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ПРОТОКОЛ № 4

Днес 14.07.2016 г. в 11:00ч. в заседателна зала - стая 306 в сградата на Община Велико 
Търново, Комисията по чл. 68, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22- 840/13.04.2016 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: 
Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради 
на територията на Община Велико Търново по обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Сграда е административен адрес гр. Велико Търново,ул. 
"Генерал Иван Сарафов" №5, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г;

Обособена позиция №2 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
"Плиска" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, №3, вх. А, вх. Б, вх. В, №5, вх. А, вх. Б, вх. В;

Обособена позиция №3 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
"Драган Цончев” №23, вх. А, вх. Б, вх. В;

Обособена позиция №4 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
„Ален мак” №1, вх. А и вх. Б и ул. „Краков” №2, вх. А, вх. Б и вх. В.

с уникален номер 00073-2016-0009 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 
01.03.2016 г. с ID 717409 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция „Строителство и устройство на 
територията” в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Надя Петрова Директор Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки";
2. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване”;
3. арх. Николай Миладинов Главен експерт в отдел „Устройство на територията”;
4. инж. Ивайло ' , Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”;
5. инж. Свилен Димитров от “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД;
6. инж. Ани Янкова- Главен експерт отдел „Устройство на територията”.

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Николай Миладинов - Главен експерт в отдел „Устройство 
на територията”;
РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Петрова - Директор Дирекция „Общинска собственост и 
обществени поръчки”;
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РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Десислава Йонкова - Директор на дирекция „Правна" в Община Велико Търново;
2. инж. Сергей Стойков от “ИНВЕСТСТРОЙ 92" -ЕООД;
3. инж. Недко Папазов от "ИНВЕСТСТРОЙ 92" -ЕООД;
4. Теодора Станчева - Началник отдел „Устройство на територията";
5. Олга Петърчева - Главен юрисконсулт и Началник отдел ПО в Община В. Търново;
6. арх. Лора Бъчварова - Главен експерт в отдел УТ в Община Велико Търново;
7. Даниела Дойнова -  Главен експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;
8. инж. Вяра  ̂ Димитрова - Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура";
9. инж. Валентина ] ,  ̂ Миткова - Началник отдел „Териториално развитие";
10. юрист Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;
11. юрист Николина -  Христова- Старши експерт отдел ОП;
12. Светозара Стефанова - Главен експерт отдел „Бюджет”;
13. Мариян Маринов - Директор на дирекция „Бюджет и финанси” в Община Велико Търново;
14. Теодора Минкова - Началник отдел „Обществени поръчки" в Община Велико Търново;
15. Ана Тодорова - Главен експерт отдел „Бюджет";
16. Даниела С ’ Данчева-Началник отдел „Бюджет”;
17. арх. Николай Малаков -  Главен архитект на Община Велико Търново;
18. Александър Колев -  Мл. Експерт отдел ОП в Община Велико Търново;
19. Велина Монова- Старши експерт отдел „Бюджет”;
20. инж. Стефка Димова- външен консултант.
Поради отсъствието на инж. Ани Янкова- Главен експерт отдел „Устройство на
територията”, в комисията участва Ана Тодорова - Главен експерт отдел „Бюджет”,
като подписа декларация по чл. 35, ал.З от ЗОП. Поради отсъствието на инж. Свилен Димитров 
от “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД в комисията участва Александър Колев -  Мл. Експерт отдел 
ОП в Община Велико Търново, който също подписа декларация по чл. 35, ал.З от ЗОП.

Съобщение по чл. 69а, ал.З от ЗОП е публикувано в профил на купувача 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/391/ на дата 11.07.2016 г.

На заседанието на комисията присъстват представители на сдруженията за етажна 
собственост, съгласно протоколи за присъствие, както следва:

Петър Антонов Гечев -  управител на УССС „Драган Цончев” 23;
Милко Дончев Йорданов -  управител на УССС „Краков” 2, „А”, „Б”, „В”; 
Димитър Георгиев Костов -  управител на УССС ген. Ив. Сарафов;
Румен Здравков Стоилов -  председател на СС „Ален мак” 1.

с

Комисията пристъпи към съобщаване на точките и резултатите от оценяването на 
допуснатите оферти по всички показатели и подпоказатели от методиката с изключение на 
Показател Ki -  Предлагана цена, след което отвори пликовете с „Предлагана цена” в 
присъствието на представителите на сдруженията за етажните собствености и оповести 
съдържанието им.

I. Оферта с вх. № 5300-2186/11.04.2016 г. от 11:30 ч. на участника ДЗЗД 
„Консорциум Техноком” с БУЛСТАТ: 176059792, с адрес за кореспонденция: гр. София, 
ПК 1111, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник” №21, вх. Б, ет. 3, ап.8, телефон 02 934 
41 84; 0899 166 168; факс: 02 934 41 84; електронна noina:monostro@abv.bg, за позиция №1
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-  „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново,ул. "Генерал Иван Сарафов" №5, 
вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г;

Плик „Предлагана цена" съдържа:
1.Представен е попълнен и подпечатан Образец № 15;
2. Представено е попълнено и подпечатано Приложение №15.1 -  показатели за 
ценообразуване.
3. Електронен носител.

Ценово предложение за участие в обявената процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет - „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради на територията на Община Велико Търново по обособени позиции, за 
обособена позиция №1 -  „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново,ул. 
"Генерал Иван Сарафов" №5, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, е както следва:

1. Общо възнаграждение от сбора на стойностите по т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.3 от настоящият 
образец: 837 400,00 лв. без ДДС (словом: осемстотин тридесет и седем хиляди и четиристотин 
лева) и 1 004 880,00лв. е ДДС (словом: един милион четири хиляди осемстотин и осемдесет 
лева).

Горното възнаграждение е образувано, както следва:
1.1.3а изготвяне на работен проект по всички части: 39 800 лв. (словом: тридесет и 
девет хиляди и осемстотин лева) без ДДС или 47 760, 00лв. (словом: четиридесет и 
седем хиляди седемстотин и шестдесет лева) с ДДС;

(Съгласно документацията за участие „В предлаганата цена за изготвяне на работен проект, 
Участникът следва да калкулира всички възможни и допустими разходи ")

1.2.3а авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта: 5 600,00 лв.
(словом: пет хиляди и шестотин лева ) без ДДС или 6 720,00 лв. (словом: шест хиляди 
седемстотин и двадесет лева) с ДДС;

Забележка: Сумата от възнагражденията по т.1.1 и т.1.2 следва да не надхвърля 
стойността образувана при умножението на максимална референтна стойност от 8 лв. без 
ДДС и РЗП на обекта за съответната обособена позиция.

