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

Р Е Ш Е Н И Е

за определяне на изпълнител за обществена поръчка е уникален номер в РОП:
00073-2019-0020

№ ......

гр. Велико Търново / Ш ..  2019 г.

На основание 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 21.06.2019 г. от 10:30 
часа, Протокол 2 от 25.06.2019 г. от 10:00 ч., Протокол 3 от 09.07.2019 г. от 10:00 ч., и 
Протокол 4 от 16.07.2019 г. от 10:00 ч. на Комисията, назначена със Заповед РД № 22-993 от 
21.06.2019 г. и Заповед за изменение № РД 22 - 1140/15.07.2019 г., 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: „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, 
и прогнозна стойност на поръчката: 160 000.00 лева без ДДС

Настоящата обществена поръчка се провежда по правилата на 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.) и Правилника за прилагане на ЗОП (обн., ДВ, бр. 28 от 08.04.2016 г., съгл. §131, 
ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОП, ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г.). Използваните абревиатури -  ЗОП и 
ППЗОП да се считат , че препращат към конкретните разпоредби на посочените нормативни 
актове в сила до 01.03.2019 г., съгл. §131, ал. 1 от ПЗР към ЗИДЗОП (ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 
г.).

I. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка 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

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.

II. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО:

Съгласно обявлението за поръчка, публикувано в РОП на дата 20.05.2019 г. срокът за 
подаване на оферти в обявената открита процедура е бил до 17:00 ч. на 20.06.2019 г. В 
предоставения срок за обществената поръчка е постъпила 1 оферта.
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След разглеждането на офертата относно съответствието й с поставените от 
възложителя изисквания към личното състояние и критериите за подбор, в т. ч. и 
допълнително представените документи, и при мотиви, изложени в протоколите от работата 
(Протокол № 2 от заседание на комисията на 25.06.2019 г. в 10:00 часа и Протокол № 3 от 
заседание на комисията на 09.07.2019 г. в 10:00 часа) й комисията Е ДОПУСНАЛА 
УЧАСТНИКА ДО ЕТАП РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО МУ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (предвид това, че определеният от възложителя критерий за оценка е 
„Икономически най-изгодната оферта“ и се определя чрез оптимално съотношение 
качество/цена).

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 е 
извършила оценката и класирането при съблюдаване на условията на документацията и 
методиката за оценка.

Подробните мотиви за допускането и оценката на офертата са отразени в 
протоколите от работата на комисията: 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 Протокол № 4 от заседание на комисията на 16.07.2019 г. в 10:00 ч.

Резултати от оценката:
Комисията е извършила оценката при мотиви, изложени в протоколите от работата на 

комисията и при спазване на предварително обявения Критерий за възлагане на обществената 
поръчка.

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, а 
именно:

„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“, ВЪЗ ОСНОВА НА КРИТЕРИЙ 
„ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО / ЦЕНА”

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на 
участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в 
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и 
техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата 
участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на възложителя.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се 
оценяват по следния начин:

Комплексната оценка се изчислява по следната формула:

Комплексна оценка (КО) = ОТ + ОЦ,

Където „ОТ” е оценката по показател „Техническото предложение”, а „ОЦ” е 
оценката по показател „Предлагана цена”

На първо място се класира участникът, получил най-много точки.

Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100 т.
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Броят на точките за показатели „Техническото предложение” („ОТ”) и „Предлагана 
цена” („ОЦ”) се изчисляват по следната методика:

Показател -  „Оценка на Техническото предложение” (ОТ):

Максимален брой точки по показател „Техническото предложение” („ОТ”), е 40 т.

Точките по елементите на показател „Техническото предложение” („ОТ”) ще бъдат 
присъждани от помощния орган на възложителя -  оценителната/оценъчната комисия по 
експертна мотивирана оценка, както следва:

Основно съдържание на показателя (ОТ): Показател „Техническото предложение” ще се 
оценява въз основа на информация за управление на риска.

I. II. Приложение -  „Управление на риска“

Минимални изисквания към съдържанието на „Управление на риска” - съгласно условията на 
документацията за участие.

Предложението за изпълнение на поръчката трябва да съдържа информация за управление на 
риска: Участникът трябва да представи система за управление на риска от разполаганите 
лица с включена организация по изпълнението на мерките за предотвратяване/преодоляване 
на риск. Представената система трябва да гарантира качественото изпълнение на поръчката 
при всички условия на работа, включително и в условията на реализиран риск.

Идентифицирани рискове от Възложителя:
1. Времеви рискове, в т. ч.: закъснение началото на започване на работите; изоставане 

от срока изпълнение на дейностите; риск от закъснение за окончателно приключване 
и предаване на обекта;

2. Трудности при изпълнението на поръчката, продиктувани от констатирано 
технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност.

3. Невъзможност да изпълни поставената му задача, поради липса на компетентна 
работна ръка или липса на техника/механизация;

4. Невъзможност за достигане до консенсус с Възложителя за заложените в договора 
компоненти/задължения/аспекти при изпълнението му;

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на 
сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии:

кнX
<ииоиSо

_м_

„Управление на рискове‘

Максимален 
брой точки 

40
За присъждане на съответния брой точки, тази част от Предложението 
за изпълнение на поръчката следва да съдържа:
- стратегия за управление на всички рискове, идентифицирани от jq 
Възложителя;
- една мярка за управление на всеки от рисковете.
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За присъждане на съответния брой точки, тази част от Предложението 
за изпълнение на поръчката следва да съдържа:
- стратегия за управление на всички рискове, идентифицирани от 
Възложителя;
- два или повече различни мерки за управление на всеки от рисковете, 
като ефектът от предложените мерки е мотивиран.
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За присъждане на съответния брой точки, тази част от Предложението
за изпълнение на поръчката следва да съдържа:
- стратегия за управление на рисковете, идентифицирани от
Възложителя;

Sни - два или повече различни мерки за управление на всеки от рисковете, 40
<D
X като ефектът от предложените мерки е мотивиран;
X - подходи за справяне с рисковете, като тяхната приложимост е
£
ои обоснована и с посочване на отговорните лица.

