
ПРОТОКОЛ № 4 

Днес 09.08.2019 г. в 09:30 часа, в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за 
прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 22-1023/25.06.2019 
г. на Кмета на Община Велико Търново и изменена със Заповед № РД 22-1272/06.08.2019 г. на 
Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертата, постъпила във връзка 
с участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с предмет: 
„Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на територията 
на гр. Велико Търново", открита с Решение РД 24-60 от 20.05.2019 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, публикувано на дата 23.05.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП под ID 912551, с публикувано обявление с ID 912552 на дата 23.05.2019 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2019-0021, с адрес на профила 
на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/679. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев 
територията" в Община Велико Търново; 

- Заместник-кмет "Строителство и устройство на 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Мирослава Цонева - Главен експерт в отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията" в Община Велико Търново; 
2. Нели Любенова - Старши експерт в отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията" в Община Велико Търново; 
3. инж. Даниел Дончев - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура" в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново; 
4. Мая Тодорова - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново; 

В изпълнение на изискванията на чл. 57. ал. 3 от ППЗОП комисията обяви чрез 
съобщение с изх. № 91-00-255 от 06.08.2019 г, публикувано в профила на купувача на адрес: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/679, за датата, часа и мястото на отваряне 
на ценовите предложения. 

На заседанието на комисията не присъстват представители на участника. 

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

Тъй като критерият за възлагане на поръчката е „Най-ниска цена", председателят на 
комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на плик „Предлагани ценови параметри" на 
допуснатия до този етап участник: 

1. Плик „Предлагани ценови параметри" от оферта с вх. № 53-2648-1/24.06.2019 г., 
15:34 ч. на „Инженерингова компания Сити Газ" ЕООД, с ЕИК 201219383, със седалище и 
адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Захари Стоянов" № 14, ет. 1, an. 1, тел.: 
042/656 565, 0888 701 290, e-mail: info@sity-gas.eu, лице за контакти: Мирослав Ангелов. 

Плик „Предлагани ценови параметри" съдържа: 
1. CD - съдържащ Ценово предложение по Образец № 4 и окрупнени КСС; 
2. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4), подписано и 

подпечатано от Мирослав Ангелов, в качеството му на управител на „Инженерингова компания 
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Сити Газ" ЕООД - 2 стр., стр. 1-2; 
3. Окрупнени КСС - 4 бр., подписани и подпечатани Мирослав Ангелов, в качеството му 

на управител на „Инженерингова компания Сити Газ" ЕООД - 4 стр., стр. 3-6; 

Комисията оповести ценовото предложение. 
Предлаганото от участника възнаграждение за изпълнение на обществена поръчка, е 

както следва: 
1. Стойност за проектиране, изграждане, доставка и монтаж за изграждането на 1 

контейнер: 
10 400,00 /десет хиляди и четиристотин/ лева без ДДС 
12 480,00 /дванадесет хиляди четиристотин и осемдесет/ лева с ДДС. 

2. Стойност за проектиране, изграждане, доставка и монтаж за изграждането на 2 
контейнера: 

20 776,00 /двадесет хиляди седемстотин седемдесет и шест/ лева без ДДС 
24 931,20 /двадесет и четири хиляди деветстотин тридесет и един лева и 20 ст./ лева с 

ДДС. 
3. Стойност за проектиране, изграждане, доставка и монтаж за изграждането на 3 

контейнера: 
31 056,00 /тридесет и една хиляди и петдесет и шест/ лева без ДДС 
37 267,20 /тридесет и седем хиляди двеста шестдесет и седем лева и 20 ст./ лева с ДДС. 

I.4. Стойност за проектиране, изграждане, доставка и монтаж за изграждането на 4 
контейнера: 

41 305,00 /четиридесет и една хиляди триста и пет/ лева без ДДС 
49 566,00 /четиридесет и девет хиляди петстотин шестдесет и шест/ лева с ДДС. 