1.3.3а изпълнение на СМР за енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи 
СМР; 720 000,00 лв. (словом: седемстотин и двадесет хиляди лева) без ДДС или 864 
000,00 лв. (словом: осемстотин шестдесет и четири хиляди лева) с ДДС.

Съгласно документацията за участие „Забележка: При образуването на стойността 
по т.1.3 участниците следва да съобразят с условията на Забележката в т. 2. „

2. Възнаграждение за непредвидени разходи в размер до 72 000,00 лв. без ДДС (словом: 
седемдесет и две хиляди лева) и 86 400,00 лв. с ДДС (словом: осемдесет и шест хиляди и 
четиристотин лева)
Съгласно документацията за участие „Възнаграждението за непредвидени разходи се 
образува при следните указания - Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 
10% от стойността на СМР за ЕСМ посочени в т. 1.3. "

Съгласно документацията за участие „Забележка: Сумата от възнагражденията на 
т.1.3 и непредвидените разходи на т.2, следва да не надхвърлят стойността образувана при 
умножението на максимална референтна стойност от 140 лв. без ДДС и РЗП на обекта за 
съответната обособена позиция.”
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3. Общо възнаграждение по т. 1 и т. 2 е 792 000,00 лв. без ДДС (словом: седемстотин 
деветдесет и две хиляди лева) и 950 400, 00 лв. с ДДС (словом: деветстотин и петдесет хиляди и 
четиристотин лева).

Съгласно документацията за участие, „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.”

Комисията установи аритметична грешка при изчисляване на общото число в т.1 и в т.З от 
образец № 15 - Предлагана цена на участника. В тази връзка комисията взе решение да изпрати 
запитване до участника за потвърждение или не на предложените единични цени по точки 1.1, 
1.2 и 1.3. Запитване с изх. № 5300-22343-2/14.07.2016 г. беше изпратено на факс посочен в 
офертата на участника.

В постъпилия по факс отговор на 14.07.2016 в 13:53 ч. участникът потвърждава предложените 
единични цени в Образец №15 „Предлагана цена, както следва:
- за изготвяне на работен проект по всички части: 39 800,00 лв. без ДДС, а с ДДС 47 760,00 лева. 
-за авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта: 5600,00 без ДДС, с ДДС 6720,00 
лева.
-за изпълнение на СМР за енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи СМР: 720 000,00 
лв. без ДДС, а с ДДС 864 000,00 лева.
Съгласно документацията за участие, „При установяване на аритметична грешка, комисията 
извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност.» 
Предвид постъпилата информация от участника и във връзка с условията на документацията, 
комисията преизчисли посочените възнаграждения, при което се получава следният краен 
резултат:

1. Общо възнаграждение от сбора на стойностите по т.1.1, т.1.2 и т.1.3 от настоящият 
образец: 765 400,00 лв. без ДДС (словом: седемстотин шестдесет и пет хиляди и четиристотин 
лева) и 918 480,00 лв. с ДДС (словом: деветстотин и осемнадесет хиляди четиристотин и 
осемдесет лева).

Горното възнаграждение е образувано, както следва:
1.1.3а изготвяне на работен проект по всички части: 39 800 лв. (словом: тридесет и 
девет хиляди и осемстотин лева) без ДДС или 47 760, 00лв. (словом: четиридесет и 
седем хиляди седемстотин и шестдесет лева) с ДДС;

(Съгласно документацията за участие ,,В предлаганата цена за изготвяне на работен проект. 
Участникът следва да калкулира всички възможни и допустими разходи ")

1.2.3а авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта: 5 600,00 лв.
(словом: пет хиляди и шестотин лева ) без ДДС или 6 720,00 лв. (словом: шест хиляди 
седемстотин и двадесет лева) с ДДС;

Съгласно документацията за участие „Забележка: Сумата от възнагражденията по 
т.1.1 и т.1.2 следва да не надхвърля стойността образувана при умножението на 
максимална референтна стойност от 8 лв. без ДДС и РЗП на обекта за съответната 
обособена позиция.”

1.3.3а изпълнение на СМР за енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи 
СМР: 720 000,00 лв. (словом: седемстотин и двадесет хиляди лева) без ДДС или 864 
000,00 лв. (словом: осемстотин шестдесет и четири хиляди лева) с ДДС.
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Съгласно документацията за участие „Забележка: При образуването на стойността 
по т.1.3 участниците следва да съобразят с условията на Забележката в т. 2.”

2. Възнаграждение за непредвидени разходи в размер до 72 000,00 лв. без ДДС (словом: 
седемдесет и две хиляди лева) и 86 400,00 лв. с ДДС (словом: осемдесет и шест хиляди и 
четиристотин лева)
Съгласно документацията за участие „Възнаграждението за непредвидени разходи се 
образува при следните указания - Непредвидените разходи“ следва да са в размер на максимум 
10% от стойността на СМР за ЕСМпосочени в т.1.3. "

Съгласно документацията за участие „Забележка: Сумата от възнагражденията на 
т.1.3 и непредвидените разходи на т.2, следва да не надхвърлят стойността образувана при 
умножението на максимална референтна стойност от 140 лв. без ДДС и РЗП на обекта за 
съответната обособена позиция.”

3. Общо възнаграждение по т. 1 и т. 2 е 837 400,00 лв. без ДДС (словом: осемстотин 
тридесет и седем хиляди и четиристотин лева) и 1 004 880,00 лв. с ДДС (словом: един милион и 
четири хиляди и осемстотин и осемдесет лева).

Комисията установи, че при РЗП на жилищна сграда с административен адрес гр. 
Велико Търново,ул. "Генерал Иван Сарафов" №5, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г е 5759,90 кв.м.. 
участникът правилно е предложил възнагражденията по т.1.1 и т.1.2 като се е съобразил с 
максималната референта стойност от 8 лв. без ДДС, както и правилно е предложил 
възнаграждението по т. 2, като се е съобразил с максималната референта стойност от 140 
лв. без ДДС. Общата прогнозна стойност за обособена позиция № 4 е - 852 465, 20 лв. без 
ДДС, а общото възнаграждение на участникът по т. 1 и т. 2 е 837 400,00 лв. без ДДС или 
предложеното възнаграждение на участникът е по-ниско от общата прогнозна стойността на 
позицията.

