Предлагани ценови параметри” съдържа:
1. Ценово предложение (Образец № 4), подписано и подпечатано от Йордан Йорданов - 

Управител (стр. 1 - стр. 2), съдържащо:
Предложени показатели на ценообразуване при възникване на непредвидени 
видове работи:

о Часова ставка - 3.60 лв./час 
о Допълнителни разходи върху труда - 40 % 
о Допълнителни разходи върху механизацията - 1 % 
о Доставно-складови разходи - 1 % 
о Печалба - 2 %

2. Приложение 4.1 Видове дейности, с предложени цени за единица мярка, и сума от 
предложените единични цени: 983.51 лева - стр. 3 - стр. 4

3. Анализи - стр. 5 - стр. 16
4. CD - Ценово предложение

След извършване на горните действия комисията пристъпи към разглеждане и проверка 
на ценовото предложение от офертата на допуснатия участник.

II. Разглеждане и проверка на ценовото предложение от офертата на допуснатия 
участник:

Относно Плик „Предлагани ценови параметри“ от оферта с вход. № 5300 - 4509 - 
11/20.06.2019 г. от 13:06 часа на ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов“, с ЕИК: 104001727, адрес 
за кореспонденция гр. Велико Търново, ул. „Димитър Мантов“ № 22, тел: 062/63 79 71, 
факс: 062/63 79 71, e-mail: proletyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов:
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Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните 
мотиви:

Комисията извърши проверка на ценовото предложение на участника и установи, че е 
подготвено и представено в съответствие с изискванията на възложителя. Плик „Предлагани 
ценови параметри” от оферта на ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов“, гр. Велико Търново има 
съдържание, съгласно предварително обявените условия на поръчката. При проверка на 
изчисленията на участника не бяха констатирани аритметични грешки.

III. Списък на участниците допуснати до етап оценка на Ценовото предложение:

1. „ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов“, с ЕИК: 104001727, адрес за кореспонденция гр. 
Велико Търново, ул. „Димитър Мантов“ № 22, тел: 062/63 79 71, факс: 062/63 79 71, e-mail: 
proletyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов

Комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение на участника, при съобразяване с 
определената от възложителя формула, а именно: на предложените единични цени за видовете 
работи и на предложените цени за елементите на ценообразуване за изпълнение на дейности по 
ремонт извън предложените дейности от Приложение№ 4.1.

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА И КЛАСИРАНЕ:

Съгласно определената от Възложителя методика за оценка:

„Показател „Предлагана цена” ЮШ“:

Показател „Предлагана цена” -  с максимален брой точки 60 т.

ОЦ -  А + Б,

където подпоказател А - Предлагани единични цени {до вторият знак) за изпълнение на 
дейности по ремонт (лв. без ДДС) с максимален брой точки 35 т.:

Оценката на офертата на всеки участник се определя на база съотношението между най-ниската 
предложена сумарна цена за съответната част към сумарната цена за съответната част, 
предложена от съответния участник за всички видове дейности от {Приложения №  4.1) по 
следната формула:

А  — ЕЦтт.см \/ ЕЦоф ,см1 х 35 , където:

ЕЦтт,пР1 -  най-ниска предложена сумарна цена от всички участници (оференти) за всички 
дейности по Приложения №4.1',
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ЕЦ0ф,пр1 -  предложена сумарна цена от съответния участник (оферент) за всички дейности по 
Приложения № 4.1,

и подпоказател Б -  Елементи на ценообразуване за изпълнение на дейности по ремонт 
извън предложените дейност от Приложение№ 4.1, а именно:

- Счс - Часова ставка -  лв. / час;
- Пдрт - Допълнителни разходи върху труда - ........%;
- Пдрм - Допълнителни разходи върху механизацията - ......... %;
- Пдс - Доставно -  складови разходи - .............%;
- Пп - Печалба -

Оценката на подпоказател Б - се изчислява по формулата Б = Счс + Пдрт + Пдрм+ Пдс + Пп, 
като максималния брой точки на подпоказател Б е 25.

При извършването на оценката по подпоказател Б комисията прилага само числата на 
посочените от участника проценти (където са приложими такива).

