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УТВЪРЖДАВАМ: (ПП)
БОРИС НИКОЛОВ
Кмет на община Белоградчик
Дата: 10.01.2019 г.

ПРОТОКОЛ
От разглеждане и оценка на постъпили оферти за участие в обществена поръчка на
стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Поддържане на зелени площи и
озеленяване на територията на град Белоградчик”.
Днес 20.12.2018 г. от 10,00 часа в Заседателната зала на община Белоградчик комисия,
назначена със Заповед № 1109 от 20.12.2018 година на кмета на община Белоградчик за
разглеждане и оценка на постъпили оферти в обществена поръчка с предмет:
„Поддържане на зелени площи и озеленяване на територията на град Белоградчик”
се събра в състав:
Председател: Рени Христова Длъгнекова – юридически консултант
Членове:
1. Анелия Eмилова Кирилова – началник отдел „Програми, проекти и обществени
поръчки”.
2.Ангелина Иванова Георгиева – главен експерт „Обществени поръчки и икономическо
развитие”.
Резервни членове:
1. Милена Артинова Иванова – гл. експерт „Програми, проекти и евроинтеграция”;
2. Николай Светланов Димитров – гл. експерт „Регионално развитие, планиране и
устойчиво развитие”.
Срокът за получаване на оферти е 17:00 часа на 13.12.2018 г. В обявеният срок са
постъпили оферти от следните участници:
1. „Агроспектър 2000” ООД, гр. Разград, ул. „Паркова” № 29 с вх. № 6370 от
13.12.2018 г. в 11:42 ч.;
2. „Еко Титан” ЕООД, гр. Видин, ул. „Яворов” № 1, ет. 2 с вх. № 6376 от 13.12.2018
г. в 13:01 ч.;
3. „Диро Бг” ЕООД , гр. Видин, ул. „Пазарска” № 29 с вх. № 6379 от 13.12.2018 г. в
14:32 ч.
Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по
чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и председателят и членовете на комисията представиха декларации
за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
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На публичното заседание не присъстваха представители на участниците.
Комисията отвори офертите, по реда на тяхното постъпване, като председателят обяви
ценовите предложения на участниците както следва:
1.Участник „Агроспектър 2000” ООД, гр. Разград – предложена обща цена в размер на
66 500,00 лева без ДДС;
2. Участник „Еко Титан” ЕООД, гр. Видин – предложена цена в размер на 69 998,00
лева без ДДС;
3. Участник „Диро Бг” ЕООД , гр. Видин – предложена цена в размер на 66 000,00 лева
без ДДС;
След извършването на тези действия председателят на комисията закри публичната част
на заседанието.
Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите в
офертите за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя и констатира следното:
За участник № 1 „Агроспектър 2000” ООД, гр. Разград
Участника е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След
разглеждането им комисията установи, че са представени всички необходими документи и
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за
подбор и е представил всички изискани образци на документи от документацията за
настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия.
Комисията допуска участника до разглеждане на представената от него оферта.
За участник № 2 „Еко Титан” ЕООД, гр. Видин
Участника е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След
разглеждането им комисията установи, че са представени всички необходими документи и
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за
подбор и е представил всички изискани образци на документи от документацията за
настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия.
Комисията допуска участника до разглеждане на представената от него оферта.
За участник № 2 „Еко Титан” ЕООД, гр. Видин
Участника е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След
разглеждането им комисията установи, че са представени всички необходими документи и
участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за
подбор и е представил всички изискани образци на документи от документацията за
настоящата обществена поръчка и не се констатират липси и несъответствия.
Комисията допуска участника до разглеждане на представената от него оферта.
След прегледа на представените от участниците оферти комисията установи, че
предложените от участниците единични цени за видовете дейности са близки до
максималните определени от Възложителя, а общата цена за изпълнение на поръчката на
тримата участници се различава.