II. Оферта с вх. № 5300-2216/12.04.2016 г. от 9:45 ч. на участника ДЗЗД „НСК -  
КИДАТ”, с адрес за кореспонденция: гр. София, ПК 1606, бул. „Тотлебен” бл. 77, ет.2, ап.З, 
телефон 02/ 953 08 16; факс 02/ 951 68 92; електронна noina:office@nsksofia.eu, за позиция 
№ 4 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Ален мак” №1, вх. А и вх. 
Б и ул. „Краков” №2, вх. А, вх. Б и вх. В.”

Плик „Предлагана цена” съдържа:
1.Представен е попълнен, подписан и подпечатан Образец № 15;
2. Представено е попълнено, подписано и подпечатано Приложение №15.1 -  показатели
за ценообразуване.
3. Електронен носител.

Ценово предложение за участие в обявената процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет - „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради на територията на Община Велико Търново по обособени позиции, за 
обособена позиция №4 -  „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
"Плиска" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, №3, вх. А, вх. Б, вх. В, №5, вх. А, вх. Б, вх. В”, е както 
следва:

1. Общо възнаграждение от сбора на стойностите по т.1.1, т.1.2 и т.1.3 от настоящият 
образец: 996 345,00 лв. без ДДС (словом: деветстотин деветдесет и шест хиляди триста 
четиридесет и пет лева и нула стотинки) и 1 195 614,00 лв. с ДДС (словом: един милион сто 
деветдесет и пет хиляди шестотин и четиринадесет лева и нула стотинки).
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Горното възнаграждение е образувано, както следва:
1.1.3а изготвяне на работен проект по всички части: 50 000 лв. (словом: петдесет 
хиляди лева и нула стотинки) без ДДС или 60 000 лв. (словом: шестдесет хиляди лева и 
нула стотинки) с ДДС;

(Съгласно документацията за участие „В предлаганата цена за изготвяне на работен проект, 
Участникът следва да калкулира всички възможни и допустими разходи ")

1.2.3а авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта: 9 000 лв. (словом: 
девет хиляди лева и нула стотинки ) без ДДС или 10 800 лв. (словом: десет хиляди 
осемстотин лева и нула стотинки) с ДДС;

Съгласно документацията за участие „Забележка: Сумата от възнагражденията по 
т.1.1 и т.1.2 следва да не надхвърля стойността образувана при умножението на 
максимална референтна стойност от 8 лв. без ДДС и РЗП на обекта за съответната 
обособена позиция”.

1.3.3а изпълнение на СМР за енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи 
СМР: 937 345,00 лв. (словом: деветстотин тридесет и седем хиляди триста четиридесет и 
пет лева и нула стотинки) без ДДС или 1 124 814,00 лв. (словом: един милион сто 
двадесет и четири хиляди осемстотин и четиринадесет лева и нула стотинки) с ДДС.

Съгласно документацията за участие „ Забележка: При образуването на стойността 
по т.1.3 участниците следва да съобразят с условията на Забележката в т. 2”.

2. Възнаграждение за непредвидени разходи в размер до 93 734, 50 лв. без ДДС (словом 
деветдесет и три хиляди седемстотин тридесет и четири лева и петдесет стотинки) и 112 481, 40 
лв. с ДДС (словом: сто и дванадесет хиляди четиристотин осемдесет и един лева и четиридесет 
стотинки)
Съгласно документацията за участие „Възнаграждението за непредвидени разходи се 
образува при следните указания - Непредвидените разходи1" следва да са в размер на максимум 
10% от стойността на СМР за ЕСМ посочени в т.1.3. ”

Съгласно документацията за участие „Забележка: Сумата от възнагражденията на 
т.1.3 и непредвидените разходи на т.2, следва да не надхвърлят стойността образувана при 
умножението на максимална референтна стойност от 140 лв. без ДДС и РЗП на обекта за 
съответната обособена позиция”.

3. Общо възнаграждение по т. 1 и т. 2 е 1 090 079, 50 лв. без ДДС (словом: един милион 
деветдесет хиляди седемдесет и девет лева и петдесет стотинки) и 1 308 095, 40 лв. с ДДС 
(словом: един милион триста и осем хиляди деветдесет и пет лева и четиридесет стотинки)

Плик № 3 има съдържание съгласно предварително обявените условия. Комисията 
установи, че при РЗП на жилищна сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
„Ален мак” №1, вх. А и вх. Б и ул. „Краков” №2, вх. А, вх. Б и вх. В е общо 7436,30 кв.м.. 
участникът правилно е предложил възнагражденията по т.1.1 и т.1.2 като се е съобразил с 
максималната референта стойност от 8 лв. без ДДС, както и правилно е предложил 
възнаграждението по т. 2, като се е съобразил с максималната референта стойност от 140 
лв. без ДДС. Общата прогнозна стойност за обособена позиция № 4 е - 1 100 572, 40 лв. без 
ДДС, а общото възнаграждение на участникът по т. 1 и т. 2 е 1 090 079, 50 лв. без ДДС или 
предложеното възнаграждение на участникът е по-ниско от общата прогнозна стойността на 
позицията.
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III. Оферта c вх. № 5300-2219/12.04.2016 г. от 10:11 ч. на участника „Политрейд 
Кънстръкнгьн” ЕООД с ЕИК: 121625981, с адрес за кореспонденция: гр. София, ПК 1680, 
ул. Ралевица №98, ет. надпартер, телефон 02 980 22 99; факс: 02 986 22 36; електронна 
noui,a:nikolov.yulian@gmail.com, за позиция №2 -  „Сграда с административен адрес гр. 
Велико Търново, ул. "Плиска" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, №3, вх. А, вх. Б, вх. В, №5, вх. А, вх. 
Б, вх. В”.

Плик „Предлагана цена" съдържа:
1.Представен е попълнен и подпечатан Образец № 15;
2. Представено е попълнено и подпечатано Приложение №15.1 -  показатели за 
ценообразуване.
3. Електронен носител.

Ценово предложение за участие в обявената процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет - „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради на територията на Община Велико Търново по обособени позиции:, за 
обособена позиция №2 -  „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
"Плиска" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, №3, вх. А, вх. Б, вх. В, №5, вх. А, вх. Б, вх. В”, е както 
следва:

1. Общо възнаграждение от сбора на стойностите по т.1.1, т.1.2 и т.1.3 от настоящият 
образец: 1 680 000 лв. без ДДС (словом: един милион шестстотин и осемдесет хиляди лв.) и 
2 016 000 лв. с ДДС (словом: два милиона и шестнадесет хиляди лв).

