
ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 18.07.2016 г. в 11:00 ч., в стая № 306 в сградата на Община Велико Търново, 
комисията по чл. 97, ал.1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22 -  1427/18.07.2016 г. на 
Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени офертите, представени в 
отговор на обява с № ОБ-2/04.07.2016 г. за обществена поръчка по чл. 20, ал.З, т.2 от ЗОП 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 187, ал.1 и ал.2 от ЗОП, започна разглеждането на 
постъпилите оферти във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на 
външни оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения на 
община Велико Търново по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна 
програма “Региони в растеж” 2014-2020” с ID 9054059

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариела Цонева -  Директор на дирекция „Общинско развитие” в Община 
Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Николина Ангелова -  Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;
2. Даниела Данчева -  Началник на отдел „Бюджет” в Община Велико Търново;
3. инж. Цанко Бояджиев -  Началник на отдел „Техническа инфраструктура” в Община 
Велико Търново;
4. Мая Тодорова - Технически сътрудник отдел „АТО" Община Велико Търново;

В определения в обява № ОБ-2/04.07.2016 г. за обществената поръчка срок са 
постъпили две оферти. В изпълнение на чл.188, ал.2 от ЗОП на 12.07.2016 г. срока за 
събиране на оферти се удължи с още 3 дни до 15.07.2016 г. След изтичане и на 
допълнителния срок в резултата са получени три оферти.

1. Оферта с вход. № 5300-17279-1/11.07.2016 г. от 10:52 часа на „Проджект Планинг енд 
Мениджмънт” ООД, със седалище гр. София 1000, бул. „Витоша” № 39, ап. 3, с ЕИК 
175216595, тел:/факс: 02/953 35 67, e-mail: office@ppmanagement.eu;

2. Оферта с вход. № 39-139-1/11.07.2016 г. от 11:02 часа на Кооперация „София 
Консултинг Груп”, със седалище гр. София 1000, бул. „Дондуков” № 9 и адрес за 
кореспонденция: гр. София 1527, бул. „Стара планина” № 74, с ЕИК 831850588, 
тел:/факс: 02/944 5074; 0888 330 891, факс: 02/9445081, e-mail: office@scg-bg.biz;
stefan@club2000.org;

3. Оферта с вход. № 5300-18422-1/15.07.2016 г. от 11:22 часа на „Фрибул” ООД, със 
седалище гр. Варна 9010, ул. „Момина сълза” № 8, ап. № 105 и адрес за кореспонденция 
гр. Варна 9000, ул. „Цар Асен” № 11А, ет. 2, с ЕИК 103318710, тел: 052/604 603, факс: 
052/604 609, e-mail: info@fribuicom; fribul@abv.bg;
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След запознаване със списъка с участниците, членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.

I. Оферта с вход. № 5300-17279-1/11.07.2016 г. от 10:52 часа на „Проджект Планинг енд 
Мениджмънт” ООД, със седалище гр. София 1000, бул. „Витоша” № 39, ап. 3, с ЕИК 
175216595, тел:/факс: 02/953 35 67, e-mail: office@ppmanagement.eu, съдържа:

1. Представяне на участника /Приложение № 1/;
2. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП /Приложение № 2/ -  от Борислав Стоянов, в 

качеството му на управител и представляващ дружеството;
3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП /Приложение № 3/ - от Борислав 

Стоянов, в качеството му на управител и представляващ дружеството;
4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП /Приложение № 3/ - от Дойчин Стоянов, 

в качеството му на управител и представляващ дружеството;
5. Декларация по чл. 66, ал. 1 ЗОП за участие на подизпълнители /Приложение № 4/ - 

участникът няма да използва подизпълнители;
6. Справка - декларация за оборот от услуги в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката по чл. 62, ал.1, т. 4 от ЗОП /Приложение № 5/;
7. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета поръчката 

/Приложение № 6/;
8. Документи доказващи изпълнението на посочените в списъка услуги - Референции 

за добро изпълнение;
9. Списък на експертите за изпълнение на услугата /Приложение № 7/;
10. Декларация за ангажираност на експерт /Приложение № 7.1/ - от 11 експерта;
11. Техническо предложение за изпълнение на услугата /Приложение № 8/ -  от 

Борислав Стоянов, в качеството му на управител и представляващ дружеството;
12. Ценово предложение /Приложение № 9/ - от Борислав Стоянов, в качеството му на 

управител и представляващ дружеството;
Предложената от участника обща цена за оценка на осемте основни проекта и 

минимум едни резервен от Инвестиционната програма на община Велико Търново, е в 
размер на 29 880 лева без ДДС;

13. Съдържание на офертата;

II. Оферта с вход. № 39-139-1/11.07.2016 г. от 11:02 часа на Кооперация „София 
Консултинг Груп”, със седалище гр. София 1000, бул. „Дондуков” № 9 и адрес за 
кореспонденция: гр. София 1527, бул. „Стара планина” № 74, с ЕИК 831850588, 
тел:/факс: 02/944 5074; 0888 330 891, факс: 02/9445081, e-mail: office@scg-bg.biz; 
stefan@club2000.org, съдържа:

