
П Р О Т О К О Л № 4 

Днес 06.07.2016 г. в 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 
68, ал. 1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22-753/01.04.2016 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: „Строителен надзор 
на обект: „Консервация, реставрация н експониране със защитно покритие на обект 
„Шишманова баня" - гр. Велико Търново" по Програма БГ 08, 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 БГ 08 
„Културно наследство и съвременни изкуства", финансирана от Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014., с уникален номер 
00073-2016-0010 в регистъра на АСП и п}бликувано обявление от дата 02.03.2016 г. с ID 
717665 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 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 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; 
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 Теодора Станчева - Началник отдел „УТ" в 
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Община Велико Търново, като резервен член, за което подписан декларация по чл. 35, ал.1, 
Т.1, Т.2, т.З, Т.4 и чл.35, ал.2 от ЗОП. 

Поради отсъствието на Александър Колев - Мл. Експерт отдел „ОП" в Община Велико 
Търново, неговото място бе заето от Инж. Иван Иванов - Главен експерт отдел „ТИ" в 
Община Велико Търново като резервен член, за което подписан декларация по чл. 35, ал.1, 
т.1, т.2, т.З, т.4 и чл.35, ал.2 от ЗОП. 

На заседанието на комисията присъства представител на участника, като същият 
удостовери присъствието си чрез подписване на протокол за присъствие. 

На заседанието присъства Пламен Иванов Цанев - представител на „Модул Н" ЕООД 

В „Общински център за услуги и информация на граждани", в сградата на Община 
Велико Търново беше поставено обявление с изх. Хо 9100-00-46/01.07.2016 г. за датата и часа 
на отваряне на ценовите оферти. В същото е предоставена информация, че отварянето и 
оповестяването на ценовите оферти ще се извърши на дата 06.07.2016 г. от 14:00 часа в 
сградата на Община Велико Търново. Писма с уведомяване за датата и часа на отваряне на 
пликовете „Предлагана цена" са изпратени до всички участници в процедурата на посочените 
в офертите имейл адреси. 

Комисията съобщи резултатите от оценяването на офертите но всички други 
показатели различни от цената, след което отвори пликовете с предлагана цена на 
допуснатите участници и оповести ценовите оферти. 

1. Относно оферта с вх. № 5300-1964/31.03.2016 г. в 08:54 ч. на „АЛФА М - 98" ЕООД гр. 
Габрово 5300, ул. „Софроний Врачански" № 1, ет. 2, тел.: 0878/ 934383, e-mail: 
alfa m eood@abv.bg, комисията констатира: 

Плик № 3: „Предлагана цена" съдържа: 

1. Ценово предложение /образец 2/, подписано и подпечатано от Н. Кънчев -
Управител - стр. 1-2 

- Предложено възнаграждение за изпълнение на услугата - 7 910.00 лв. /седем хиляди 
деветстотин и десет лв. и 00 ст./ без ДДС, а с 20% ДДС 9 492.00 лв. /девет хиляди 
четиристотин деветдесет и два лв. и 00 ст./ 

П. Относно оферта с вх. № 5300-1969/31.03.2016 г. в 09:28 ч. на „МОДУЛ Н" ЕООД гр. 
София, ж.к. „Илинден", бл. 129, вх. Б, ап. 70, ет.9, GSM: 0887/ 64 63 74, e-mail: 
MODULN@АВV.BG, лице за контакт: инж. Боряна Митова, комисията констатира: 

Плик № 3: „Предлагана цена" съдържа: 

1. Ценово предложение /образец 2/, подписано и подпечатано от Б. Митова -
Управител - стр. 1-2 

- Предложено възнаграждение за изпълнение на услугата - 10 000.00 лв. /десет хиляди 
лв. и 00 ст./ без ДДС, а с 20% ДДС 12 000.00 лв. /дванадесет хиляди лв. и 00 ст./ 

*** 
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КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ к ъ м ОЦЕНКА НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НА УЧАСТНИЦИТЕ, КОЯТО СЕ ИЗВЪРШВА СЪГЛАСНО СЛЕДНАТА МЕТОДИКА: 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА 
Критерият за оценка на Офертите на Участниците в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: Строителен надзор на обект „Консервация, реставрация и 
експониране със защитно покритие на обект „Шишманова баня" - гр. Велико Търново" 
по Програма БГ 08, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-
10М1-44 от 23.04.2015 г., финансиран по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване 
на културното наследство" на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни 
изкуства", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство (ФМ на ЕИП) 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. 