Горното възнаграждение е образувано, както следва:
1.1.3а изготвяне на работен проект по всички части: 65 000 лв. (словом: шестдесет и 
пет хиляди лв.) без ДДС или 78 000 лв. (словом: седемдесет и осем хиляди лв.) с ДДС;

(Съгласно документацията за участие „В предлаганата цена за изготвяне на работен проект. 
Участникът следва да калкулира всички възможни и допустими разходи ")

1.2.3а авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта: 9 000 лв. (словом: 
девет хиляди лв.) без ДДС или 10 800 лв. (словом: десет хиляди и осемстотин лв.) с ДДС;

Съгласно документацията за участие „Забележка: Сумата от възнагражденията по 
т.1.1 и т.1.2 следва да не надхвърля стойността образувана при умножението на 
максимална референтна стойност от 8 лв. без ДДС и РЗП на обекта за съответната 
обособена позиция”.

1.3.3а изпълнение на СМР за енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи 
СМР: 1 606 000 лв. (словом: един милион шестотин и шест хиляди лв.) без ДДС или 
1 927 200 лв. (словом: един милион деветстотин двадесет и седем хиляди и двеста лв.) с 
ДДС.
Съгласно документацията за участие „Забележка: При образуването на стойността 

по т.1.3 участниците следва да съобразят с условията на Забележката в т. 2”.

2. Възнаграждение за непредвидени разходи в размер до 128 480 лв. без ДДС (словом сто 
двадесет и осем хиляди и четиристотин и осемдесет лв.) и 154 176 лв. с ДДС (словом сто 
петдесет и четири хиляди сто седемдесет и шест лв)
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Съгласно документацията за участие ,,Възнаграждението за непредвидени разходи се 
образува при следните указания - Непредвидените разходип следва да са в размер на максимум 
10% от стойността на СМР за ЕСМ посочени в т. 1.3

Съгласно документацията за участие „ Забележка: Сумата от възнагражденията на 
т.1.3 и непредвидените разходи на т.2, следва да не надхвърлят стойността образувана при 
умножението на максимална референтна стойност от 140 лв. без ДДС и РЗП на обекта за 
съответната обособена позиция”.

3. Общо възнаграждение по т. 1 и т. 2 е 1 808 480 лв. без ДДС (словом един милион 
осемстотин и осем хиляди и четиристотин и осемдесет лв.) и 2 170 176 лв. е ДДС (словом два 
милиона сто седемдесет хиляди и сто седемдесет и шест лв.)

Плик № 3 има съдържание съгласно предварително обявените условия. Комисията 
установи, че при РЗП на жилищна сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
"Плиска" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, №3, вх. А, вх. Б, вх. В, №5, вх. А, вх. Б, вх. В от 12987 
кв.м., участникът правилно е предложил възнагражденията по т.1.1 и т.1.2 като се е 
съобразил с максималната референта стойност от 8 лв. без ДДС, както и правилно е 
предложил възнаграждението по т. 2, като се е съобразил с максималната референта 
стойност от 140 лв. без ДДС. Общата прогнозна стойност за обособена позиция № 2 е - 
1 922 076 лв. без ДДС, а общото възнаграждение на участникът по т. 1 и т. 2 е 1 808 480 лв. 
без ДДС или предложеното възнаграждение на участникът е по-ниско от общата прогнозна 
стойността на позицията.

IV. Оферта с вх. № 5300-2224/12.04.2016 г. от 10:27 ч. на участника Обединение 
„Проектстрой - Линк”, с адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ПК 5300, местност „Колева 
ливада” №1, телефон 066 811 919; факс 066 811 800; електронна
noi4a:proektstroy@gmaiI.com, за позиция №3 "Сграда с административен адрес гр. Велико 
Търново, ул. "Драган Цончев” №23, вх. А, вх. Б, вх. В”,

Плик „Предлагана цена” съдържа:
1.Представен е попълнен и подпечатан Образец № 15;
2. Представено е попълнено и подпечатано Приложение №15.1 -  показатели за 
ценообразуване.
3. Електронен носител.

Ценово предложение за участие в обявената процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет - „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с 
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради на територията на Община Велико Търново по обособени позиции:, за 
обособена позиция №3 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Драган 
Цончев” №23, вх. А, вх. Б, вх. В”, е както следва:

1. Общо възнаграждение от сбора на стойностите по т.1.1, т.1.2 и т.1.3 от настоящият 
образец: 666 951, 69 лв. без ДДС (словом: шестстотин шестдесет и шест хиляди деветстотин 
петдесет и един лев шестдесет и девет стотинки) и 800 342, 03 лв. с ДДС (словом: осемстотин 
хиляди триста четиридесет и два лева и три стотинки).

Горното възнаграждение е образувано, както следва:
1.1.3а изготвяне на работен проект по всички части: 32 650.00 лв. (словом: тридесет и 
две хиляди шестотин и петдесет лева) без ДДС или 39 180.00 лв. (словом: тридесет и 
девет хиляди сто и осемдесет лева) с ДДС;
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(Съгласно документацията за участие „В предлаганата цена за изготвяне на работен проект. 
Участникът следва да калкулира всички възможни и допустими разходи ")

1.2.3а авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта: 4 350,00 лв.
(словом: четири хиляди триста и петдесет лева) без ДДС или 5 220,00 лв. (словом: пет 
хиляди двеста и двадесет лева) с ДДС;

Съгласно документацията за участие „Забележка: Сумата от възнагражденията по 
т.1.1 и т.1.2 следва да не надхвърля стойността образувана при умножението на 
максимална референтна стойност от 8 лв. без ДДС и РЗП на обекта за съответната 
обособена позиция”.

1.3.3а изпълнение на СМР за енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи 
СМР: 629 951. 69 лв. (словом: Шестстотин двадесет и девет хиляди деветстотин петдесет 
и един лев и шестдесет и девет стотинки) без ДДС или 755 942, 03 лв. (словом: 
седемстотин петдесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и два лева и три стотинки) с
Д Д С .

Съгласно документацията за участие „Забележка: При образуването на стойността 
по т.1.3 участниците следва да съобразят с условията на Забележката в т. 2”.

