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ПРОТОКОЛ № 4 

 

 
Днес, 19.01.2015 г. в 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 

68, ал. 1 от ЗОП, назначена със заповед РД 22-2033/10.12.2014 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: „Изготвяне 

на инвестиционни проекти за обект 11 „ОДЗ „Пролет” и Обект 12 „Хуманитарна 

гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” по проект: „Подготовка на инвестиционни 

проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013 г. “, с уникален номер 00073-2014-0043 в регистъра на АОП и 

публикувано обявление № 630179 от дата 23.10.2014 г.  

 

КОМИСИЯ в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цанко Бояджиев – Началник на отдел „Техническа 
инфраструктура” в Община Велико Търново; 

 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Десислава Йонкова – Директор на дирекция „Правна” в Община Велико Търново;  

2. инж. Динко Кечев – Директор на дирекция „Строителство и устройство на 

територията” в Община Велико Търново; 

3. арх. Николай Малаков – Главен архитект на Община Велико Търново; 

4. Надя Петрова – Директор на дирекция „Общинска собственост и обществени 

поръчки” в Община Велико Търново; 

5. инж. Ивайло Дачев – Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново; 

6. Мариана Иванова – Старши експерт в дирекция ОР в Община Велико Търново; 

 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

1.инж. Динко Кечев – Директор на дирекция „Строителство и устройство на 

територията” в Община Велико Търново; 

2. арх. Николай Малаков – Главен архитект на Община Велико Търново; 

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

1. Даниела Владимирова – Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново; 

2. Мариана Варнева – Старши юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново; 

3. Русанка Александрова – Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново; 

4. Теодора Минкова – Началник на отдел „Обществени поръчки” в Община Велико 

Търново;  

5. Даниела Дойнова – Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново; 

6. Мариела Цонева – Директор на дирекция „Общинско развитие” в Община Велико 

Търново;  

7. Радина Петкова – Младши експерт в дирекция ОР в Община Велико Търново; 
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8. Ана Тодорова – Главен експерт в отдел „Бюджет” в Община Велико Търново; 

9. Светозара Стефанова – Главен експерт в отдел „Бюджет” в Община Велико Търново; 

10. инж. Иван Иванов – Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново; 

11. арх. Лора Бъчварова – Главен експерт в отдел УТ в Община Велико Търново; 

12. инж. Христо Грозев – Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново; 

13. инж. Вяра Димитрова – Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново. 

Поради отсъствието на: Десислава Йонкова – Директор на дирекция „Правна”; 

арх. Николай Малаков – Главен архитект на Община Велико Търново; Надя Петрова – 

Директор на дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки” в Община 
Велико Търново и инж. Ивайло Дачев – Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико 

Търново техните места бяха заети съответно от: Русанка Александрова – Главен 

юрисконсулт в отдел ПО, арх. Лора Бъчварова – Главен експерт в отдел УТ в Община 
Велико Търново, Теодора Минкова – Началник на отдел „Обществени поръчки” в 

Община Велико Търново и инж. Иван Иванов – Главен експерт в отдел ТИ в Община 

Велико Търново. 

На заседанието на комисията не присъстват външни лица. 

В Профила на купувача на дата 14.01.2014г.е публикувано обявление на Община Велико 

Търново за датата и часа на отваряне на  ценовите оферти.  

      

Комисията пристъпи към  съобщаване на  резултатите от оценяването на 

допуснатата оферта, след което отвори плика с предлагана цена на участника и 

оповести цената му. 

 

Плик „Предлагана цена”   от оферта с вх.№ 5300-7701/09.12.2014 г., 15, 51 часа  на 

ОБЕДИНЕНИЕ „Вариант - АСК“, гр. Велико Търново, 5000 , ул. „Васил Левски”, 

№ 15, ет. 1,  тел. 062 601626, 0888205 911 факс: 062 601 626; e-mail: 

arhch_brainova@abv.bg, съдържа Ценово предложение по образец както следва: 

Предлаганото от нас възнаграждение за изпълнение на поръчката е в 

размер на: 59 000 /петдесет и девет хиляди лева/ без ДДС 

а с ДДС – 70 800 /седемдесет хиляди и осемстотин лева/  

 

Забележка: Участниците посочват и  възнаграждение  за проектирането за всеки 

обект, включен в поръчката. 
 

