
ПРОТОКОЛ № 4

Днес на дата 20.09.2016г. в 11:00 часа в сградата на Община Велико Търново в стая 
302, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от 
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед №  РД 22- 
1550/03.08.2016г. на Кмета на Община Велико Търново, изменена със Заповед РД 22-1712/ 
30.08.2016г., изменена със Заповед РД 22-1822/19.09.2016г. продължи разглеждането на 
офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита 
процедура с предмет: „Поддържане/превантивно, текущо и аварийно- възстановителни
работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново 
строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията  
на Община Велико Търново, стопанисвани от Община Велико Търново.”, с уникален номер 
00073-2016-0023 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 24.06.2016 г. с ID 
737412 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача 
на Община Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/.

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. Даниела Данчева - Началник отдел „Бюджет”;
3. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване”;
4. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”;
5. инж. Цанко Бояджиев - Началник отдел „Техническа инфраструктура”;
6. Иван Иванов - Главен специалист;
7. инж.Даниел Дончев - Младши експерт отдел „Устройство на територията”.
8. инж. Свилен Димитров от “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД;

На дата 14.09.2016 г., е публикувано съобщение на профил на купувача https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/ - „Съобщение по чл. 57, ал.З от ППЗОП” за датата, часа и 
мястото на отваряне на ценовите предложения. Същото е изпратено и по електронната поща 
до всички участници.

На заседанието на комисията присъстват представители на участниците, както следва:

Магбуле Мехмедова, упълномощен представител на „ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШ ЪН” 
ЕООД, съгласно пълномощно от Юлиян Николов, управител на „ПОЛИТРЕЙД 
КЪНСТРЪКШ ЪН” ЕООД.
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Атанаска Михайлова, упълномощен представител на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО"АД, съгласно пълномощно, подписано от инж. Филип Маринов и инж. Румен 
Игнатов.
- инж. Цветанка Радославова, упълномощен представител на „Пътно строителство" АД, 
съгласно пълномощно от инж. Валентин Зеленченко.

Представителите на участниците представиха пълномощни и удостовериха присъствието си 
чрез подписване на протокол за присъствие, неразделна част от настоящия протокол.

В съответствие с чл. 57, ал.З от ППЗОП комисията обяви резултатите от оценяването на 
оферта на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД, с ЕИК: 104693344 с вх. № 5300-116- 
7/01.08.2016г. от 16:42 часа, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. 
„България”, вх. № 27; телефон: 062/61 68 11; факс: 062/ 62 83 59; електронна поща за 
кореспонденция office@,psvt.bg; лице за контакти: инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, 
както следва:

Показа 1ел - П 
(наименование)

Получен бр. ю чки
Относителна 

тежест в
КО

'

Резу лтаг

М етодология за и зп ъ л н ен и е-П 1
П1 = А + Б 

където:

А. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА 
Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

По подпоказател А. Организация 
на работа -  60т.

По подпоказател Б. Управление на 
риска - 40т.

П1- общо -  100т.

60 % 60

Ц енови кр и тер и й  -  П2
Подлежи на оценка на по- късен 

етап от работата на комисията
40% -

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” на 
допуснатия участник.

1. Плик „Предлагани ценови параметри” оферта на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО” АД, с ЕИК: 104693344 с вх. № 5300-116-7/01.08.2016г. от 16:42 часа, с адрес за 
кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. „България”, вх. № 27; телефон: 062/61 68 
11; факс: 062/ 62 83 59; електронна поща за кореспонденция office@psvt.bg; лице за контакти: 
инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, съдържа следното:

1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП по образец № 9;
2. Анализи.