1. Опис на представените документи;
2. Представяне на участника /Приложение № 1/;
3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП /Приложение № 2/ -  от Стефан Иванов, в 

качеството му на председател на управителния съвет;
4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП /Приложение № 2/ -  от Спартак 

Керемедчиев, в качеството му на зам.председател на управителния съвет;
5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП /Приложение № 3/ - от Стефан Иванов, в 

качеството му на председател на управителния съвет;
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6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП /Приложение № 3/ - от Спартак 
Керемедчиев, в качеството му на зам.председател на управителния съвет;

7. Декларация по чл. 66, ал. 1 ЗОП за участие на подизпълнители /Приложение № 4/ - 
участникът няма да използва подизпълнители;

8. Справка - декларация за оборот от услуги в сферата, попадаща в обхвата на 
поръчката по чл. 62, ал.1, т. 4 от ЗОП /Приложение № 5/;

9. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета поръчката 
/Приложение № 6/;

10. Документи доказващи изпълнението на посочените в списъка услуги -  
Информации за изпълнение на договори за обществени поръчки от регистъра на АОП, 
Договори за възлагане на обществени поръчки, референции и удостоверения;

11. Списък на експертите за изпълнение на услугата /Приложение № 7/;
12. Декларация за ангажираност на експерт /Приложение № 7.1/ - от 10 експерта;
13. Техническо предложение за изпълнение на услугата /Приложение № 8/ -  от 

Стефан Иванов, в качеството му на председател на управителния съвет;
14. Ценово предложение /Приложение № 9/ - от Стефан Иванов, в качеството му на 

председател на управителния съвет;
Предложената от участника обща цена за оценка на осемте основни проекта и 

минимум едни резервен от Инвестиционната програма на община Велико Търново, е в 
размер на 65 500 лева без ДДС;

III. Оферта с вход. № 5300-18422-1/15.07.2016 г. от 11:22 часа на „Фрибул” ООД, със 
седалище гр. Варна 9010, ул. „Момина сълза” № 8, ап. № 105 и адрес за кореспонденция 
гр. Варна 9000, ул. „Цар Асен” № 11А, ет. 2, с ЕИК 103318710, тел: 052/604 603, факс: 
052/604 609, e-mail: info@fribul.com; fribul@abv.bg, съдържа:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. Представяне на участника /Приложение № 1/;
3. Карта за идентификация -  Булстат -  заверено копие;
4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП /Приложение № 2/ -  от арх. Юлия 

Железова, в качеството й на управител и представляващ дружеството;
5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП /Приложение № 2/ -  от арх. Живко 

Железов, в качеството му на управител и представляващ дружеството;
6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП /Приложение № 3/ - от арх. Юлия

Железова, в качеството й на управител и представляващ дружеството;
7. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП /Приложение № 3/ - от арх. Живко

Железов, в качеството му на управител и представляващ дружеството;
8. Декларация по чл. 66, ал. 1 ЗОП за участие на подизпълнители /Приложение № 4/ - 

участникът няма да използва подизпълнители;
9. Справка - декларация за оборот от услуги в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката по чл. 62, ал.1, т. 4 от ЗОП /Приложение № 5/;
10. Отчет за приходите и разходите за 2013, 2014, и 2015 г. заверени копия;
11. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 -  

заверено копие;
12. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета поръчката 

/Приложение № 6/;
13. Документи доказващи изпълнението на посочените в списъка услуги -  Препоръки, 

референция, договор;
14. Списък на експертите за изпълнение на услугата /Приложение № 7/;
15. Декларация за ангажираност на експерт /Приложение № 7.1/ със приложени 

дипломи за професионална квалификация - от 10 експерта;
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13. Техническо предложение за изпълнение на услугата /Приложение № 8/ -  от арх. 
Юлия Железова и арх. Живко Железов в качеството им на управители и представляващи 
дружеството;

14. Ценово предложение /Приложение № 9/ - от арх. Юлия Железова и арх. Живко 
Железов в качеството им на управители и представляващи дружеството;

Предложената от участника обща цена за оценка на осемте основни проекта и 
минимум едни резервен от Инвестиционната програма на община Велико Търново, е в 
размер на 45 000 лева без ДДС;

Комисията описа в протокол съдържащите документи в офертата и реши да насрочи 
следващо заседание за разглеждане на офертите за дата 20.07.2016 г. от 14:00 часа.

/
КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....
/ Мариела Цонева -  Директор на -^йрекцАя О бщ инско развитие” в Община Велико Търново /

И ЧЛЕНОВЕ: >

/ Николина Ангелоь~ „  „ л  експерт в отдел ОП в Община Велико Търново /

/ Даниела Данчева -  Началник на отдел „Бюджет” в Община Велико Търново /
/

/ инж. Цанко Бс/ инж. Цанко Бс " ' тт алник на отдел „Техническа инфраструктура” в Община Велико Търново /

/ Мая Тодорова - '  :и сътрудник отдел „АТО" Община Велико Търново /
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