Счс - Средна часова ставка с максимум 5 точки;
Счс = (Минимална предложена средна часова ставка)/(Предложена средна часова ставка)*5

Пдрт - Процент на допълнителните разходи върху труда с максимум 5 точки;
Пдрт = (Предложен минимален процент на допълнителни разходи върху труда)/(Предложен 
процент на допълнителни разходи върху труда)*5

Пдрм - Процент на допълнителните разходи върху механизацията с максимум 5 точки;
Пдрм = (Предложен минимален процент на допълнителни разходи върху
механизация)/(Предложен процент на допълнителни разходи върху механизация)*5

Пдс - Процент на доставно-сладови с максимум 5 точки:
Пдс = (Предложен минимален процент доставно-складови)/(Предложен процент доставно- 
складови)*5

Пп - Процент на печалбата с максимум 5 точки;
Пп = (Предложен минимален процент печалба)/(Предложен процент печалба)*5

ВАЖНО!!! При подготовката на ценовата оферта участникът следва да направи 
проверка за аритметични грешки в приложените количествено стойностни сметки. 
Всички суми следва да бъдат закръглени 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 участие в процедурата.

Оферти, в които оценяваните показатели имат еднакви стойности и измерения, получават 
равен брой точки по съответния показател.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира 
офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в съответствие с чл. 58, ал.2, 
т. 1 и т.З от ППЗОП, а именно: с предимство се класира офертата, в която се съдържа по-ниска
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предложена цена
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 

на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с чл. 58, 
ал. 2 от ППЗОП.

Предложените от участника единични цени за видовете работи в Приложение 4.1 са 
приемливи за Възложителя. След прилагане на определената от Възложителя формула А = 
ЕЦгшп.см 1/ ЕЦоф,см1 х. 35, където. Е1Дтт,пр1 е наи-ниска предложена сумарна цена от всички 
участници (оференти) за всички дейности по Приложения №  4.1, а. ЕЦ0ф,Пр1 е предложената 
сумарна цена от съответния участник (оферент) за всички дейности по Приложения №4 . 1 ,  и 
предвид обстоятелството, че участникът е единствен подал оферта, получения от него резултат 
по подпоказател „А - Предлагани единични цени“ е, както следва:

983.51/983.51 х35  = 35 т.

По другия подпоказател „Б -  Елементи на ценообразуване за изпълнение на дейности по 
ремонт извън предложените дейност от Приложение№ 4.1“ оценката се изчислява по 
формулата Б = Счс + Пдрт + Пдрм+ Пдс + Пп, като максималния брой точки на подпоказател Б 
е 25. Съобразно дадените от Възложителя указания и прилагайки зададените формули, 
резултатът на участника е, както следва:

по подпоказател Счс (средна часова ставка) участникът получава максимален 
брой точки, а именно: Счс = Минимална предложена средна часова ставка/Предложена средна 
часова ставка * 5 = 3.60/3.60 х 5 = 5 т.

по подпоказател Пдрт (Процент на допълнителните разходи върху труда) 
участникът получава максимален брой точки, а именно: Пдрт = Предложен минимален процент 
на допълнителни разходи върху труда/Предложен процент на допълнителни разходи върху 
труда * 5 = 40/40 х 5 = 5 т.

по подпоказател Пдрм (Процент на допълнителните разходи върху 
механизацията) участникът получава максимален брой точки, а именно: Пдрм = Предложен 
минимален процент на допълнителни разходи върху механизация/Предложен процент на 
допълнителни разходи върху механизация * 5 = 1/1 х 5 = 5 т.

по подпоказател Пдс (Процент доставно-складови разходи) участникът получава 
максимален брой точки, а именно: Пдс = Предложен минимален процент доставно- 
складови/Предложен процент доставно-складови * 5 = 1/1 х 5 = 5 т.

по подпоказател Пп (Процент на печалбата) участникът получава максимален 
брой точки, а именно: Пп = Предложен минимален процент печалба/Предложен процент 
печалба * 5 = 2/2 х 5 = 5 т.