Председателя на комисията инж. Динко Кечев, обяви наличието на анализи в плик „Предлагани 
ценови параметри”, оповести ценовото предложение, като изчете предложените единични цени 
за всяка една от посочените дейности, в последователност, така както са посочени в
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представения от участника образец на Ценово предложение по чл. 39, ал. 3. т.2 от ППЗОП, като 
се оповестиха и показателите за ценообразуване, както следва:

В И Д О В Е  Д Е Й Н О С Т И  
1.3ЕМНИ РАБОТИ

№
по
ред

Наименование на вида дейност Ед.
мярка

Предлагана
цена

1.
Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м., 
включително всички, свързани с това присъщи разходи лв/м3

11,00

2. Ръчен изкоп, включително всички, свързани с това присъщи разходи лв/м3 10,70

3. Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт лв/м3
6,01

4. Механизиран изкоп в полускални почви, включително натоварване на транспорт лв/м3 21,85

5. Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт лв/м3 32,91

6. Машинно подравняване на банкети, с натоварване /без транспорт/ лв/м2 1,05

7. Попълване на банкети - машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на 
материала, разстилане, уплътняване и всички, свързани с това разходи лв/м3

41,38

8.
Направа насип от скален материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, 
указано от Възложителя, и с одобрен от него материал, вкл. разстилане и 
уплътняване

лв/м3
42,24

9. Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици и натоварване на 
транспорт лв/м

4,44

10. Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз лв/м
15,76

11. Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз лв/м
22,42

12. Оформяне на земни окопи, запълнени над 50 % - машинно лв/м 3,80

13. Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/ лв/м 1,00

14. Натоварване земни почни на камион лв/м3 4,13

15. Превоз на 7 км на земни, полускални и скални маси, вкл. всички, свързани с това 
присъщи разходи лв/ м3

4,24

16. Подготовка на основата за направа на пътища лв/м2
0,98

11. УЛИЧНИ И ПЪТНИ НАСТИЛКИ

1. Разваляне на съществуваща асфалтова настилка, вкл. изкопаване, натоварване лв/м3
20,99

2.

Ремонт на слаби места в основата - премахване на същ.настилка, изграж-дане на 
зона с дебелина до 1 м с одобрен от Възложителя материал, въз-становяване на 
асфалтовата конструкция и всички, свързани с това присъщи разходи, 
включително и транспорт

лв/м2

47,00
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3.

Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна 
асфалтова смес - с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, 
разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна 
емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи 
разходи,в т.ч. и транспорт

лв/м2

22,97

4.

Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна 
асфалтова смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, 
разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна 
емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи 
разходи, в т.ч. и транспорт

лв/м2

27,87

5.

Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асфалтова смес - 
със средна дебелина 4 см - машинно /фрезоване, оформяне, почистване, 
разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна 
емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи 
разходи, в т.ч. и транспорт

лв/м2

20,74

6.

Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с 
плътнаасфалтова смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезоване, 
оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и 
уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно 
брашно и всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт

лв/м2

22,37

7.
Изкърпване на настилката със студена асфалтова смес - ръчно, /оформяне, 
почистване, доставка, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и 
транспорт

лв/т
406,21

8. Изкърпване с машина за ремонт на повърхностни повреди и по големи 
пукнатини на асфалтовата настилка, с дебелина 4 см лв/м2

22,44

9.
Фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително 
натоварване, извозване до 10 км и депониране нафрезования материал и всички, 
свързани с това присъщи разходи

лв/м2
1,73

10.

Машинно полагане на плътна асфалтова смес на пластове със средна дебелина 
в уплътнено състояние 4 см, вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, 
направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, 
включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя

лв/м2

14,74

11.

Машинно полагане на неплътна асфалтова смес на пластове със средна 
дебелина в уплътнено състояние 4 см, вкл. изрязване на фугите, почистване на 
основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи 
разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя

лв/м2

14,05

12.

Машинно полагане на неплътна асфалтова смес на пластове със средна 
дебелина в уплътнено състояние 5 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на 
основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи 
разходи, включително транспорт.

лв/м2

17,21

13.
Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на 
фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с 
това присъщи разходи, включително транспорт.

лв/т
141,24

14. Запълване на пукнатини и фуги в настилката с ширина до 3 мм лв/м 1,86

15. Обработка на пукнатини и фуги в настилката с ширина над 3 мм. с асф. паста, 
на основата на полимермодифициран битум лв/м

2,62

16. Направа на трошено-каменна настилка, за пътна основа лв/м3 46,00

17. Доставка и полагане на паважна настилка от среден паваж (гранит), 10/10 см лв/м2 43,46

18. Доставка и полагане на паважна настилка от едър паваж(гранит), 10/20см. лв/м2 42,75
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19.
Ремонт на настилка от каменни плочи, с нови каменни плочи (пясъчник) със 
средна дебелина 5 см, включително и доставка. . лв/м2