2. Възнаграждение за непредвидени разходи в размер до 22 048, 31 лв. без ДДС (словом: 
двадесет и две хиляди четиридесет и осем лева тридесет и една стотинка) и 26 457, 97 лв. с ДДС 
(словом: двадесет и шест хиляди четиристотин петдесет и седем лева деветдесет и седем 
стотинки)
Съгласно документацията за участие „Възнаграждението за непредвидени разходи се 
образува при следните указания - Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 
10% от стойността на СМР за ЕСМпосочени в т.1.3

Съгласно документацията за участие „Забележка: Сумата от възнагражденията на 
т.1.3 и непредвидените разходи на т.2, следва да не надхвърлят стойността образувана при 
умножението на максимална референтна стойност от 140 лв. без ДДС и РЗП на обекта за 
съответната обособена позиция”.

3. Общо възнаграждение по т. 1 и т. 2 е 689 000. 00 лв. без ДДС (словом: шестотин 
осемдесет и девет хиляди лева) и 826 800. 00 лв. с ДДС (словом: осемстотин двадесет и шест 
хиляди и осемстотин лева)

Плик № 3 има съдържание съгласно предварително обявените условия. Комисията 
установи, че при РЗП на жилищна сграда с административен адрес: гр. Велико Търново, ул. 
"Драган Цончев” №23, вх. А, вх. Б, вх. В”, от 4665,49 кв.м., участникът правилно е 
предложил възнагражденията си по т.1.1 и т.1.2, като се е съобразил с максималната 
референта стойност от 8 лв. без ДДС, както и правилно е предложил възнаграждението по 
т. 2, като се е съобразил с максималната референта стойност от 140 лв. без ДДС. Общата 
прогнозна стойност за обособена позиция № 3 е - 690 492, 52 лв. без ДДС, а общото 
възнаграждение на участникът по т. 1 и т. 2 е 689 000. 00 лв. без ДДС или предложеното 
възнаграждение на участникът е по-ниско от общата прогнозна стойността на позицията.
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Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, при мотиви
отразени в протоколите от работата на комисията.

1. Оферта с вх. № 5300-2230/12.04.2016 г. от 11:35 ч. на участника „ПИ ЕС АЙ” АД, 
ЕИК 833175762, с адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ПК 6000, бул. ,.Св. Патриарх 
Евтимий” №190, телефон +359 42 613710; факс +359 42613731; електронна
nom;a:psi@tracebg.coni, за позиция № 4 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, 
ул. „Ален мак” №1, вх. А и вх. Б и ул. „Краков” №2, вх. А, вх. Б и вх. В.”;

2. Оферта с вх. № 5300-2207/12.04.2016 г. от 9:01 ч. на участника ДЗЗД „АСЕНЕВЦИ 
2016”, с адрес за кореспонденция: гр. София, ПК 1504, ул. „Шипка” №16, ет. 1. an. 1, телефон 
02/494-04-05; електронна nonj,a:buildingcomfort.ltd@gmail.com, за позиция № 4 "Сграда с 
административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Ален мак” №1, вх. А и вх. Б и ул. „Краков” 
№2, вх. А, вх. Б и вх. В.”;

Комисията допуска до по нататъшно участие и оценка в съответствие с 
предварително обявените условия следните оферти:

За обособена позиция №1 -  „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново,ул. 
"Генерал Иван Сарафов" №5, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г;
- Оферта с вх. № 5300-2186/11.04.2016 г. от 11:30 ч. на участника ДЗЗД „Консорциум 
Техноком” с БУЛСТАТ: 176059792, с адрес за кореспонденция: гр. София, ПК 1111, ж.к. Гео 
Милев, ул. „Николай Коперник” №21, вх. Б, ет. 3, ап.8, телефон 02 934 41 84; 0899 166 168; 
факс: 02 934 41 84; електронна nonia:monostro@abv.bg;

За обособена позиция № 2 - „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
"Плиска" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, №3, вх. А, вх. Б, вх. В, №5, вх. А, вх. Б, вх. В”.
- Оферта с вх. № 5300-2219/12.04.2016 г. от 10:11 ч. на участника „Политрейд Кънстръкшън” 
ЕООД с ЕИК: 121625981, с адрес за кореспонденция: гр. София, ПК 1680, ул. Ралевица №98, ет. 
надпартер, телефон 02 980 22 99; факс: 02 986 22 36; електронна
поща:шкоюу. yulian@gmail.com;

За обособена позиция № 3 - "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
"Драган Цончев” №23, вх. А, вх. Б, вх. В”
- Оферта с вх. № 5300-2224/12.04.2016 г. от 10:27 ч. на участника Обединение „Проектстрой - 

Линк”, с адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ПК 5300, местност „Колева ливада” №1, телефон 
066 811 919; факс 066 811 800; електронна nom;a:proektstro y@gmail.com;

За обособена позиция № 4 - "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
„Ален мак” №1, вх. А и вх. Б и ул. „Краков” №2, вх. А, вх. Б и вх. В.”
- Оферта с вх. № 5300-2216/12.04.2016 г. от 9:45 ч. на участника ДЗЗД „НСК -  КИДАТ”, с адрес 
за кореспонденция: гр. София, ПК 1606, бул. „Тотлебен” бл. 77, ет.2, ап.З, телефон 02/ 953 08 16; 
факс 02/ 951 68 92; електронна nom,a:office@nsksofia.eu.

Комисията пристъпи към съставяне на индивидуални и обобщена оценъчни таблици, 
съгласно одобрената методика за оценка на офертата на допуснатите участници след 
отваряне на пликове „Предлагана цена”. Оценъчните таблици са неразделна част от 
настоящия протокол.
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Като взе предвид оповестените резултати и оценката по Ценови критерий, комисията 
единодушно предложи следното класиране за изпълнител на обществена поръчка, проведена 
чрез открита процедура с предмет: Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във 
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново по 
обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново,ул. 
"Генерал Иван Сарафов" №5, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г;

Обособена позиция №2 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
"Плиска" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, №3, вх. А, вх. Б, вх. В, №5, вх. А, вх. Б, вх. В;

Обособена позиция №3 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
"Драган Цончев” №23, вх. А, вх. Б, вх. В;

Обособена позиция №4 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
„Ален мак” №1, вх. А и вх. Б и ул. „Краков” №2, вх. А, вх. Б и вх. В.
с уникален номер 00073-2016-0009 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата
01.03.2016 г. с ID 717409 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

За обособена позиция №1 -  „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
"Генерал Иван Сарафов" №5, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г;
- 1-во място за:
- Оферта с вх. № 5300-2186/11.04.2016 г. от 11:30 ч. на участника ДЗЗД „Консорциум 
Техноком” с БУЛСТАТ: 176059792, с адрес за кореспонденция: гр. София, ПК 1111, ж.к. Гео 
Милев, ул. „Николай Коперник” №21, вх. Б, ет. 3, ап.8, телефон 02 934 41 84; 0899 166 168; 
факс: 02 934 41 84; електронна noina:monostro@abv.bg;

с Комплексна оценка - 85 т.