За обект 11 „ОДЗ „Пролет” - 23 000 без ДДС  

За обект 12 „Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” – 36 000 без ДДС  
 

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на 
дейностите по настоящата обществена поръчка.  

Комисията установи, че е налице аритметична грешка при начисляване на ДДС 

за обект 12 „Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” , поради което 

аритметично вярната сума с ДДС е 43 200, а не 43 000лв. 

За изпълнение на поръчката участникът не желае аванс. 
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След анализ на  предложените цени, комисията пристъпи  към съставяне на индивидуални 

и обобщена оценъчни таблици, съгласно одобрената методика за оценка на офертите . 

Същите са  неразделна част от настоящия протокол.  

Въз основа на това Комисията единодушно предложи следното класиране за 

изпълнител на обществена поръчка, проведена чрез открита процедура с предмет:  

„Изготвяне на инвестиционни проекти за обект 11 „ОДЗ „Пролет” и Обект 12 

„Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” по проект: „Подготовка на 

инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г. “: 

1-во място за оферта вх. № 5300-7701/09.12.2014г. от 15, 51 часа на ОБЕДИНЕНИЕ 

„Вариант - АСК“, гр. Велико Търново със  100т. 
 

 

Мотиви за класирането: мотивите, отразени в протоколите от работата на 

комисията   и  резултатите по показателите в таблиците/ индивидуални и 

обобщени/, неразделна част от тях.   

 

1. Комплексна оценка КО – максимален брой: 100 точки  

Комплексна оценка КО е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата 

оценка:  

КО = Т + Фn, където  

КО – комплексна оценка на n-тата оферта,  

Т – техническата оценка на n-тата оферта,  

Фn – финансовата оценка на n-тата оферта.  

 

Мотиви на комисията по Техническата оценка – Т са съгласно протокол от работата на 

комисията от 14.01.2014г. 
Финансова оценка Фn – максимален брой: 40 точки  

Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 

При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното 

изражение на сумата.  

Оценка на финансовото предложение.  

Фn – финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката, 

която за всеки участник се изчислява по формулата: 

 

Фn = Цmin / Цn х 40, където: 

Цmin– най-ниската предложена цена за изпълнение на всички дейности, включени в 

съответната обособена позиция измежду допуснатите до оценка оферти за съответната 

обособена позиция без ДДС.  

Цn–предложената цена за изпълнение на всички дейности, включени в съответната 

обособена позиция в оценяваната оферта без ДДС.  

Фn се изчислява до втория знак след десетичната запетая. 

 

 

По показател Фn – финансова оценка, комисията извърши оценка, като взе предвид 

условията на методиката и предложената цена за изпълнение на всички дейности , 

включени в предмета на поръчката – 59 000 лв. без ДДС. 
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Комисията намира, че участник ОБЕДИНЕНИЕ „Вариант - АСК“ предлага ценово 

предложение в рамките на посочената прогнозна стойност за поръчката.  

 

Мотиви за оценката: оценката се обуславя от предложената от участника цена за 
изпълнение на всички дейности, включени в поръчката.  Представената оферта на 

ОБЕДИНЕНИЕ „Вариант - АСК“ е единствената представена оферта . При 

условията на предварително обявената формула за оценка на финансовото 

предложение, участникът получава максимален брой точки – 40 т. 

 

Комисията предаде на Възложителя протоколите и цялата документация за вземане на 
решение . 

Комисията приключи работа в 11.40 часа. 

 

Настоящия протокол се изготви в два еднообразни екземпляра. 

 

КОМИСИЯ в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

…………………………………………………………………………………………..(П) 

инж. Цанко Бояджиев – Началник на отдел ТИ в Община Велико Търново; 

 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. …………………………………………………………………………………………..(П) 

Русанка Александрова – Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново;  

2. …………………………………………………………………………………………..(П) 

инж. Динко Кечев – Директор на дирекция СУТ в Община Велико Търново; 

3. …………………………………………………………………………………………..(П) 

арх. Лора Бъчварова – Главен експерт в отдел УТ в Община Велико Търново; 

4…………………………………………………………………………………………..(П) 

Теодора Минкова – Началник на отдел „Обществени поръчки” в Община Велико 

Търново; 

5…………………………………………………………………………………………..(П) 

инж. Иван Иванов – Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново; 

6. …………………………………………………………………………………………..(П) 

Мариана Иванова – Старши експерт в дирекция ОР в Община Велико Търново. 

 