58,72

20. Направа на настилка с решетъчни тела за паркинг, включително и доставка. лв/м2 35,88

21. Разваляне на калдъръм и пренареждане, вкл. почистване на камъните лв/м2 36,22

22.
Ремонт на видими бетонови бордюри - 18/ 35/ 50 с нови, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи лв./м

30,23

23. Доставка и полагане на видими бетонови бордюри -  18/ 35/ 50, вкл. всички, 
свързани с това присъщи разходи лв/м

26,51

24. Натоварване строителни отпадъци на камион / ръчно / и превоз на 7 км лв/м3 10,00

25. Доставка и полагане на неармиран бетон Клас В 15 за основи, стени и настилки лв/м3 166,77

26. Разбиване на бетон лв/м3 55,50

27. Профилиране на пътни банкети лв/м2 0,68

III. ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ

1. Разваляне на тротоарна настилка лв/м2 1,36

2. Ремонт на плочници със стари тротоарни плочи - до 10 м2 лв/м2 10,83

3. Ремонт на плочници с нови бетонови плочи 300/300/45 - до 10 м2 лв/м2 37,33

4.
Ремонт на градински бетонови бордюри 8/16 /50, вкл. демонтаж на стари 
бордюри и направа на нови. лв/м

19,15

5. Направа на градински бетонови бордюри 8/16 / 50 - нови лв/м 14,71

6. Натоварване строителни отпадъци на камион / ръчно / и превоз на 7 км лв/м3 10,00

7. Направа на настилка с бетонови плочи 300/400/50, върху сипица, вкл. всички, 
свързани с това присъщи разходи лв/м2 33,71

8.
Направа на настилка с бетонови плочи 300/400/50 върху циментова замазка,вкл. 
всички, свързани с това присъщи разходи лв/м2

35,03

9.
Настилка от каменни плочи, с нови каменни, плочи (пясъчник), с неправилни 
размери и средна дебелина 5 см. лв/м2

54,42

10. Направа на настилка от вибропресовани павета 12 /24/ 6 -  сиви лв/м2 42,78

11. Направа на настилка от вибропресовани павета 12/24/6 - цветни лв/м2 46,32

12. Направа обратни насипи от фракция и уплътняване -  0,20 м лв/м3 45,82

13. Доставка и полагане на неармиран бетон Клас В 15 за настилки лв/м3 149,47

14. Разбиване на бетон лв/м3 55,50

15. Направа хидроизолация ( фундалин) под тротоарни настилки лв/м2 3,28

16. Направа на тротоарна настилка от плътен асфалтобетон -  5 см. лв/м2 22,50

IV. ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1. Доставка и полагане бетонови бордюри 8/16, вкл. всички, свързани с това 
присъщи разходи лв/м

14,71

2. Доставка и полагане бетонови улеи - 40/50 , вкл. всички, свързани с това 
присъщи разходи лв/м

18,91

3. Доставка и монтаж на стандартна предпазна стена тип "Ню Джърси" лв/м 119,35
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4.
Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и 
полагане на подложен бетон, дренажна тръба ф ЮОмм, дренажен материал и 
всички, свързани с това присъщи разходи

лв/м
21,22

5. Ремонт облицован окоп вкл. подмяна на повредени плочи и всички, свързани с 
това присъщи разходи лв/м2

15,33

6. Доставка и полагане на сглобяеми бетонови елементи 1,00/1,00 м за облицовка 
на отводнителни окопи и всички, свързани с това присъщи разходи лв/м

68,93

7. Демонтаж на метален парапет тежък тип и натоварване на транспорт, вкл. 
всички, свързани с това присъщи разходи. лв/м

7,95

8.
Доставка и монтаж нови парапети тежък тип с финишно покритие - боя, вкл. 
всички, свързани с това присъщи разходи. Детайл съгласно фиг. 4.19 Стоманен 
парапет на пътен мост -  „Стоманобетонни мостове“ Иванчев 2005 г.