На основание чл.54, ал. 13 от ППЗОП комисията реши да поиска подробна обосновка за
начина на образуване на предлаганата от участниците цена за изпълнение на поръчката.
Писма с искане за представяне на обосновка са изпратени до участниците на 28.12.2019 г.,
като в същите е указан петдневен срок от датата на получаване за представяне на
обосновките в писмен вид.
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На 08.01.2019 г. се проведе закрито заседание за разглеждане на постъпилите писмени
обосновки.
В определения срок са постъпили обосновки от всички участници.
Комисията премина към разглеждане на писмените обосновки на участниците и
констатира следното:
„Агроспектър 2000” ООД, гр. Разград, ул. „Паркова” № 29
Участникът е представил подробна писмена обосновка за образуваната от него цена за
изпълнение на поръчката. Описани са елементите, участващи при формиране на
единичните цени, като са посочени стойности на часова ставка, допълнителни разходи
върху труда, допълнителни разходи върху механизацията, доставно-складови разходи и
печалба. За всяка една от предложените единични цени е приложен отделен анализ.
Участникът е приложил и ориентировъчна програма и предлагана повторяемост на
отделните видове дейности предмет на поръчката. В така приложената програма за
дейност „Зацветяване със сезонни цветя в цветни лехи и фигури” участникът е посочил
„Зацветяване със сезонни цветя 45 бр./м2” на 200 кв.м2, с повторяемост два пъти годишно
и „Зацветяване със сезонни цветя 12 бр./м2” на 68 кв.м2, с повторяемост един път годишно
или общата предложена площ на зацветяване е 468 кв.м2. Това не отговаря на
минималното изискване, посочено от Възложителя в Техническата спецификация, където
е указано че зацветяването със сезонни цветя се извършва два пъти годишно през пролетта
и есента на площ от 268 кв.м2, като общата минимална площ на зацветяване годишно е 536
кв.м2.
Комисията не приема направената обосновка и отстранява от участие в обществената
поръчка участник „Агроспектър 2000” ООД, гр. Разград, ул. „Паркова” № 29 със
следните мотиви:
Участникът не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
„Еко Титан” ЕООД, гр. Видин, ул. „Яворов” № 1, ет. 2
Участникът е представил писмена обосновка, като подробно е описана всяка една от
дейностите, предмет на поръчката с посочена повторяемост на операциите. Приложени са
и анализи, обосноваващи всяка една от предлаганите единични цени, както и подробна
количествено-стойностна сметка за начина на формиране на общата предлагана цена.
Комисията приема направената писмена обосновка на участник „Еко Титан” ЕООД, гр.
Видин, ул. „Яворов” № 1, ет. 2
„Диро Бг” ЕООД , гр. Видин, ул. „Пазарска” № 29
Участникът е представил писмена обосновка за начина на образуване на предлаганите от
него единични цени за видовете дейности предмет на поръчката. Приложени са подробни
анализи на предложените единични цени, но липсва описание за начина на изпълнение на
дейностите и тяхната годишна повторяемост. Така представената обосновка не дава яснота
за начина на определяне на предложената от участника обща цена за изпълнение на
поръчката.
Комисията не приема направената обосновка и отстранява от участие в обществената
поръчка участник „Диро Бг” ЕООД , гр. Видин, ул. „Пазарска” № 29 със следните
мотиви:
Участникът не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Комисията предлага за изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с
обява с предмет „Поддържане на зелени площи и озеленяване на територията на град
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Белоградчик” да бъде определен участника „Еко Титан” ЕООД, гр. Видин след
утвърждаване на протокола.
Настоящият протокол е съставен на 09.01.2019 г. и заедно с цялата документация, събрана
по обществената поръчка се предава на възложителя за утвърждаване на основание чл. 97,
ал. 4 от ППЗОП.
Комисия:
Председател: ......(П)......................
(Р. Длъгнекова)

Членове: 1........(П)..............................
(Ан. Кирилова)
2.......(П)...........................
(Ан. Георгиева)
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