
ПРОТОКОЛ№ 5

Днес 08.06.2016г. в 14: ООч. 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 „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” , 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 Р 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 Mi 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;
8. арх. Николай Малаков -  Главен архитект на Община Велико Търново;
9. арх. Николай Миладинов -  Главен експерт отдел „УТ“ в Община Велико Търново;
10.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;

Мястото си зае инж. Ивайло Дачев -  Главен експерт в отдел „ТИ“ в Община Велико Търново, 
като комисията продължи своята работа в основния си състав.
Комисията продължи разглеждането на представените документи на допуснатият участник, 
поставени в Плик №3 „Предлагана цена“.

I. 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:

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.



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”

Като взе предвид оповестените резултати и отразени в протокол № 3 от работа на комисията и 
оценката по Финансовия критерий, комисията единодушно предложи следното класиране за 
изпълнител на обществена поръчка, проведена чрез открита процедура 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” , 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, както следва:

1-во място за 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 при посочени по-долу мотиви:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА 
Критерият за оценка на Офертите на Участниците в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка е предмет: „Извършване на консервация, реставрация и експониране 
със защитно покритие на обект „Шишманова баня“ -  гр.Велико Търново”, по проект 
"КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЪВ ФОКУСА НА 
ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ", 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” е "Икономически най-изгодна 
Оферта".
Икономически най-изгодна е тази Оферта, която в най-голяма степен отговаря на обявените от 
Възложителя и описани по-долу показатели и тяхната тежест, пряко свързани с предмета на 
обществената поръчка.
Офертите на Участниците, които отговарят на предварително обявените условия на 
Възложителя и са допуснати до този етап на провеждане на процедурата (оценка на Офертите), 
се оценяват с Комплексна оценка КО.

За Икономически най - изгодна се определя тази Оферта (Оферта!), която има най - висока

Комплексна оценка КО = ТО х 50 % + ФО х 50%

Комплексна оценка КО има максимална стойност 100 (сто) точки.

Комплексна оценка КО; на всеки Участник; се формира от два показателя:

>• Техническа оценка ТО с максимална стойност 100 (сто) точки и относителна тежест 50%, 
представляваща оценка на Техническото предложение на Участниците;

>• Финансова оценка ФО с максимална стойност 100 (сто) точки и относителна тежест 50%, 
представляваща оценка на Финансовото предложение на Участниците.

Офертите се оценяват по всеки един от показателите поотделно.
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Офертите се оценяват в следната последователност:

1. Определяне на Техническа оценка ТО; на Офертата

2. Определяне на Финансова оценка ФО; на Офертата

3. Определяне на Комплексна оценка КО; на Офертата

Методика за определяне на Техническа оценка - ТО на Оферта на Участник:

Техническата оценка - ТО на всяка Оферта подлежаща на оценка по този показател, се прави на 
база експертна оценка на съдържанието на Техническо предложение (Образец № 1) и 
Приложенията към него, представени от Участника в неговата Оферта, което следва да е 
изготвено съгласно Раздел II от Условия, изисквания и указания за участие в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка от Документацията за участие в процедурата за възлагане-на 
настоящата обществена поръчка.

Техническата оценка ТО на всяка Оферта се определя като аритметичен сбор от оценките по

подпоказатели П 1 и П 2 на същата Оферта по формулата: ТО = П 1+П 2, където:

П 1 - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на 
представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни 
работи

П 2 - Срок за изпълнение на поръчката(в календарни дни ).

Подпоказател П 1 е с максимална стойност 60 (шестдесет) точки.

Подпоказател П 2 е с максимална стойност 40 (четиридесет) точки.

