
О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

ЗАПОВЕД

гр. Велико Търново

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, 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.) и отразените резултати и мотиви в 
протоколи от дати, както следва: протокол № 1 от дата 14.04.2016г. от 14:00 часа; 
протокол № 2 от дата 02.06.2016г. от 10:00 часа; протокол № 3 от дата 11.07.2016г. от 
09:30 часа; протокол № 4 от дата 14.07.2016г. от 11:00 часа, на Комисията, назначена 
със Заповед № РД 22- 840/13.04.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново за 
разглеждане, оценка и класиране на постъпилите в срок оферти за изпълнение на 
обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: Инженеринг - проектиране и 
изпълнение на СМР във връзка е 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 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, открита 
с Решение РД 24-13 от 01.03.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново,

НАРЕЖДАМ:

I. На основание чл. 73, ал.2 от ЗОП (отм.) и §18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 
от 16.02.2016 г.) и във връзка с констатациите и мотивите на комисията отразени в 
протоколите от нейната работа отстранявам от участие в процедурата 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 
позицииЮбособена 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
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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., следните участници и оферти:

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.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.”;

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 
noma: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.”;

Мотиви: съгласно подробно посочените правни и фактически основания в 
протоколи № 2 от дата 02.06.2016г. и № 3 от дата 11.07.2016г. от работата на 
комисията.

ОБЯВЯВАМ:

Е Класирането за обществена поръчка 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 
позицииЮбособена 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.,

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 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; 

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”.
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1-во място за„Политрейд Кънстръкпгьн” 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 noopmikolov.yulian@gmail.com; 

с 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 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: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 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 noni,a:office@nsksofia.eu. 
с Комплексна оценка- 90 т.

Мотиви за класирането: оповестените публично резултати и оценки по 
показатели от методика: по Показател Кг - Техническа оценка включващ: 
подпоказателите - Подпоказател К2А -  Срок за изълнение на проектирането, 
Под показател К 2Б -  Срок за изпълнение на СМР и Подпоказател К2В= Техническо 
предложение в протокол № 3 от работата на комисията и мотивите по показател 
Показател Ki -  Предлагана цена, изложени в протокол № 4 от работата на 
комисията.

До всички протоколи от работата на комисията има осигурен свободен достъп на 
Профила на купувача - https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/391/.

II. Определям за изпълнител 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: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., 
както следва:

За обособена позиция №1 -  „Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, 
ул. 'Тенерал Иван Сарафов" №5, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г;

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 
nom;a:monostro@abv.bg;

3

mailto:noopmikolov.yulian@gmail.com
mailto:proektstroy@gmail.com
mailto:office@nsksofia.eu
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/391/
mailto: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”. 
„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 noujamikolov.yulian@gmail.com; 

с 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”
Обединение „Проектстрой - Линк”, с адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ПК 5300, 
местност „Колева ливада” №1, телефон 066 811 919; факс 066 811 800; електронна 
noma:procktstroy@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.”
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 
поща: office@nsksofia. eu. 
с Комплексна оценка- 90 т.

III. Съгласно чл. 73, ал.З от ЗОП (отм.) и §18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 от 
16.02.2016 г.) препис от настоящата заповед да бъде изпратен на участниците в 3 - 
дневен срок.

IV. Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10- дневен 
срок, съгласно чл. 120 и следващите от Закона за обществените поръчки (отм.) и §18 от 
ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13^от 16.02.2016 г.) пред Комисията за защита на 
конкуренцията, град София, бул.Витоша №18.

Контрола по изпълнение на заповедта ще-упражнявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ,
ИНЖ. ДАНИЕЛ _  ПАНОВ
Кмет на Община Велико Търновх

Съгласували:

Десислава Йонкова^
Директор дирекция L Правна " в Община В. Търново

Н а^гП  етрова
Директор дирекция ОС ОП в Община В. Търново
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




