
ПРОТОКОЛ №4

Днес 06.06.2016г. в 09:30 часа в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
68, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22-598/11.03.2016 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: „Консервация, 
реставрация и експониране със защитно покритие на обект „Шищманова баня“ -  
гр.Велико Търново”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24- 
10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване 
на културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни 
изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо 
Пространство 2009 -  2014” , с уникален номер 00073-2016-0006 в регистъра на АОП и 
публикувано обявление от дата 08.02.2016 г. с ID 712215 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нелина Църова -  Директор Дирекция „Култура и Туризъм“ в Община 
Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Явор F Иванов -  Старши експерт в отдел „ОП“ в Община Велико Търново;
2. Светозара Стефанова - Главен експерт в отдел „Бюджет" в Община В. Търново;
3. инж. Ивайло Дачев -  Главен експерт в отдел „ТИ“ в Община Велико Търново;
4. Александър Колев -  Мл. Експерт отдел „ОП“ в Община Велико Търново;
5. арх. Донка Колева -  Радева -  Главен експерт в Дирекция „Култура и Туризъм“ в 
Община Велико Търново;
6. Йорданка Антонова -  Старши експерт в Дирекция „ОР“ в Община Велико Търново; 

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ:
1. Инж.Динко Кечев -  Директор Дирекция „СУТ“ в Община Велико Търново;
2. Мариела Цонева -  Директор Дирекция „Общинско развитие“ в Община Велико 
Търново;
3. инж. Ивайло Дачев -  Главен експерт в отдел „ТИ“ в Община Велико Търново;

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Олга Петърчева - Главен юрисконсулт в Община В. Търново и Началник отдел ПО в 
Община В. Търново;
2. Даниела Владимирова -  Старши юрисконсулт в отдел ПО в Община В. Търново;
3. Николина Михайлова Ангелова - Старши експерт отдел ОП в Община Велико 
Търново;
4. Теодора Станчева -  Началник отдел „УТ“ в Община Велико Търново
5. Даниела Данчева - Началник на отдел „Бюджет“ в Община Велико Търново;
6. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община В.Търново;
7. Кристина Димитрова -  технически сътрудник отдел АТО в Община Велико Търново;

Заличена информация на основание чл.226, ал.З (отменен), §18 (обн. С ДВ бр. 13 от 16.02.2016г.) от ЗОП във връзка с чл.23 от
ззлд.
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8. арх. Николай Малаков -  Главен архитект на Община Велико Търново;
9. арх. Николай Миладинов -  Главен експерт отдел „УТ” в Община Велико Търново; 
Ю.Нелина Църова -  Директор Дирекция „Култура и Туризъм“ в Община Велико Търново;
11. арх. Лора Бъчварова -  Главен експерт отдел „УТ“ в Община Велико Търново;
12. инж. Иван Иванов -  Главен експерт отдел „ТИ“ в Община Велико Търново;

Поради отсъствието на инж. Ивайло Дачев -  Главен експерт в отдел „ТИ“ в 
Община Велико Търново, неговото място бе заето от инж. Иван Иванов -  Главен експерт 
отдел „ТИ“ в Община Велико Търново, като член, за което попълни декларация по чл.35, 
ал.З от ЗОП. '

Основното си място зае Светозара Стефанова - Главен експерт в отдел „Бюджет" в 
Община В. Търново.

На заседанието на комисията присъства Венцислав Ц. Дончев, управител на 
„МИСТРАЛ 7“ ООД. На основание чл.69а, ал.З, изречение четвърто от ЗОП, комисията 
покани управителя на „МИСТРАЛ 7“ ООД да подпише ценовото предложение на 
допуснатия участник КОНСОРЦИУМ „АРТ ИНЖЕНЕРИНГ“.
Присъстващият представител удостовери присъствието си с подписване на протокол за 
присъствие, неразделна част от настоящия протокол.

В останалия си състав, комисията продължи своята работа в непроменен състав. 
Комисията пристъпи към съобщаване на точките и резултатите от оценяването на 
допуснатия участник по показателите от методиката с изключение на Ценовата оферта, 
след което отвори плика с „Предлагана цена” и оповести съдържанието му.

Поради неотложен служебен ангажимент на инж. Иван Иванов -  Главен експерт 
отдел „ТИ“ в Община Велико Търново, комисията започна своята работа в 09:45ч.

1. Оферта с вх. №5300-1567/10.03.2016 г. в 14:43ч. на КОНСОРЦИУМ „АРТ 
ИНЖЕНЕРИНГ“ с адрес: гр. Варна , ул. „Димитър Икономов“ №21 тел:052388660, 
факс: 052388670 , e-mail: office@planex.bg за участие в обществена поръчка с
предмет: „Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на обект 
„Шишманова баня“ -  гр.Велико Търново”, Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, 
обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно 
наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на 
Европейско Икономическо Пространство 2009 -  2014”

Плик №3 «Предлагана цена» съдържа:

1. Заглавна страница, Ценово предложение и количествено стойностна сметка изготвени по
образец, оригинал подписани и подпечатани -  9стр.
2. Анализи, оригинал подписани и подпечатани -  35стр.

Предлаганата цена за изпълнението на обществената поръчка е в размер на
397 216,32лв. /триста деветдесет и седем хиляди двеста и шестнадесет лева и 32ст./ без
ДДС.
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Непредвидени разходи /3% от стойността на разходите за СМР и КРР/ в размер на 
11 916,49лв. /единадесет хиляди деветстотин и шестнадесет лева и 49ст./ без ДДС.
Обща стойност без ДДС -  409 132,81лв. /четиристотин и девет хиляди сто тридесет и два 
лева и 81 ст./.

Комисията ще подложи на анализ предложеното Ценово предложение на следващо 
заседание.

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
Комисията приключи работа в 10:1 Оч. |]

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ъ>................................................................
/ Нелина Църова -  Директор Дирекция „Култура и Туризъм“ в Община Велико Търново/

И ЧЛЕНОВЕ:
1......................................................................v*...... •'•'•'AJ4...............................................................................
/ Явор Р Иванов -  Старши експерт в отдел „ОП“ в Община Велико Търново; /

I ‘ // Светозара Стефанова - Главен експерт в отдел „Бюджет" в Община В. Търново;/

 3 ............  ^ ................ ...................................................................................................................................•— \ /  /
/ инж. Иван Иванов -  Главен експерт отдел „ТИ“ в Община Велико Търново;/

 4....................................................................................................................................................................................................   ^ .........................................................................................................

/ Александър Колев -  Мл. Експерт отдел ОП^в Община Велико Търново;/

 5................... .........................................................................................................................
/ арх. Донка Колева -  Радева -  Главен експерт в Дирекция „Култура и Туризъм“ в 
Община Велико ТърнрвД;//

6 -J .....................................у ( ............................................................................................................................................
/ Йорданка А н то н о ^^Г тар ш и  експерт в Дирекция ОР в Община Велико Търново;/

Заличена информация на основание чл.22б, ал.З (отменен), §18 (обн. С ДВ бр. 13 от 16.02.2016г.) от ЗОП във връзка с чл.23 от 
ЗЗЛД.
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