Оценка по Подпоказател П 1 - Технологична последователност на строителните процеси, 
пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение 
на предвидените строителни работи

Оценката на Офертата по този подпоказател се прави на база експертна оценка на 
съдържанието на Приложение а./ Работна програма за изпълнение на предмета на поръчката 
съвместно с Приложение б./ Линеен календарен график за изпълнение на предмета на поръчката 
към Техническо предложение (Образец № 1), представени от Участника в неговата Оферта, 
които следва да са изготвени съгласно Раздел II от Условия, изисквания и указания за участие в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка от Документацията за участие в процедурата 
за възлагане на настоящата обществена поръчка, както следва:

Оценка 60,00 (шестдесет ) точки получава Оферта, за която;
В техническото предложение е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- В представената работна програма участникът е описал подробно и ясно отделните
етапи на изпълнение на поръчката, както и техническите ресурси (оборудване, техника, 
материали и др.), които възнамерява да използва при изпълнение на поръчката;
- В работната програма участникът е представил информация за всички видове СМР и КРР и 
точната последователност на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на 
техническите спецификации и проект, в оптимална комбинация с предвидените за използване 
човешки ресурси;

- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение 
на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на 
работната ръка.

- Съдържанието на работната програма, представена от Участника, съвместно с представения 
Линеен график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката, показва и гарантира 
спазване на предложените от участника срокове за изпълнение на поръчката.

Оценка 30,00 (тридесет) точки получава Оферта, за която:
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В техническото предложение е е сила поне едно от следните обстоятелства:

- В представената работна програма участникът е описал отделни етапи на изпълнение на 
поръчката, и/или не е описана ясно последователността на тяхното изпълнение, и/или от така 
представената информация не се създава яснота за характеристиките и подхода на участника за 
изпълнение на дейностите от проекта;И/ИЛИ

- В работната програма и линейния график на участникът е изложена информация за всички 
видове КРР и СМР, но в отделни части от дейностите и организацията за изпълнението им 
информацията е повърхностна, недостатъчно ясно изразена и аргументирана.

Важно! В случай, че при разглеждане на техническото предложение на участника 
комисията установи, че в работната програма и/или линейния график не са включени 
всички видове строителни дейности, съгласно количествено стойностната сметка и 
техническия проект, участника ще бъде предложен за отстраняване.

Използваните в настоящата методика понятия имат следното значение:

Ясно - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния вид дейност, 
конкретната задача, конкретната отговорност и т.н. по начин, по който съответният вид 
дейност /  съответната задача /  съответната отговорност и т.н. да бъде индивидуализиран/а 
сред останалите предвидени видове дейности / задачи /отговорности и т.н.;

Подробно - описанието, което освен че съдържа отделни видове дейности /  задачи /  
отговорности и т.н., не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са 
добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, 
обхвата, съдържанието, вътрешните взаимовръзки или други елементи или факти, имащи 
отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и постигане на 
очакваните резултати;

Пълно - следва да се разбира, което обхваща всичко от дадена област; изчерпателно. 

Формално - следва да се разбира повърхностно. незадълбочено.

Коректно - следва да се разбира точно, ясно, правилно.

Схематично - следва да се разбира, че описанието съдържа изброяване на дейности/задачи 
без да са дадени пояснения за последователността, обхвата, съдържанието, вътрешните 
взаимовръзки или други елементи или факти, имащи отношение към изпълнение на поръчката 
и постигане на очакваните резултати

Общо - следва да се разбира без подробности, незадълбочено, повърхностно.

Организацията за изпълнението им информацията е повърхностна, недостатъчно ясно 
изразена и аргументирана- когато не е представена подробна информация по някое от 
изискванията в техническата спецификация, ангажимент, дейност, конкретен вид СМР и 
КРР в съдържанието на дължимото изпълнение и/или разпределението на ресурсите не се 
покрива от декларираната осигуреност от участника.

Оценка по Подпоказател П 2- срок за изпълнение на поръчката /в каленларни дни/

Показател П 2 - срок за изпълнение на поръчката, се изчислява по формулата:

Най-нисък предложен срок за изпълнение

П 2 = ------------------------------------------------х 40

Срок предложена от Участник
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Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в месеци. 
Предложенията по показателя „Срок за изпълнение" се представят като цяло число или 
десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая (ако при следване на 
алгоритъма по- долу не се получава цяло число). При изчисляването от календарни дни, 
съгласно линейния график, в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30 
като се следва алгоритъма: общия брой календарни дни, необходими, съгласно линейния график 
се разделя на 30 и полученото число е съответният срок за изпълнение на поръчката в месеци.

Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в 
различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за 
изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление 
и/или е предложен срок за изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за 
изпълнението на дейностите по поръчката.

Методика за определяне на Финансова оценка - ФО на Оферта на Участник;

Финансовата оценка ФО на всяка Оферта подлежаща на оценка по този показател, се 
изчислява по формулата:

Най-ниската предложена обща цена без ДДС

ФО = ---------------------------------------------------- х 100

Общата цена без ДДС предложена от Участник

Финансовата оценка ФО на всяка Оферта се изчислява от Комисията за разглеждане, оценка и 
класиране на Офертите с точност до втория знак след десетичната запетая. Дробни числа, които 
могат да се получат при прилагане на формулата за изчисляване на Финансовата оценка ФО, се 
закръглят към втория знак след десетичната запетая.
Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в 
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. От участие в 
процедурата се отстранява участник, който е посочил цена по-висока от максималната 
допустима стойност за поръчката. При установяване на аритметична грешка, комисията 
извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност. При 
разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с 
думи.
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната 
цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, комисията определя 
аритметично вярната сума и участникът е обвързан от така определената сума.

Методика за определяне на Комплексна оценка - КО на Оферта на Участник:

Комплексната оценка КО на всяка Оферта подлежаща на комплексна оценка съгласно 
разпоредбите на ЗОП и изискванията и указанията на Възложителя, се изчислява по формулата:

КО = ТО х 50% + ФО х 50%,

където:

ТО - Техническа оценка на Оферта на Участник

ФО - финансова оценка на Оферта на Участник

Комплексната оценка КО на всяка Оферта и се изчислява от Комисията за разглеждане,

оценка и класиране на Офертите с точност до втория знак след десетичната запетая.
Дробни числа, които могат да се получат при прилагане на формулата за изчисляване на 

Комплексната оценка КО, се закръглят към втория знак след десетичната запетая.

5



Обща стойност предложена от участника за изпълнение на предмета на поръчката -  
409 132,81лв. /четиристотин и девет хиляди сто тридесет и два лева и 81 ст./ без ДДС.

Предложената от участника обща цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка е в 
рамките на прогнозната стойност за изпълнение на поръчката.

Оценка по показател ФО - Финансова оценка:

409 132,81 без ДДС

ФО = ---------------------------------------------------х 100 = 1 х 100 = ЮОт. х 50% = 50т.

409 132,81 без ДДС

Комплексна оценка:

КО = ТО х 50% + ФО х 50%,

КО = 100 X 50% + 100 X 50% = 50т.+50т. = ЮОт.

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията и 
методиката за икономически най- изгодна оферта.

Настоящият протокол и цялата документация в процедурата се предава на Възложителя за 
вземане на решение по чл. 73, ал.1 и ал.2 от ЗОП.

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
Комисията приключи работа в 15:30ч.

КОМИСИЯ в състав:

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

И ЧЛЕНОВЕ:
1  ^  .......................................................................................................................................................................................................

/ЯворР Иванов -  СтарипРексперт в отдел „ОП“ в Община Велико Търново; /

2 .....................
/ Светозара Стефа/крв^/ Главен експерт в отдел „Бюджет"^ Община В. Търново;/

1 ч '  // инж. Ивайло Дачев -  Главен експерт в отдел „ТИ"уъ Община Велико Търново;/

 4 ...........................................................
/ Александър Колчев -  Мл. Експерт отдел- ОП в Община Велико Търново;/

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

.............................f ....................................................................................................................
/ Йорданка Антонова -  Старши експерт в Дирекция ОР в Община Велико Търново;/

Заличени информация на основание чл.22б, ал.З (отменен), §18 (обн. (' ДВ бр. 13 от 16.02.2016г.) от ЗОП във врътка с чл.23 от
ззлд.