лв/м
204,53

9.
Боядисване на парапети на съоръжения, включително почистване на 
корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя и всички, 
СЕързани с това присъщи разходи

лв/м
5,77

10. Облицовка с едроломен камък на цим р-р, радие при водостоци и всички, 
свързани с това присъщи разходи лв/м2

23,78

11. Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи 
разходи лв/м2

11,53

12. Доставка и полагане на подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и всички, 
свързани с това присъщи разходи лв/м3

143,71

13.
Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, 
фундаменти и устои и всички, необходими материали /без кофраж и армировка/ 
и всички, свързани с това присъщи разходи

лв/м3
160,45

14.
Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, 
фундаменти и устои и всички, необходими материали /без кофраж и армировка/ 
и всички, свързани с това присъщи разходи

лв/м3
163,82

15. Циментова замазка на стоманобетонови конструкции на съоръженията и всички, 
свързани с това присъщи разходи лв/м2

7,96

16. Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, 
гладка, мека стомана лв/т

2130,00

17. Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и 
всички, свързани с това присъщи разходи лв/т

2130,00

18. Доставка и монтаж на стандартни чугунени решетки 40/40/8, без заключване, за 
дъждоприемна канализация и всички, свързани с това присъщи разходи лв/бр.

159,31

19. Повдигане решетки и капаци и всички, свързани с това присъщи разходи лв/бр. 43,64

20.
Доставка и полагане на еднопластовахидроизолация за мостови съоръжения, 
армирана с тъкан от полиестер/ полимерно фолио с дебелина на пласта 4-5 мм, 
върху пътна плоча и всички, свързани с това присъщи разходи

лв/м2
30,81

21. Двукратно намазване с битум по бетонови повърхности и всички, свързани с 
това присъщи разходи лв/м2 4,09

22. Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и всички, свързани с това 
присъщи разходи лв/м2

2,66

23. Разваляне на предпазен бетон с пътна фреза с различна дебелина и всички, 
свързани с това присъщи разходи лв/м3 53,84

24. Разбиване на стоманобетон и всички, свързани с това присъщи разходи лв/м3 95,54

25. Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 200, с муфи лв/м 28,06

26. Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 400, с муфи лв/м 50,26

27. Доставка и монтаж на стоманобетонови тръби ф 800, с муфи лв/м 219,01
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28. Доставка и монтаж на стоманобетонови тръби ф 1000, с муфи лв/м 332,99

29.
Доставка и монтаж на правоъгълни стоманобетонови елементи 2/2 м за 
водостоци лв'бр. 1445,19

30. Доставка и полагане на дренажен материал лв/м3 43,46

31.
Ремонт на тръбни водостоци ф 800, вкл. премахване на повредени и поставяне 
на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип лв/м

339,58

32. Ремонт на тръбни водостоци ф 1000, вкл. премахване на повредени и поставяне 
на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип лв/м

460,18

V. ПРОСВЕТЛЯВАНЕ

1. Изсичане на храсти и млада гора, вкл. събиране и изнасяне наизсечения 
материал лв/м2 2,01

2. Отсичане на единични дървета вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал лв/бр. 35,67

3. Натоварване на отсечена дървесна маса и извозване на депо на 5 км лв/м3 8,03

4. Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал л в/дка 43,89

5.
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания 
материал лв/дка 28,90

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

1.
Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 1000, вкл. изкоп, подл. бетон, 
бетон в основи, доставка и монтаж на тръбите, хидроизолация и всички, 
свързани с това присъщи разходи (без крилата)

лв/м 439,57

2.
Доставка и полагане на телени предпазни поцинковани мрежи 40/40 мм, с 
дебелина над 3 мм за обезопасяване на скални откоси лв/м2 16,14

3.

Доставка и полагане на габиони 100/100/200 със защитно покритие 
(поцинковани) за направа на предпазни стени за укрепване откоси, запълнени 
с ръчно реден ломен камък с подходяща зърнометрияи всички, свързани с това 
присъщи разходи

лв/бр. 153,63

4. Почистване на пътно платно от кал и наноси - машинно лв/м2 0,69

5. Почистване на пътно платно от кал и наноси - ръчно лв/м2 0,76

6. Почистване на пътно платно от скална маса - ръчно лв/м3 6,36

7. Почистване на пътното платно от скална маса - машинно лв/м3 11,90

8. Опесъчаване с пясък след ПТП лв/м2 0,78

9. Д ем онтаж  на еди нична еластична ограда лв/м 7,73'