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти 
„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА". 
Всеки от членовете на комисията попълва индивидуална оценъчна таблица, като спазва 
методиката по- долу, след което Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира 
на първо място участникът получил най-висок резултат след: осредняване на резултатите 
по всеки показател на база получените индивидуални оценки от членовете на Комисията; 
Участника с най-висок коефициент KG се класира на първо място. Класирането на офертите 
се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която се 
формира като сбор от полз^ените точки по отделните показатели за оценка след 
осредняването. 

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия икономически 
най- изгодна оферта. 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: 

КО = П1 X 50% + П2 X 50% 
Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в 

методиката и има максимална стойност 100 точки. 
На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки. 

„Комплексната оценка" се определя на база следните показатели: 

' Показат ел - П^ ^̂  ¥ ' 
(наименование) 

Максимално';: ' 
i вьзможен бр. гочки 
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1. Ценови критерий - П1 100 50% 
2.0РГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА - П2 100 50% 

I. ПО показател П1 - Ценови критерий, показател за предлаганата цена от участника. 
При оценяването се взема предвид предлаганото от участника възнаграждение в абсолютна 
стойност за изпълнение на поръчката. Максимален брой точки по показателя - 100 точки. 
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50%. Оценките на офертите по 
показателя се изчисляват по формулата: 



П1 = (Ц min / Ц1) X 100 = (брой точки) 

Където Ц1 е предложената цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на 
съответния участник. 

Където LJ,min е най-ниската предложена цена в лева без ДДС съгласно Ценовите 
предложения на всички участници. 

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще се 
използва закръгляване до 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 позицията. 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. 
Оферти, в които оценяваните показатели имат еднакви стойности и измерения, получават 
равен брой точки по съответния показател. 
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-
изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените 
са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира 
офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 
първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най- изгодна 
оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП. 

- „АЛФА М - 98" ЕООД предлага възнаграждение за изпълнение на поръчката в 
размер на 7 910.00 лв. /седем хиляди деветстотин и десет лв. и 00 ст./ без ДДС 

- „МОДУЛ Н" ЕООД предлага възнаграждение за изпълнение на поръчката в размер на 
10 000.00 лв. /десет хиляди лв. и 00 ст./ без ДДС 

Предвид направените предложения по показател П1 - Ценови критерий и при 
условията на методиката, комисията оцени, допуснатите участници по този показател, както 
следва: 

- „АЛФА М - 98" ЕООД - 100 т. 
- „МОДУЛ Н" ЕООД - 79.1 т. 

Оценките комисията определи след- съпоставка на възнаграждението за изпълнение на 
поръчката, предложено от всеки един от допуснатите до този етап участници и прилагане 
формулата за оценка по показател „Ценови критерий", както следва: 

За „АЛФА М - 98" ЕООД: 
Съгласно методиката за оценка максимален брой 100 точки получава участника, 

предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката. Като взе предвид предложеното 
възнаграждение за изпълнение на поръчката, комисията единодушно реши да оцени 
участника с „АЛФА М - 98" ЕООД със 100 т. по този показател. 

За „МОДУЛ Н" ЕООД: 
П1 = Ц т1п/Ц1 X 100 = 7 910.00 / 10 000 х 100 = 79.1 т. 



Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията и 
методиката за икономически най-изгодна оферта. Оценката се обуславя от предлаганото от 
участниците възнаграждение за изпълнение на поръчката. Ценовите предложения на 
участниците са приемливи, тъй като не превишават прогнозната стойност (12 355.50 лв.) за 
изпълнение на поръчката, посочена в обявлението за поръчка. 

*** 

II. По показател „П2 - Организация на работа" са обстоятелствено отразени в протокол от 
работата на комисията от дата 30.06.2016 г. 