Съобразно определената от Възложителя формула общия резултат на участника по 
подпоказател Б -  Елементи на ценообразуване за изпълнение на дейности по ремонт извън 
предложените дейност от Приложение№ 4.1 е, както следва: 5 т. + 5 т. + 5 т. + 5 т. + 5 т. = 25 т.

На база на направените по-горе оценки по подпоказателите А и Б, общата оценка на 
участника по показател „ОЦ - предлагана цена“ е, както следва: А + Б = 35 т. + 25 т. = 60 т., а 
получената комплексна оценка на участника след прилагане на определената от 
Възложителя формула (КО) = ОТ + ОЦ е, както следва: 40 т. + 60 т. = 100 т.
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Участник
О Т -

Техническо
предложение

ОЦ - Предлагана цена

ОЦ -
предлагана 
цена (А + Б)

ОбщоА - предлагани 
единични цени

Б - Елементи 
на

ценообразуване 
за изпълнение 
на дейности по 
ремонт извън 
предложените 

дейност от 
П рилож ение/^  

4.1
ЕТ „Пролет -
Йордан
Йорданов“

40 т. 35 т. 25 т. 60 т. 100 т.

V. КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

Като взе предвид резултатите от оценката на офертата по определения в обявлението и 
документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „Икономически най-изгодна 
оферта, въз основа на критерий „Оптимално съотношение качество/цена“ , комисията 
единодушно предлага следното класиране в открита процедура с предмет: „Ремонтно - 
възстановителни дейности в градски паркове и градини на територията на град Велико 
Търново”:

1-во място: ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов“, с ЕИК: 104001727, адрес за 
кореспонденция гр. Велико Търново, ул. „Димитър Мантов“ № 22, тел: 062/63 79 71, факс: 
062/63 79 71, e-mail: proletyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов, с оценка 100 т .

Мотиви: За участие в обявената обществена поръчка е подадена една оферта, която е 
допусната до оценка. Техническото и ценовото предложения на участника отговарят на 
предварително обявените условия от Възложителя. След прилагане на методиката за оценка 
„ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов“, гр. Велико Търново получава максимален брой 100 т. и 
съответно се класира на 1-во място.

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

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАНИЯ НА ПЪРВО 
МЯСТО УЧАСТНИК:

След като извърши класирането и въз основа на констатациите, отразени в протоколите от 
работата на комисията, както следва: протокол № 1 от заседание на комисията на 21.06.2019 г. в
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10:30 часа, Протокол № 2 от заседание на комисията на 25.06.2019 г. в 10:00 часа, Протокол № 
3 от заседание на комисията на 09.07.2019 г. в 10:00 часа, и настоящия протокол, Комисията

РЕШИ:

Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с класирания на първо 
място участник в обществена поръчка, проведена чрез открита процедура с предмет: 
„Ремонтно - възстановителни дейности в градски паркове и градини на територията на 
град Велико Търново”, с публикувано решение с ID 911801 на дата 20.05.2019 г. и обявление с 
ID 911803, публикувано на дата 20.05.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, и 
уникален номер 00073-2019-0020, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/678:

„ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов“, с ЕИК: 104001727, гр. Велико Търново, ул. 
„Димитър Мантов“ № 22, тел: 062/63 79 71, факс: 062/63 79 71, e-mail: proletyy@abv.bg, лице за 
контакт: Йордан Йорданов

Настоящият протокол на комисията, заедно с доклада, се предава на Възложителя за 
утвърждаване на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП.

Резултатите от всички действия от работата на комисията се отразяват в доклад на 
основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал.1 от ППЗОП.

Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 16.07.2019 
г. в 10:00 ч. до 10:25 часа, като резултатите от всички действия от работата на комисията ще 
бъдат отразени в доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП.

Настоящия протокол се състави в един екземпляр.
Комисията приключи работа в 10:25 часа.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................. .............................
инж. Динко Кечев -  ДиршроргДирекция „Строителство и устройство на територията“ в Община 
Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

Мирослава Цонева - Гдарби експерт в отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново

Нели ЛюДО^бва /^Старши експерт в отдел „Околна среда“ в Община Велико Търново

Грета Г^аринова -Д(^рисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново

Петя Димитрова - инвеститорски контрол
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