10.
Доставка и монтаж на нова стандартна еластичнапредпазна ограда с 
бетонирани стълбчета лв/м 76,36

11. Доставка и монтаж на нова стандартна еластичнапредпазна ограда с набити 
стълбчета лв/м 69,76

Показатели на ценообразуване на всички видове работи в обхвата на поръчката и на 
допълнителни видове работи:

- Часова ставка 2,50 лв./чч;
- допълнителни разходи - върху ФРЗ 20 %;
- допълнителни разходи върху механизация 1 %
- печалба - 1 %;
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- доставно - складови разходи 0,01 %

Комисията единодушно установи, че Плик „Предлагани ценови параметри" от оферта на 
„ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД има съдържание, съгласно предварително 
обявените условия.

Комисията пристъпи към оценка на допусната оферта по показател (П2) ЦЕНОВИ 
КРИТЕРИЙ

Комисията извърши оценка по показател (П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ, при стриктно 
спазване на предварително обявените условия на методиката:

(П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ

До оценка по показателя (П2) се допускат само оферти, които съответстват на условията за 
изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя -  100 точки. 
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %.

Участникът предложил най -  ниска цена за изпълнение на поръчката получава максимален 
брой точки по показателя -  100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната 
оценка е 40 %.
Н а оценка подлежат ценообразуващите показатели, както следва:

Часова ставка
Допълнителни разходи върху ФРЗ 
Допълнителни разходи върху механизация 
Печалба
Доставно- складови разходи,

посочени от участника в образеца на предлагана цена

Оценките на участниците по показателя се изчисляват по следният начин:

П2 = Ц1 х 50 +Ц2 х 50

Ц1 е Часова ставка, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.
Оценката на участниците се извършва при спазване на следната формула:

Ц1 = (Ц тш  / Щ)
Където Щ  е Часова ставка съгласно Ценовото предложение на съответния участник. 
Където Ц т ш  е най- малката стойност на Щ  съгласно Ценовите предложения на всички 

участници.

Ц 2 = £ Ц2.1+ Ц2.2 +Ц 2.3+Ц 2.4) съгласно Ценовото предложение на съответния участник.
Ц2.1 -Допълнителни разходи върху ФРЗ
Ц2.2 -Допълнителни разходи върху механизация
Ц2.3 -Печалба
Ц2.4 -Доставно- складови разходи

Оценката на участниците се извършва при спазване на следната формула:
Ц2 = (Ц 2тш  / Ц21)

Където Ц21 = ( Ц 2Л+ Ц2.2 +Ц 2.3+Ш .4) съгласно Ценовото предложение на съответния 
участник.
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Където Ц 2 т т  е най- малката стойност на Ц21 = ( Ц2.1+ Ц2.2 +Ц2.3+Ц2.4) съгласно 
Ценовите предложения на всички участници.

За нуждите на оценката във формулата U,2i = ( Ц2.1+ Ц2.2 +Ц2.3+Ц2.4)
се сумират посочените числа в стойностно изражение без съответните мерни

Забележка: При извършване на изчисленията при получаване на оценките по съответните 
показатели и подпоказатели ще се използва закръгляване до втория знак след десетичната 
запетая.

След анализ на ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП, представено от 
участника при спазване на образец № 9 от документацията и след разглеждане на 
предложените анализи, комисията единодушно реши да оцени участника по (П2) 
ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ, както следва: (П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ — 100 точки и резултат 
40

Мотиви за оценката на комисията:

Видно от образец №  9 Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП в плик Предлагани 
ценови параметри" участника „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД. предлага часова 
ставка -2,50 лв. /чч, която е обект на оценка по Ц1 от методиката.

Ц1 = (Ц тш  / Щ)
Където Щ  е Часова ставка съгласно Ценовото предложение на съответния участник. 
Където Ц т ш  е най- малката стойност на Щ  съгласно Ценовите предложения на всички 

участници.

При спазване на условията по -  горе и предвид предложената от „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО” АД часова ставка и обстоятелството, че има една допусната оферта до оценка по 
показател П2- Ценови критерий , участника получава по Ц =1, получено, както следва:

Съгласно методиката:

Ц2 = ( Ц2.1+ Ц2.2 +Ц2.3+Ц2.4) съгласно Ценовото предложение на съответния участник.
Ц2.1 -Допълнителни разходи върху ФРЗ
Ц2.2 -Допълнителни разходи върху механизация
Ц2.3 -Печалба
Ц2.4 -Доставно- складови разходи 

У частн ика предлага:

единици.