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: 

1. Относно плик „Предлагани ценови параметри" от оферта с вх. № 53-2648-
1/24.06.2019 г., 15:34 ч. на „Инженерингова компания Сити Газ" ЕООД, с ЕИК 201219383, 
със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Захари Стоянов" № 14, ет. 1, 
an. 1, тел.: 042/656 565, 0888 701 290, e-mail: info@sity-gas.eu, лице за контакти: Мирослав 
Ангелов. 

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните 
мотиви: 

Комисията извърши проверка на ценовото предложение и окрупнените Количествено 
стойностните сметки цени и установи, че няма допуснати аритметични грешки. Предложените 
от участника цени за различните варианти на изпълнение са съобразени с изискванията на 
възложителя и не надхвърлят индикативна стойност за един контейнер, с включено 
проектиране, изграждане, доставка и монтаж - 10 420,00 лв. без вкл. ДДС. 

Комисията установи, че участникът е попълнил ценовото си предложение, в 
съответствие с условията на образеца и документацията. 

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА: 
Комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта по методиката за оценка от 

документацията за обществена поръчка. Оценяването на икономически най-изгодната оферта 
се извършва по критерий „НАЙ-НИСКА ЦЕНА" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

Офертата на участника с най-ниско възнаграждение /най-ниска цена/ в лева за 
изпълнение на поръчката получава максимален брой точки - 100 точки. 
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Методика за определяне на най-ниска цена: 
На оценка подлежат предложените от участника съответно: 

• „Стойност за проектиране, изграждане, доставка и монтаж за изграждането 
на 2 контейнера", съгласно точка 1.2 на Образец № 4-Ценово предложение 

и 
• Стойност за проектиране, изграждане, доставка и монтаж за изграждането на 

4 контейнера, съгласно точка 1.4. на Образец № 4-Ценово предложение. 

Предложенията се оценяват по формулата: 
ЦП = ЦП1 х 50% + ЦП2 х 50%, където: 

ЦП - Ценови показател - определя най-доброто ценово предложение 
ЦП1 - е подпоказател, оценяващ предлаганата от участника „Стойност за проектиране, 

изграждане, доставка и монтаж за изграждането на 2 контейнера" 3, съгласно точка 1.2 на 
Образец № 4-Ценово предложение и е с тежест 50 % от общата оценка на ценовия показател. 

ЦП2 - е подпоказател, оценяващ предлаганата от участника „Стойност за проектиране, 
изграждане, доставка и монтаж за изграждането на 4 контейнера", съгласно точка 1.4 на 
Образец № 4-Ценово предложение и е с тежест 50 % от общата оценка на ценовия показател. 

При оценяването се взема предвид предложената от участника цена по съответния 
подпоказател. Преценява се най-изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, което ще има за 
своя последица най - малък бюджетен разход. Най - висока оценка получава предложението, по 
съответния подпоказател, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най-
ниска цена. 

Предложенията по показател ЦП1 се оценяват след прилагане на следната формула: 
ЦП1 = (Unimin) х 100 

ЦП1п 
Където: 
ЦП1тш - е най-ниската предложена цена в лева без ДДС за проектиране, изграждане, 

доставка и монтаж за изграждането на 2 контейнера. 
ЦШп - е предложената от оценявания участник цена в лева без ДДС за проектиране, 

изграждане, доставка и монтаж за изграждането на 2 контейнера. 
Предложенията по показател ЦП2 се оценяват след прилагане на следната формула: 
ЦП2 = (ЦП2тт) х 100 

ЦП2п 
Където: 
ЦП2тш - е най-ниската предложена цена в лева без ДДС за проектиране, изграждане, 

доставка и монтаж за изграждането на 4 контейнера. 
ЦП2п - е предложената от оценявания участник цена в лева без ДДС за проектиране, 

изграждане, доставка и монтаж за изграждането на 4 контейнера. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА: 

Комисията предвид условията по-горе оценява единодушно офертата на участника, 
както следва: 

Оферта с вх. № 53-2648-1/24.06.2019 г., 15:34 ч. на „Инженерингова компания Сити 
Газ" ЕООД, с ЕИК 201219383, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. 