Няма да бъдат оценявани предлож ения и следва да бъдат предложени за 
отстраняване участнииите в случаите, в които липсва частта  -  ..Управление на 
рискове“ от предлож ението за изпълнение на поръчката, и/или предлож ението не 
отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе, и/или предлож ението не 
отговаря на обявените условия (изискванията) на Възлож ителя.

Показател „Предлагана цена” (ОЦ):

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 — E I W mi/ ЕЦоф,см1 х 35, където:

ЕЦгшп,Пр1 -  най-ниска предложена сумарна цена от всички участници (оференти) за всички 
дейности по Приложения № 4.1;

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 -  ....%;
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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 е 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

ВЛЖНО!!! При подготовката на ценовата оферта участ никът  следва да направи 
проверка за аритметични грешки в прилож ените 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 е 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 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.

Мотиви за оценка по показател ОТ - Оценка на Техническото предложение:
Съгласно определената от Възложителя методика за оценка, на оценка по показател ОТ 

- „Техническо предложение“ подлежи представената от участника информация за 
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (включително предложената система за управление на риска от 
разполаганите лица с включена организация по изпълнението на мерките за 
предотвратяване/преодоляване на риск).

Участникът е предложил цялостна система за оценка на идентифицираните възможни 
рискове, като за всеки вид/група рискове е посочена степента на въздействие, мерките за
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недопускане/предотвратяване настъпването, в т.ч. мерките за преодоляване на последиците, 
както и отговорните лица. Представена е цялостна стратегия за управление на 
идентифицираните от Възложителя рискове, като за всеки от рисковете са по 3, 4 или повече 
мерки за управление, заедно с изложени мотиви относно очаквания ефект. Предвидената 
организация на предложените лица и техните задължения/отговорности, касаещи 
изпълнението, както и предвидената координация между тях, от една страна и между тях и 
възложителя, от друга, предполага качествено и своевременно изпълнение, голяма вероятност 
за избягване на предвидените рискове, а при евентуално настъпване на някой от тях - бързото 
му преодоляване. Така предвидената организация сама по себе си представлява добър подход 
за справяне с евентуалните рискове.

Така представената информация относно управлението на риска съдържа всички 
задължителни елементи и съобразно дадените от Възложителя указания определената 
методика за оценка подлежи на оценка с максимален брой точки - 40 т.

Мотиви за оценка по показател ОЦ - Предлагана цена:

Съгласно определената методика ОЦ = А + Б, където:
- подпоказател А - Предлагани единични цени {до вторият знак) за изпълнение на дейности 
по ремонт
- подпоказател Б -  Елементи на ценообразуване за изпълнение на дейности по ремонт извън 
предложените дейност от Приложение№ 4.1

Подпоказател А:
Предложените от участника единични цени за видовете работи в Приложение 4.1 са 

приемливи за Възложителя. След прилагане на определената от Възложителя формула А = 
Е Ц т т .с м  \! Е Ц о ф ,см 1 х 35, където: Е Ц т т ,п р 1  о наи-ниска предложена сумарна цена от всички 
участници (оференти) за всички дейности по Приложения № 4 . 1 ,  а Е Ц 0ф,пр1 е предложената 
сумарна цена от съответния участник (оферент) за всички дейности по Прилолсения №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 х 35 = 35 т.

Подпоказател Б:
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 /1х5 = 5 т .
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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.

Комисията е отразила резултатите на участника в оценъчна таблица, както следва:

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 
Приложение№  

4.1
ЕТ „Пролет -
Йордан
Йорданов“

40 т. 35 т. 25 т. 60 т. 100 т.

III. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка 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, е адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/678, и прогнозна стойност на поръчката: 
160 000.00 лева без ДДС

ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов“, е 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

при следните мотиви:
Утвърден доклад на комисията, назначена със Заповед РД № 22-993 от 21.06.2019 г. и 

изменена със Заповед № РД 22 - 1140/15.07.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, и 
протоколи от работата й от дати, както следва: Протокол 1 от 21.06.2019 г. от 10:30 часа, 
Протокол 2 от 25.06.2019 г. от 10:00 ч., Протокол 3 от 09.07.2019 г. от 10:00 ч., и Протокол 4 
от 16.07.2019 г. от 10:00 ч.
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Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участникът, избран за изпълнител на 
обществената поръчка са изпълнени следните условия:

1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същия 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 настоящото решение да бъде публикувано в профила 
на купувача в деня на изпращането му до участника в процедурата в срок съгласно чл. 43, ал. 1 
от ЗОП.

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-kupuvacha/678.

V. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а” от ЗОП жалба срещу решението за определяне на 
изпълнител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подава от всеки заинтересован участник в 10- 
дневен срок от получаването му. Жалбата се подава до Комисията за защита на 
конкуренцията, гр. С офи^бул. „Витоша” №18, с копие и до Възложителя.

Контрол по изпъф еф ш  на решението ще упражнявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /
ИНЖ. ДАНИЕЛ }

Съгласувал:

Надя Петрова 
Директор на дирекцйвГРП

' /  7 
Изготвил и съгласувал:
Грета Маринова
Юрисконсулт в дирекция ОП /
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