За обособена позиция № 2 - „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
"Плиска" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, №3, вх. А, вх. Б, вх. В, №5, вх. А, вх. Б, вх. В”.
- 1-во място за:
- Оферта с вх. № 5300-2219/12.04.2016 г. от 10:11 ч. на участника „Политрейд Кънстръкшън” 
ЕООД с ЕИК: 121625981, с адрес за кореспонденция: гр. София, ПК 1680, ул. Ралевица №98, ет. 
надпартер, телефон 02 980 22 99; факс: 02 986 22 36; електронна
noHia:nikolov.yul i an@gmail. com;

c Комплексна оценка- 85 т.

За обособена позиция № 3 - "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
"Драган Цончев” №23, вх. А, вх. Б, вх. В”
- 1-во място за:

- Оферта с вх. № 5300-2224/12.04.2016 г. от 10:27 ч. на участника Обединение „Проектстрой - 
Линк”, с адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ПК 5300, местност „Колева ливада” №1, телефон 
066 811 919; факс 066 811 800; електронна пoщa:proektstroy@gmail.com;
с Комплексна оценка- 85 т.

За обособена позиция № 4 - "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
„Ален мак” №1, вх. А и вх. Б и ул. „Краков” №2, вх. А, вх. Б и вх. В.”
- 1-во място за:
- Оферта с вх. № 5300-2216/12.04.2016 г. от 9:45 ч. на участника ДЗЗД „НСК -  КИДАТ”, с адрес 
за кореспонденция: гр. София, ПК 1606, бул. „Тотлебен” бл. 77, ет.2, ап.З, телефон 02/ 953 08 16; 
факс 02/ 951 68 92; електронна nouia:office@nsksofia.eu.
с Комплексна оценка- 90 т.
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Мотиви за класирането: мотивите, отразени в протоколите от работата на комисията
и резултатите по показателите в таблиците/ индивидуални и обобщени/, неразделна част от 
тях.

Показател Ki -  Предлагана цена = 40 точки

Оценява се предложената цена за поръчката в лева без ДДС.

Предложената най-ниска цена получава 40 точки. Останалите предложения се оценяват по 
следния начин:

Kj = Минимална предложена цена / цена на съответен участник (сумата се закръгля до втория 
знак на десетичната запетая) X 40.

- Обособена позиция №1 -  прогнозна стойност е 852 465, 20 лв. без ДДС;

- Обособена позиция №2 -  прогнозна стойност е 1 922 076 лв. без ДДС;

- Обособена позиция №3 -  прогнозна стойност е 690 492, 52 лв. без ДДС;

- Обособена позиция №4 -  прогнозна стойност е 1 100 572, 40 лв. без ДДС.

- За обособена позиция №1 -  „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, 
ул. "Генерал Иван Сарафов" №5, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г е допусната офертата на ДЗЗД 
„Консорциум Техноком”.

Предложена обща цена за позицията: 837 400,00 без ДДС.
При спазване на методиката офертата получава 40 т.

- За обособена позиция № 2 - „Сграда е административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
"Плиска" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, №3, вх. А, вх. Б, вх. В, №5, вх. А, вх. Б, вх. В е допусната 
офертата на „Политрейд Кънстръкшън” ЕООД.

Предлагана цена за позицията: 1 808 480 лв. без ДДС.
При спазване на методиката офертата получава 40 т.

- За обособена позиция № 3 - "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
"Драган Цончев” №23, вх. А, вх. Б, вх. В” е допусната офертата на Обединение 
„Проектстрой - Линк”.

Предлагана цена за позицията: 689 000. 00 лв. без ДДС 
При спазване на методиката офертата получава 40т.

- За обособена позиция № 4 - "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
„Ален мак” №1, вх. А и вх. Б и ул. „Краков” №2, вх. А, вх. Б и вх. В.” е допусната офертата 
на ДЗЗД „НСК -  КИДАТ”.

Предлагана цена за позицията: 1 090 079, 50 лв. без ДДС 
При спазване на методиката офертата получава 40т.

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията и 
методиката за икономически най- изгодна оферта.
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Комисията попълни индивидуална и обобщена оценъчна таблица за резултатите от оценката 
по показателите от методиката, като взе предвид и резултатите от оценката, отразени в протокол 
№ 3 от работата на комисията. Индивидуалните и обобщените оценъчни таблици са неразделна 
част от настоящия протокол.

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 (отм.) и §18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 
от 16.02.2016 г.).

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

КОМИСИЯ в състав:

Директор на дирекция „Строителство и устройство на

И ЧЛЕНОВЕ^

1. Надя Пе;фЬра Директор Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки

2.Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване

   ; ............................................................
3. архННикрлай ^Яиладинов Главен експерт в отдел „Устройство на територията'

4. инж. Ивайло

6. Ана Тодорова - Главен експерт отдел „Бюджет";
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Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново 
по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново,ул. "Генерал Иван Сарафов" №5, вх. А, вх. Б, вх. В, 
вх. Г; Обособена позиция №2 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Плиска" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, №3, вх. А, вх. Б, вх. В, №5, вх. А, 
вх. Б, вх. В; Обособена позиция №3 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Драган Цончев” №23, вх. А, вх. Б, вх. В; Обособена 
позиция №4 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Ален мак” №1, вх. А и вх. Б и ул. „Краков” №2, вх. А, вх. Б и вх. В.,с уникален 
номер 00073-2016-0009 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 01.03.2016 г. с ID 717409 в Регистъра на обществените поръчки на АОП._________

ОП Фирма Показател К, -
Предлагана цена

Показател К2 - Техническа оценка

к2= к2а + к2б + к2в , к2 ко=к, + к2

Подпоказател К2А =Срок за 
изпълнение на проектирането

Подпоказател К2Б =
Минимален срок за 
изпълнение на СМР

Подпоказател К2В= 
Техническо 

предложение
1 д з з д

„Консорциум
Техноком”

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-5т. 
Елемент № 4-5т 
Общо К2В=35 45 85

2 „Политрейд
Кънстракш ън”
ЕООД

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-5т. 
Елемент № 4-5т 

Общо К2В=35 45 85
3 Обединение

„Проектстрой
Л инк”