„Захари Стоянов" № 14, ет. 1, an. 1, тел.: 042/656 565, 0888 701 290, e-mail: info@sity-gas.eu, 
лице за контакти: Мирослав Ангелов - с резултат 100 т. 

Комисията получи посочения резултат при стриктно спазване на условията на 
методиката, съгласно предварително обявените за обществената поръчка. 

Мотиви за оценката на комисията: 
Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията и 

методиката за оценка. До оценка е допуснат един участник „Инженерингова компания Сити 
Газ" ЕООД. При спазване на условията по-горе и предвид предложените възнаграждения, 
участника получава по този показател максимален брой точки, а именно - 100 т., получени 
както следва: 

ЦП1 = 20 776,00/20 776,00 х 100 = 100 т. 
ЦП2 = 41 305,00/41 305,00 х 100 = 100 т. 

ЦП = 100x50% + 100x50% = 50+50= 100 т. 

IV.КЛАСИРАИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 
Като взе предвид оценката, комисията единодушно предлага следното класиране за 

изпълнител на обществена поръчка, проведена като открита процедура с предмет: 
„Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на територията 
на гр. Велико Търново". 

1 - во място за участника „Инженерингова компания Сити Газ" ЕООД, с ЕИК 
201219383, с оферта с вх. № 53-2648-1/24.06.2019 г., 15:34 ч., със седалище и адрес на 
управление: гр. Стара Загора, ул. „Захари Стоянов" № 14, ет. 1, an. 1, тел.: 042/656 565, 0888 701 
290, e-mail: info@sity-gas.eu, лице за контакти: Мирослав Ангелов - с резултат 100 т. 

Мотиви за класирането: 
За обществената поръчка е подадена една оферта, която е допусната до оценка. 

Техническото и ценовото предложение на участника отговарят на предварително обявените 
условия от Възложителя. След прилагане на методиката за оценка „Инженерингова компания 
Сити Газ" ЕООД, получи 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. 

V. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
След като извърши класирането и въз основа на констатациите, отразени в протоколите 

от работата на комисията, както следва: протокол № 1 от 26.06.2019 г., протокол № 2 от 
17.07.2019 г„ протокол № 3 от 06.08.2019 г. 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: 
„Изграждане на система от подземни контейнери за битови отпадъци на територията 
на гр. Велико Търново". 

„Инженерингова компания Сити Газ" ЕООД, с ЕИК 201219383, с оферта с вх. № 53-
2648-1/24.06.2019 г., 15:34 ч., със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Захари 
Стоянов" № 14, ет. 1, an. 1, тел.: 042/656 565, 0888 701 290, e-mail: info@sity-gas.eu, лице за 
контакти: Мирослав Ангелов. 
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с подизпълнител: „Планекс Инфраструктура" ЕООД, ЕИК: 202694924 
със седалище и адрес на управление: 
гр. Велико Търново, ул. Магистрална 3 ет. 4 
тел.: 0888 166 122, e-mail: planexinfrastructure@abv.bg 

Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 09.08.2019 
г. от 09:30 часа до 10:30 часа, като резултатите от всички действия от работата на комисията се 
отразиха 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. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ проф. Георги Камарашев -^аместник-кмет "Строителство и устройство на територията" в Община 
Велико Търново / ^ /У 

И ЧЛЕНОВЕ: 
NL̂  - С. ' 

/ Мирослава Цонева - Главен експерт в отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и устройство 
на територията" в Община Велико Търново / 

/ Нели Любенова - Старши експерт в отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и устройство на 
територи0™" и Rpnuvr> Търново / 

<; 

/ инж. дан^ел -дончев - i лавен експерт в отдел „Техническа инфраструктура" в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново / 

/ Мая Тодо ш експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново / 

\ 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.




