
ПРОТОКОЛ № 3 

Днес 24.04.2020 г. в 14:00 часа, в заседателната зала, 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 22-270/19.02.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на 
офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез публично състезание с 
предмет: „Провеждане на процедура по Екологична оценка и/или оценка на съвместимост 
на Програмата за КАВ, по реда на Глава VI от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР, Наредба за 
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 
зони", открита с Решение РД 24-14 от 28.01.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, 
публикувано на дата 28.01.2020 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП под ГО 956883, 
с публикувано обявление с ГО 956884 на дата 28.01.2020 г. в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП, с уникален номер в РОП 00073-2020-0007, с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: ЬЦрз://\ушуу.уеНко-1агпоуо.Ье/Ьй/ргой1-па-кириуасЬа/771. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева - Миладинова - Началник отдел „Околна среда" в 
Дирекция „Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Мирослава Цонева - Главен експерт в отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията" в Община Велико Търново; 
2. 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. № 91-00-152 от 21.04.2020 г, публикувано в профила на купувача на адрес: 
ЬПр5://\у\у\у.уеНко-1агпоуо.Ье/Ье/ргой1-па-кириуасЬа/771, за датата, часа и мястото на отваряне 
на ценовите предложения. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

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 
допуснатите до този етап участници: 

1. Плик „Предлагани ценови параметри" от оферта с вх. № 5300-6967-1/14.02.2020 
г., 09:06 ч. на „Ес Пи Консулт БГ" ООД, с ЕИК 200571378, със седалище и адрес на 
управление: гр. Шумен, ул. Васил Левски № 29, бл. 2, вх. Г, ет. 1, тел.: 054/801791, факс: 
054/801791, е-шаН: 8р_соп8и11и@аЬу.Ь§, лице за контакти: Димитринка Христова. 

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

подпечатано от Димитринка Христова, в качеството й на управител и представляващ 
дружеството - 3 стр.; 

2. СБ - 1 бр. съдържащ Ценово предложение 

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

7 574,00 лева без ДДС 
разпределена по дейности, както следва: 

№ Дейност Стойност в лв. 
без вкл. ДДС 

Стойност в лв. 
с вкл. ДДС 

1. 
Изготвяне на документи за извършване 
преценка необходимостта от ЕО и ОС на 
програмата за качеството на атмосферния 
въздух. 

3 777,00 4 532,40 

2. 
Изготвяне на доклад за ЕО и ОС при 
необходимост съгласно изискванията и 
нормативната уредба. 

3 797,00 4 556,40 

ОБЩО: 7 574,00 9 088,80 

2. Плик „Предлагани ценови параметри" от оферта с вх. № 5300-1023-1/17.02.2020 
г., 09:22 ч.-на „Ванг" ЕООД, с ЕИК 102937300, със седалище и адрес на управление: гр. 
Бургас, ж.к Славейков, бл. 126, вх. А, ет. 3, офис 10, тел.: 056/58 66 66, факс: 056/58 66 00, е-
таП: оШсе@уап§.Ь§, лице за контакти: Веселин Шарлопов. 

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

подпечатано от Веселин Шарлопов, в качеството му на управител и представляващ 
дружеството - 3 стр.; 

2. СБ - 1 бр. съдържащ Ценово предложение 

Комисията оповести ценовото предложение. 
Предлаганото от участника общо възнаграждение за изпълнение на обществена 

поръчка е: 
5 900,00 лева без ДДС 
разпределена по дейности, както следва: 

№ Дейност Стойност в лв. 
без вкл. ДДС 

Стойност в лв. 
с вкл. ДДС 

1. 
Изготвяне на документи за извършване 
преценка необходимостта от ЕО и ОС на 
програмата за качеството на атмосферния 
въздух. 

3 100,00 3 720,00 

2. 
Изготвяне на доклад за ЕО и ОС при 
необходимост съгласно изискванията и 
нормативната уредба. 

2 800,00 3 360,00 

ОБЩО: 5 900,00 7 080,00 

3. Плик „Предлагани ценови параметри" от Оферта с вх. № 5300-1053-1/18.02.2020 
г., 9:41 ч. на „Савекс" ЕООД, с ЕИК 113579370, със седалище и адрес на управление: гр. 
Перник, ул. Юрий Гагарин, бл. 39, вх. Г, ап. 90 и адрес за кореспонденция гр. Перник, ул. 
Радомир № 3 А, ет. 1, тел.: 0887 497606, е-таН: 8ауекя@аЬу.Ь§, лице за контакти: Калин 
Рангелов. 

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



подпечатано от Калин Рангелов, в качеството му на управител и представляващ дружеството -
3 стр.; 

2. СО - 1 бр. съдържащ Ценово предложение 

Комисията оповести ценовото предложение. 
Предлаганото от участника общо възнаграждение за изпълнение на обществена 

поръчка е: 
5 000,00 лева без ДДС разпределена по дейности, както следва: 

№ Дейност Стойност в лв. 
без вкл. ДДС 

Стойност в лв. 
с вкл. ДДС 

1. 
Изготвяне на документи за извършване 
преценка необходимостта от ЕО и ОС на 
програмата за качеството на атмосферния 
въздух. 

3 900,00 4 680,00 

2. 
Изготвяне на доклад за ЕО и ОС при 
необходимост съгласно изискванията и 
нормативната уредба. 

1 100,00 1 320,00 

ОБЩО: 5 000,00 6 000,00 

След като разгледа Ценовите предложения на участниците комисията установи, че 
отговарят на предварително обявените условия. Участниците са попълнили ценовите си 
предложения, в съответствие с условията на образеца и документацията и няма допуснати 
грешки. Предложените от участниците общи възнаграждения за изпълнение на поръчката са 
съобразени с изискванията на възложителя и не надхвърлят, както максималната прогнозна 
стойност на поръчката, така и максимална стойност за съответния вид дейност. 

Комисията извърши проверка за наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 1 от ЗОП. 
При проверката се установи, че има един участник чието предложение е с повече от 20 

% по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите. 
- Участникът „Савекс" ЕООД, е предложил общо възнаграждение за изпълнение на 

поръчката 5 000,00 лв. без ДДС, като средната стойност на останалите предложения е 6737,00 
лв. - 20% = 5 389,60 лв. 

В съответствие с чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията реши да изиска от посочения участник 
подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото предложение за изпълнение 
на услугата: 

1. На „Савекс" ЕООД, за предложеното възнаграждение за изпълнение на поръчката в 
размер на: 5 000,00 лева. 

Обосновката следва да бъде представена в 5 (пет) дневен срок от получаване на 
искането. 

Обосновката може да се отнася до обстоятелства, посочени в чл. 72, ал.2 от ЗОП. 
Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно 
обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът. При необходимост от 
участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде 
приета и участникът да бъде отстранен когато представените доказателства не са достатъчни, за 
да обосноват предложената цена или разходи. 
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Комисията реши следващото заседание да е след изтичане на срока за представяне на 
писмените обосновки от участниците. 

Комисията завърши своята работа в 15:00 часа. 
Настоящия протокол се състави в един екземпляр. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ Зорница Кънчева-Миладииова - Началник отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията/ в Община Велико Търново / 

И ЧЛЕНОВЕ: 

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

/ Мая Тодоро: жсперт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново / 
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