Ц1 = (Ц тш  / Щ) 
Ц1 =(2 ,50 /2 ,50) 
Ц1 =1

- допълнителни разходи - върху ФРЗ 20 %;
- допълнителни разходи върху механизация 1 %
- печалба -

- доставно - складови разходи
1 %;
0 ,01%  поради което:

Ц2 = ( 2 0 +  1+1 +0,01) 
Ц2 =  22,01
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Предвид условията на методиката, че оценката на участниците се извършва при спазване 
на следната формула: Ц2 = ( Ц 2 т т  / Ц21) и предвид обстоятелството, че е допусната една 
оферта до оценка по Ценови критерий-П2, участника се оценява, както следва:
Ц2 = (Ц2пнп / Ц21)
Ц2 = (22,01/22,01)
Ц2 =1

П2 = Ц1 х 50 +Ц2 х 50
П2 = 1 у 50 +1 х 50 
П2 = 100 

100 х 40 % = 40

Комисията пристъпи към съставяне на индивидуални и обобщена оценъчни таблици, 
съгласно одобрената методика за оценка на офертата на допуснатия участник след отваряне на 
плик „Предлагани ценови параметри”. Същите са неразделна част от настоящия протокол.

Като взе предвид оценката, извършена в протокол от дата 19.09.2016г. и като взе предвид 
оценката извършена по показател П2- Ценови критерий в настоящия протокол, комисията 
единодушно предлага следното класиране за изпълнител на обществена поръчка, проведена 
чрез открита процедура с предмет: „Поддържане/превантивно, текущо и аварийно- 
възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, 
реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински 
пътища на територията на Община Велико Търново, стопанисвани от Община Велико 
Търново.”, с уникален номер 00073-2016-0023 в регистъра на АОП и публикувано обявление от 
дата 24.06.2016 г. с ID 737412 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана 
на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/421/.

1-во място за оферта на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД, с ЕИК: 
104693344 с вх. № 5300-116-7/01.08.2016г. от 16:42 часа, с адрес за кореспонденция: град 
Велико Търново, ПК 5000, ул. „България”, вх. № 27; телефон: 062/61 68 11; факс: 062/ 62 83 59; 
електронна поща за кореспонденция office@psvt.bg: лице за контакти: инж. Филип Маринов и 
инж. Румен Игнатов с Обща КО /Комплексна оценка -  100.
КО = П1 X 60% + П2 х 40%
КО = 100 X 60% + 100 х 40%
КО = 60+40 
КО =100

Мотиви за класирането: мотивите, отразени в протокол № 3 от работата на комисията и 
резултатите по показателите в таблиците/ индивидуални и обобщени/, неразделна част от тях, 
както и мотивите по показател (П2) Ценови критерий, изложени в настоящия протокол.

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията и 
методиката.
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Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 20.09.2016г„ 
като резултатите от всички действия от работата на комисията се отразиха в доклад на 
основание чл. 103, ал.З от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал.1 от ППЗОП.

Настоящия протокол и доклада на комисията по чл. 103, ал.З от ЗОП, във връзка с чл. 60. ал.1 
от ППЗОП се съставих в два еднообразни екземпляра.

Комисията приключи работа в 12.30 часа

комисия в състав:

ПРЕДСЕДАДДМГЙинЖуДинко Кечев -  Директор на дирекция „Строителство и устройство на 
територията” в Община Велико Търново

И  Ч Л ЕН О В Е:

1. На^я^Н^срова Директор Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки”; 

2 /Д ^ и е л а  Данчева - Началник отдел „Бюджет”;

3. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт отдел ,,Правно осигуряване”;

4. инж. Иваййб (Цачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”;

5. инж!1д<шк6 < Бояджиев - Началник отдел „Техническа инфраструктура”;

6. Иван Иванов - Главен специалист;
\  П  У  /

7. ДаниелДоичсв - Младши експерт отдел „Устройство на територията”.