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-5т. 
Елемент № 4-5т 

Общо К2В=35 45 85
4 ДЗЗД „НСК -  

КИ ДАТ”

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-1 От. 
Елемент № 4-5т 
Общо К2В=40 50 90

ПРЕДСЕДАТЕД>^й1?ж"^Динк<^ Кечев -  Директор на дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико
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Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново 
по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново,ул. "Генерал Иван Сарафов" №5, вх. А, вх. Б, вх. В, 
вх. Г; Обособена позиция №2 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Плиска" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, №3, вх. А, вх. Б, вх. В, №5, вх. А, 
вх. Б, вх. В; Обособена позиция №3 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Драган Цончев” №23, вх. А, вх. Б, вх. В; Обособена 
позиция №4 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Ален мак” №1, вх. А и вх. Б и ул. „Краков” №2, вх. А, вх. Б и вх. В.,с уникален 
номер 00073-2016-0009 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 01.03.2016 г. с ID 717409 в Регистъра на обществените поръчки на АОП._________

ОП Фирма Показател К! -
Предлагана цена

Показател К2 - Техническа оценка

к 2 = к 2а + к 2б  + к 2в ,
к 2 к о = к , + к 2

Подпоказател К2А =Срок за 
изпълнение на проектирането

Подпоказател К2Б =
Минимален срок за 
изпълнение на СМР

Подпоказател К2В=
Техническо

предложение
1 ДЗЗД

„Консорциум
Техноком”

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-5т. 
Елемент № 4-5т 
Общо К2В=35 45 85

2 „Политрейд
К ънстракш ън”
ЕООД

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-5т. 
Елемент № 4-5т 

Общо К2В=35 45 85
3 Обединение

„Проектстрой
Л инк”

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-5т. 
Елемент № 4-5т 

Общо К2В=35 45 85
4 Д ЗЗД  „НСК -  

КИ ДАТ”

. D 50 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-1 От. 
Елемент № 4-5т 
Общо К2В=40 50 90

г
1. Надя/Метрова Директор Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки’1;
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Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново 
по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново,ул. "Генерал Иван Сарафов" №5, вх. А, вх. Б, вх. В, 
вх. Г; Обособена позиция №2 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Плиска" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, №3, вх. А, вх. Б, вх. В, №5, вх. А, 
вх. Б, вх. В; Обособена позиция №3 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Драган Цончев” №23, вх. А, вх. Б, вх. В; Обособена 
позиция №4 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Ален мак” №1, вх. А и вх. Б и ул. „Краков” №2, вх. А, вх. Б и вх. В.,с уникален 
номер 00073-2016-0009 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 01.03.2016 г. с ID 717409 в Регистъра на обществените поръчки на АОП._________

ОП Фирма Показател Ki —
Предлагана цена

Показател К2 - Техническа оценка

к 2= к 2а  + к 2б  + к 2в ,
к 2 к о = к ,  + к 2

Подпоказател К2А =Срок за 
изпълнение на проектирането

Подпоказател К2Б =
Минимален срок за 
изпълнение на СМР

Подпоказател К2В=
Техническо

предложение
1 д з з д

„Консорциум
Т ехноком”

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-5т. 
Елемент № 4-5т 
Общо К2В=35 45 85

2 „Политрейд
Кънстракш ън”
ЕООД

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-5т. 
Елемент № 4-5т 

Общо К2В=35 45 85
3 Обединение

„Проектстрой
Л инк”

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-5т. 
Елемент № 4-5т 

Общо К2В=35 45 85
4 ДЗЗД „НСК -  

КИ ДА Т”

У 40 5 5

Елемент № 1 -20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-1 От. 
Елемент № 4-5т 
Общо К2В=40 50 90

/Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване”;

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново 
по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново,ул. "Генерал Иван Сарафов" №5, вх. А, вх. Б, вх. В, 
вх. Г; Обособена позиция №2 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Плиска" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, №3, вх. А, вх. Б, вх. В, №5, вх. А, 
вх. Б, вх. В; Обособена позиция №3 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Драган Цончев” №23, вх. А, вх. Б, вх. В; Обособена 
позиция №4 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Ален мак” №1, вх. А и вх. Б и ул. „Краков” №2, вх. А, вх. Б и вх. В.,с уникален 
номер 00073-2016-0009 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 01.03.2016 г. с ID 717409 в Регистъра на обществените поръчки на АОП._________

ОП Фирма Показател К! -
Предлагана цена

Показател К2 - Техническа оценка

к 2 = к 2а  + к 2б  + к 2в ,
к2 к о = к , + к 2

Подпоказател К2А =Срок за 
изпълнение на проектирането

Подпоказател К2Б =
Минимален срок за 
изпълнение на СМР

Подпоказател К2В=
Техническо

предложение
1 ДЗЗД

„Консорциум
Техноком”

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-5т. 
Елемент № 4-5т 
Общо К2В=35 45 85

2 „Политрейд
Къйстракш ън”
ЕООД

40 5 5

Елемент № 1-2 От. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-5т. 
Елемент № 4-5т 

Общо К2В=35 45 85
3 Обединение

„Проектстрой
Л инк”

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-5т. 
Елемент № 4-5т 

Общо К2В=35 45 85
4 Д ЗЗД  „нск -  

К И ДА Т ”

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-1 От. 
Елемент № 4-5т 
Общо К2В=40 50 90

3. арх^Николай Миладинов Главен експерт в отдел „Устройство на територията”;

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново 
по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново,ул. "Генерал Иван Сарафов" №5, вх. А, вх. Б, вх. В, 
вх. Г; Обособена позиция №2 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Плиска" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, №3, вх. А, вх. Б, вх. В, №5, вх. А, 
вх. Б, вх. В; Обособена позиция №3 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Драган Цончев” №23, вх. А, вх. Б, вх. В; Обособена 
позиция №4 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Ален мак” №1, вх. А и вх. Б и ул. „Краков” №2, вх. А, вх. Б и вх. В.,с уникален 
номер 00073-2016-0009 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 01.03.2016 г. с ID 717409 в Регистъра на обществените поръчки на АОП._________

ОП Фирма Показател К! -
Предлагана цена

Показател К2 - Техническа оценка

к 2= к 2а + к 2б  + к 2в ,
к2 КО=К2 + К2

Подпоказател К2А =Срок за 
изпълнение на проектирането

Подпоказател К2Б =
Минимален срок за 
изпълнение на СМР

Подпоказател К2В=
Техническо

предложение
1 дззд

„Консорциум
Техноком”