* * * 

Участника с най-висок коефициент КО се класира на първо място. Класирането на 
офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, 
която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след 
осредняването. 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: 

КО = Ш X 50% + П2 X 50% 
Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в методиката и 
има максимална стойност 100 точки. 

На първо място ш,е бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки. 

За „АЛФА М - 98" ЕООД: 

КО = 100 X 50% + 50 X 50% = 50 + 25 = 75 т. 

За „МОДУЛ Н" ЕООД: 
КО = 79.1 X 50% + 100 X 50% = 39.55 + 50 = 89.55 т. 

*** 

Като взе предвид оповестените резултати по показател „П2 - Организация на работа" 
и резултатите по показател ,,П1 - Ценови критерий",, комисията единодушно предложи 
следното класиране за изпълнител на обществена поръчка, проведена чрез открита процедура 
с предмет: „Строителен надзор на обект: „Консервация, реставрация и експониране със 
защитно покритие на обект „Шишманова баня" - гр. Велико Търново" по Програма БГ 
08, 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 БГ 08 „Културно наследство н съвременни 
изкуства", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014.: 

1-ВО МЯСТО ЗА: „МОДУЛ Н" ЕООД 

2-РО МЯСТО ЗА: „АЛФА М - 98" ЕООД 



Комисията попълни индивидуална и обобщена оценъчна таблица за резултатите от 
оценката по показателите от методиката. Индивидуалните и обобщените оценъчни таблици са 
неразделна част от настоящия протокол. 

Комисията приключи работа в 15:12 часа. 

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра. 

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

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ Нелина Църова - Директор Дирекция „Култура^и i уризъм" в Община Велико Търново/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/ Явор Иванов - Старши експерт в отдел „ОП" в Община Велико Търново / 

.• '! LA 

/ Светозара Стефанова - Главен експерт в отД6й'.)^Бюджет" в Община В. Търново / 

/ Теодора Станчева - Началник отдел „УТ" в Община Велико Търново / 

/ Инж. Иван Иванов - Главен експерт отдел „ТИ" в Община Велико Търново / 

/ Арх. Донка Колева - Раде̂ £̂ > - Главен експерт в Дирекция „Култура и Туризъм" в Община 
Велико Търново / 

/ Йорданка Антонова - Старши експерт в Дирекция „ОР" в Община Велико Търново / 

blagovesta
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!



Обобщена оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на обект: „Консервация, реставрация и експониране 
със защитно покритие на обект „Шишманова баня" - гр. Велико Търново" по Програма БГ 08, Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ 24-10IVI1-44 от 23.04.2015г., финансиран по Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство" 

на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 

Фирма 
П1 - Ценови 

критерий 
X 50 % П2 - Организация на работата X 50 % 

Относителна 
тежест в КО 

„АЛФА М - 98" ЕООД гр. Габрово 100 50 50 25 75 

„МОДУЛ Н" ЕООД гр. София 79.1 39.55 100 50 89.55 

к о м и с и я в СЪСТАВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ Нелина Църова - Директор Дирекция ,,Kyj][Typa и Туризъм" в Община Велико Търново / 

ЧЛЕНОВЕ: 

/ Явор Иванов - Стари/и експерт в отдел „ОП" в Община Велико Търново / 

/ Светозара Стес^анова - Главен експерт в отдел „Бюджет" в Община В. Търново / 

/ Теодора Станчева - Началник отдел „УТ" в Община Велико Търново / 

/ Инж. Иван Иванов - Главен експерт отдел „ТИ" в Община Велико Търново / 

/ '1 
/ Арх. Донка Колева - Р ^ ^ - / ^ а в е н експерт в Дирекция „Култура и Туризъм" в Община Велико Търново / 

/ Йорданка Антонова - Старщи експерт в Дирекция „ОР" в Община Велико Търново / 

blagovesta
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на обект: „Консервация, реставрация и 
експониране със защитно покритие на обект „Шищманова баня" - гр. Велико Търново" по Програма БГ 08, 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 БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 