8. инж. Свилен Димитров от "ИНВЕСТСТРОЙ 92" ЕООД;
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Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Поддържане/превантивно, текущо и аварийно-
възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на 
улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Велико Търново, стопанисвани от 
Община Велико Търново.”, с уникален номер 00073-2016-0023 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 24.06.2016 г. с 
ID 737412 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/.

Фирма

Методология за изпълнение -  П1
П1 = А  + Б П1 х 60%

Ценови
критерий
-П 2

х 40% ко
А.ОРГ АНИЗАЦИЯ 

НА РАБОТА
Б. УПРАВЛЕНИЕ 

НА РИСКА
„ПЪТНИ СТРОЕЖИ- 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО” 
АД

60т. 40т. ЮОт. 60 ЮОт. 40

оО

П РЕ Д С Е Д А Т Е Л : ИнжуДинко Кечев -  Директор Дирекция „СУТ“ в Община Велико Търново;

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/
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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: „Поддържане/превантивно, текущо и аварийно-
възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на 
улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Велико Търново, стопанисвани от 
Община Велико Търново.”, с уникален номер 00073-2016-0023 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 24.06.2016 г. с 
ID 737412 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/.

Фирма

Методология за изпълнение -  П1 
П1 = А + Б П1 х 60%

Ценови 
критерий 
—П2

х 40% к о

А.ОРГ АНИЗАЦИЯ 
НА РАБОТА

Б. УПРАВЛЕНИЕ 
НА РИСКА

„ПЪТНИ СТРОЕЖИ- 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО” 
АД

60т. 40т. ЮОт. 60 ЮОт. 40 100

1. НадйТ^етрова Директор Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки”;

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/
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: „Поддържане/превантивно, текущо и аварийно-
възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на 
улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Велико Търново, стопанисвани от 
Община Велико Търново.”, с уникален номер 00073-2016-0023 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 24.06.2016 г. с 
ID 737412 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/.

Фирма

Методология за изпълнение -  П1
П1 = А  + Б П1 х 60%

Ценови
критерий
-П2

х 40% ко
А.ОРГ АНИЗАЦНЯ 

НА РАБОТА
Б. УПРАВЛЕНИЕ 

НА РИСКА
„ПЪТНИ СТРОЕЖИ- 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО” 
АД

6 От. 40т. ЮОт. 60 ЮОт. 40 100

2.'Даниела Данчева - Началник отдел „Бюджет”;

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/
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: „Поддържане/превантивно, текущо и аварийно-
възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на 
улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Велико Търново, стопанисвани от 
Община Велико Търново.”, с уникален номер 00073-2016-0023 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 24.06.2016 г. с 
ID 737412 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/.

Фирма

Методология за изпълнение -  П1
П1 =А  + Б П1 х 60%

Ценови
критерий
-П 2

х 40% ко
А.ОРГ АНИЗАЦИЯ 

НА РАБОТА
Б. УПРАВЛЕНИЕ 

НА РИСКА
„ПЪТНИ СТРОЕЖИ- 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО” 
АД

60т. 40т. 1 ООт. 60 100т. 40 100

ЗуРусанка Александрова -  Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване”;

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/
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: „Поддържане/превантивно, текущо и аварийно-
възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на 
улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Велико Търново, стопанисвани от 
Община Велико Търново.”, с уникален номер 00073-2016-0023 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 24.06.2016 г. с 
ID 737412 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/.

Фирма

Методология за изпълнение -  П1
П1 = А + Б П1 х 60%

Ценови
критерий
-П2

х 40% к о

А.ОРГ АНИЗАЦИЯ 
НА РАБОТА

Б. УПРАВЛЕНИЕ 
НА РИСКА

„ПЪТНИ СТРОЕЖИ- 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО” 
АД

60т. 40т. ЮОт. 60 ЮОт. 40 100

........... VTV4 «Л i . . . . . . .  ..

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

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/
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: „Поддържане/превантивно, текущо и аварийно-
възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на 
улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Велико Търново, стопанисвани от 
Община Велико Търново.”, с уникален номер 00073-2016-0023 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 24.06.2016 г. с 
ID 737412 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/.