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-5т. 
Елемент № 4-5т 
Общо К2В=35 45 85

2 „Политрейд
К ънстракш ън”
ЕООД

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-5т. 
Елемент № 4-5т 

Общо К2В=35 45 85
3 Обединение

„Проектстрой
Л инк”

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-5т. 
Елемент № 4-5т 

Общо К2В=35 45 85
4 ДЗЗД „НСК -  

К И ДА Т”
/

t  I 40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-1 От. 
Елемент № 4-5т 
Общо К2В=40 50 90

4. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура’’;

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Индивидуални оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново 
по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново,ул. "Генерал Иван Сарафов" №5, вх. А, вх. Б, вх. В, 
вх. Г; Обособена позиция №2 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Плиска" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, №3, вх. А, вх. Б, вх. В, №5, вх. А, 
вх. Б, вх. В; Обособена позиция №3 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Драган Цончев” №23, вх. А, вх. Б, вх. В; Обособена 
позиция №4 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Ален мак” №1, вх. А и вх. Б и ул. „Краков” №2, вх. А, вх. Б и вх. В.,с уникален 
номер 00073-2016-0009 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 01.03.2016 г. с ID 717409 в Регистъра на обществените поръчки на АОП._________

ОП Фирма Показател Kj -
Предлагана цена

Показател К2 - Техническа оценка

к 2 = к 2а + к 2б  + к 2в ,
к 2 к о = к , + к 2

Подпоказател К2А =Срок за 
изпълнение на проектирането

Подпоказател К2Б = 
Минимален срок за 
изпълнение на СМР

Подпоказател К2В= 
Техническо 

предложение
1 Д ЗЗД

„К онсорциум
Т ехн оком ”

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-5т. 
Елемент № 4-5т 
Общо К2В=35 45 85

2 „П оли трей д
К ъ н ст р ак ш ъ н ”
ЕООД

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-5т. 
Елемент № 4-5т 

Общо К2В=35 45 85
3 О бединение

„П роектстрой
Л и н к ”

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-5т. 
Елемент № 4-5т 

Общо К2В=35 45 85
4 ДЗЗД „нск -  

К И ДАТ”

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-1 От. 
Елемент № 4-5т 
Общо К2В=40 50 90

5. Александър Колев -  мла/ ,Обществени поръчки’

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново 
по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново,ул. "Генерал Иван Сарафов" №5, вх. А, вх. Б, вх. В, 
вх. Г ; Обособена позиция №2 "Сграда е административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Плиска" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, №3, вх. А, вх. Б, вх. В, №5, вх. А, 
вх. Б, вх. В; Обособена позиция №3 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Драган Цончев” №23, вх. А, вх. Б, вх. В; Обособена 
позиция №4 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Ален мак” №1, вх. А и вх. Б и ул. „Краков” №2, вх. А, вх. Б и вх. В.,с уникален

ОП Фирма Показател Kj -
Предлагана цена

Показател К2 - Техническа оценка 

К2= К 2А + К 2Б + К2В,
к 2 КО=К, + к 2

Подпоказател К2А =Срок за 
изпълнение на проектирането

Подпоказател К2Б =
Минимален срок за 
изпълнение на СМР

Подпоказател К2В=
Техническо

предложение
1 Д ЗЗД

„К онсорциум
Т ехн оком ”

40 5 5

Елемент № 1-2От. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-5т. 
Елемент № 4-5т 
Общо К2В=35 45 85

2 „П олитрейд
К ъ н ст р ак ш ъ н ”
Е О О Д

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-5т. 
Елемент № 4-5т

Общо К2В=35 45 85
3 О бединение

„П роектстрой
Л и н к ”

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-5т. 
Елемент № 4-5т 

Общо К2В=35 45 85
4 Д ЗЗД  „нск - 

К И Д А Т ”

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-1 От. 
Елемент № 4-5т 
Общо К2В=40 50 90

1

6. А на, i Тодорова - Главен експерт отдел „Бюджет”;

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Обобщена оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във 
връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на 
територията на Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр. 
Велико Търново,ул. "Генерал Иван Сарафов" №5, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г; Обособена позиция №2 "Сграда с административен 
адрес гр. Велико Търново, ул. "Плиска" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, №3, вх. А, вх. Б, вх. В, №5, вх. А, вх. Б, вх. В; Обособена позиция 
№3 "Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Драган Цончев” №23, вх. А, вх. Б, вх. В; Обособена позиция №4 
"Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Ален мак” №1, вх. А и вх. Б и ул. „Краков” №2, вх. А, вх. Б и вх. 
В.,с уникален номер 00073-2016-0009 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 01.03.2016 г. с ID 717409 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП.

ОП Фирма
Показател Ki
-  Предлагана 

цена

Показател К2 - Техническа оценка 

К2 = К2А + К 2Б + К2В,
к2 KO=Ki + К2

Подпоказател К2А =Срок за 
изпълнение на проектирането

Подпоказател К2Б
= Минимален срок 
за изпълнение на 

СМР

Подпоказател 
К2В= Техническо 

предложение

1 ДЗЗД
„Консорциум
Техноком”

40 5 5

Елемент № 1 -20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-5т. 
Елемент № 4-5т 
Общо К2В=35 45 85

2 „Политрейд
Кънстракшън”
ЕООД

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-5т. 
Елемент № 4-5т 

Общо К2В=35 45 85
3 Обединение

„Проектстрой
Линк”

40 5 5

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-5т. 
Елемент № 4-5т 

Общо К2В=35

3

45 85

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



4 ДЗЗД „ н с к  -  
КИДАТ”

Елемент № 1-20т. 
Елемент № 2-5т 
Елемент № 3-1 От. 
Елемент № 4-5т

40 5 5 Общо К2В=40 50 90

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л ^ ^   ..................
инж. Динко Ке^ев^Циректор на дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново

ЧЛЕНОВЙ: /
1  ' .................................................................................................................................

Наття Петпбва Липектор Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки”:

J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Р)Танка Александрова*'- Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване”:

арх. НиколаиЛ^иладинов Главен експерт в отдел „Устройство на територията” : 

4 . . . . . . ................. ............................

инж. Ивайло Дачев - Главен^експерт „Техническа инфраструктура” :

Александър Колев -  младши етейерт отдел „Обществени поръчки”:
/ v J  I

6 . . .    ............

Ана Тодорова - Главен експерт отдел „Бюджет”;

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