Фирма 
П1 - Ценови 

критерий 
X 50 % П2 - Организация на работата X 50 % 

Относителна 
тежест в КО 

„АЛФА М - 98" ЕООД гр. Габрово 100 50 50 25 75 
„МОДУЛ Н" ЕООД гр. София ,79.1 39.55 100 50 89.55 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ Нелина Църова - Директор Дирекция . ,Кул ^jpa и Туризъм" в Община Велико Търново / 

blagovesta
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на обект: „Консервация, реставрация и 
експониране със защитно покритие на обект „Шишманова баня" - гр. Велико Търново" по Програма БГ 08, 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 БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 

Фирма 
П1 - Ценови 

критерий 
X 50 % П2 - Организация на работата X 50 % 

Относителна 
тежест в КО 

„АЛФА М - 98" ЕООД гр. Габрово 100 50 50 25 75 
„МОДУЛ Н" ЕООД гр. София 79.1 39.55 100 50 89.55 

/ Явор Иванов - Старши експерт в отдел „ОП" в Община Велико Търново / 

blagovesta
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на обект: „Консервация, реставрация и 
експониране със защитно покритие на обект „Шишманова баня" - гр. Велико Търново" по Програма БГ 08, 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 БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 

Фирма 
П1 - Ценови 

критерий 
X 50 % П2 - Организация на работата X 50 % Относителна 

тежест в КО 
„АЛФА М - 98" ЕООД гр. Габрово 100 50 50 25 75 

„МОДУЛ Н" ЕООД гр. София 79.1 39.55 100 50 89.55 

tî y 
/ Светозара Стефанова - Главен експерт в отдел „Бюджет" в Община В. Търново / 

blagovesta
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на обект: „Консервация, реставрация и 
експониране със защитно покритие на обект „Шищманова баня" - гр. Велико Търново" по Програма БГ 08, 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 БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 

Фирма 
П1 - Ценови 

критерий 
X 50 % П2 - Организация на работата X 50 % Относителна 

тежест в КО 
„АЛФА М - 98" ЕООД гр. Габрово 100 50 50 25 75 

„МОДУЛ Н" ЕООД гр. София 79.1 39.55 100 50 89.55 

/ Теодора Станчева - Началник отдел ,.У Г" в Община Велико Търново / 

blagovesta
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на обект: „Консервация, реставрация и 
експониране със защитно покритие на обект „Шишманова баня" - гр. Велико Търново" по Програма БГ 08, 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 БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 

Фирма 
П1 - Ценови 

критерий 
X 50 % П2 - Организация на работата X 50 % 

Относителна 
тежест в КО 

„АЛФА М - 98" ЕООД гр. Габрово 100 50 50 25 75 
„МОДУЛ Н" ЕООД гр. София 79.1 39.55 100 50 89.55 

/ Ин>1\. riaan пванов - Главбн експерт отдел „ТИ" в Община Велико Търново / 

blagovesta
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет; „Строителен надзор на обект: „Консервация, реставрация и 
експониране със защитно покритие на обект „Шишманова баня" - гр. Велико Търново" по Програма БГ 08, 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 БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 

Фирма 
П1 - Ценови 

критерий 
X 50 % П2 - Организация на работата X 50 % 

Относителна 
тежест в KG 

„АЛФА М - 98" ЕООД гр. Габрово 100 50 50 25 75 
„МОДУЛ Н" ЕООД гр. София 79.1 39.55 100 50 89.55 

/ Арх. Донка Колева - Радева - Главен експерт в Дирекция „Култура и Туризъм" в Община Велико Търново / 

blagovesta
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!



Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор на обект: „Консервация, реставрация и 
експониране със защитно покритие на обект „Шишманова баня" - гр. Велико Търново" по Програма БГ 08, 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 БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 

Фирма 
П1 - Ценови 

критерий 
X 50 % П2 - Организация на работата X 50 % 

Относителна 
тежест в КО 

„АЛФА М - 98" ЕООД гр. Габрово 100 50 50 25 75 
„МОДУЛ Н" ЕООД гр. София 79.1 39.55 100 50 89.55 

/ Йорданка Антонова - Старши експерт в Дирекция „ОР" в Община Велико Търново / 

blagovesta
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