Фирма

Методология за изпълнение -  П1
П1 = А  + Б П1 х 60%

Ценови
критерий
-П2

х 40% ко
А.ОРГ АНИЗАЦИЯ 

НА РАБОТА
Б. УПРАВЛЕНИЕ 

НА РИСКА
„П Ъ Т Н И  С Т Р О Е Ж И - 
В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О ” 
А Д

60т. 40т. ЮОт. 60 ЮОт. 40 100

5. инж. Цанко ( Бояджиев - Началник отдел „Техническа инфраструктура”;

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/
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: „Поддържане/превантивно, текущо и аварийно-
възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на 
улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Велико Търново, стопанисвани от 
Община Велико Търново.”, с уникален номер 00073-2016-0023 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 24.06.2016 г. с 
ID 737412 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/.

Ф и рм а

М етодология за изпълнение -  П1
П1 = А  + Б П1 х 60%

Ц енови
кри тери й
-П 2

х 40% к о

А.ОРГ АНИЗАЦИЯ 
НА РАБОТА

Б. УПРАВЛЕНИЕ 
НА РИСКА

„ПЪТНИ СТРОЕЖИ- 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО" 
А Д

60т. 40т. ЮОт. 60 ЮОт. 40 100

6. Иван
/ " " 7

Иванов - Главен специалист;

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/
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: „Поддържане/превантивно, текущо и аварийно-
възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на 
улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Велико Търново, стопанисвани от 
Община Велико Търново.”, с уникален номер 00073-2016-0023 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 24.06.2016 г. с 
ID 737412 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/.

Ф и рм а

М етодология за изпълнение -  П1
П1 = А + Б П1 х 60%

Ц енови
кри тери й
-П2

х 40% к о

А.ОРГ АНИЗАЦИЯ 
НА РАБОТА

Б. УПРАВЛЕНИЕ 
НА РИСКА

..П Ъ Т Н И  С Т Р О Е Ж И - 
В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О ” 
А Д

60т. 40т. ЮОт. 60 ЮОт. 40 100

f\

■ / N j I
7. Даниел Дончев - М ладши експерт отдел „Устройство на територията”.

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/
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: „Поддържане/превантивно, текущо и аварийно-
възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на 
улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Велико Търново, стопанисвани от 
Община Велико Търново.”, с уникален номер 00073-2016-0023 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 24.06.2016 г. с 
ID 737412 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/.

Ф ирм а

М етодология за изпълнение -  П1
П 1 = А  + Б П1 х 60%

Ц енови
кри тери й
-П2

х 40% к о

А.ОРГ АНИЗАЦИЯ 
НА РАБОТА

Б. УПРАВЛЕНИЕ 
НА РИСКА

„П Ъ Т Н И  С Т Р О Е Ж И - 
В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О ” 
А Д

60т. 40т. ЮОт. 60 ЮОт. 40 100

8. инж. Свилен Димитров от "ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД;

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421/
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: „Поддържане/превантивно, текущо и аварийно- възстановителни  
работи при аварийни ситуации/, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в 
населените места и общински пътища на територията на Община Велико Търново, стопанисвани от Община Велико 
Търново.”, с уникален номер 00073-2016-0023 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 24.06.2016 г. с ID 737412 в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/421 /.

Фирма

Методология за изпълнение -  П1
П1 = А + Б П1 х 60%

Ценови
критерий
-П2

х 40% к о

А.ОРГ АНИЗАЦИЯ 
НА РАБОТА

Б. УПРАВЛЕНИЕ 
НА РИСКА

„П Ъ Т Н И  С Т Р О Е Ж И - 
В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О ” 
А Д

60т. 40т. ЮОт. 60 ЮОт. 40 100

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция „Строителство и устройство /ттериторията” в Община Велико Tbggoitf-. 
И ЧЛЕНОВЕ.
1. Надя Петрова Директор Дирекция „Общинска собст-венцбт и обществени поръчки”  .........................

2. Даниела Данчева - Началник отдел „Б ю дж ет^ ,..............................

3. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване”1^^у.^.

4. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура” ...

5. инж. Цанко Бояджиев - Началник отдел „Техническа инфраструктура”/ ! .   .......................

6. Иван i

7. Даниел Дончев - Младши експерт отдел „Устройство на териториятаТУ. . ^ . .... .

8. инж. Свилен Димитров от “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД .
\  — Е

Иванов - Главен спецрайист ...... - j

https://www.veliko-
kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




