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ПРОТОКОЛ№ 5 

Днес на дата 14.09.2017 г. в 10:00 часа в сградата на Община Велико Търново в стая 306, 
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 22-606/19.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново и изменена със Заповед 
№ РД 22-1236/19.07.2017 г. продължи с разглеждането на офертите, постъпили във 
връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с 
предмет: „Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор и 
извършване на оценка на съответствието на проектите във връзка с проект 
„Изграждане на кризисен център за лица" - Открита процедура, по обособени 
позиции: Обособена позиция 1: „Извършване на независим строителен надзор", 
Обособена позиция 2: Извършване на оценка на съответствието на проектите.", с 
уникален номер на процедурата 00073-2017-0016 в регистъра на АОП и 
публикувано обявление на дата 10.03.2017 с ID 775452 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико 
Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/proffl-na-kupuvacha/467/. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция СДЗ; 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. инж. Цанко Бояджиев - Началник в Отдел ТИ; 
2. Мариана Иванова - Старши експерт в Дирекция "Проекти и програми"; 
3. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки"; 
4. инж. Даниел Дончев - Главен експерт в Отдел ТИ. 

Комисията продължи своята работа след получаване на изисканите от участниците 
обосновки. В установения срок са получени следните отговори: 

„БСК Инженеринг" АД с № 5300-5518-5/22.08.2017 г.; 

Обосновката се състои от четири страници като са посочени аргументи относно 
допуснатите от закона хипотези за приемане на обосновката като се позовават на 
икономическите особености на производствения процес и избраните технически 
решения. Участникът посочва, че е заложена разумна печалба и че работният процес е 
оптимизиран по начин, които намалява разходите. Посочено е, че разходите за труд са 
основната част от разходите за изпълнение и са приети от участниците в екипа. Също 
така административните разходи са сведени до минимум. Участникът има и внедрена 
система за качество по стандарт ISO 9001. 

Приложени са разчети на разходите за труд като доказателство за посоченото в 
обосновката. 

„ Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз, чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ". 
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Комисията приема така представената обосновка, тъй като отговаря на изискванията 
на закона. Участникът се е позовал на допустима от закона хипотеза, като е посочил 
аргументи и доказателства подкрепящи твърдението му. 

..ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД с № 5300-4113-3/24.08.2017 г. 

Участникът е представил обосновка от 25 стр. на първа страница е представена 
разбивка на цената. На следващите страници е описана работата на консултанта и 
дейностите, както и управление на риска. Не са представени доказателства. 

Участникът не е представил информация по нито едно от обстоятелствата в чл. 
72. ал. 2 от ЗОП. Аргументацията в обосновката няма връзка с изисканата обосновка. Не 
са посочени аргументи по какъв начин представеното е спомогнало на ценообразуването. 
В допълнение към това участникът не е представил и доказателства. 

Комисията преценява, че обосновката не съдържа необходимата информация 
даваща възможност да се прецени дали цената отговаря на изискванията на закона. 

С оглед на гореизложеното комисията предлага участника за отстраняване от 
участие по Обособена позиция 2 на основание чл. 107. т. 3 от ЗОП. 

„ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС" ООД с № 5300-1228-4/28.08.2017 г. 

Участникът е представил обосновка от девет страници и доказателства към нея. 
Цената се обосновава с наличие на техническо решение, особености на производствения 
процес и наличие на изключително благоприятни условия. Посочено е, че участника е 
разработил предварителни образи на актовете, като по този начин е оптимизирал 
работата на екипа си и е намалил разходите. Екипа е свързан и чрез компютърна мрежа, 
чрез която се осъществява по-добра комуникация и се съкращава времето за извършване 
на работата. Като благоприятно условие е посочено, че участникът разполага с офис в 
града, което спестява разходи за транспорт. Посочено е и че опита на екипа и липсата на 
начисляване на разходи за техника. Определено е заплащане от 7.60 лв. на час, а 
средното за сектора в страната е 6.012 лв. Представена е подробна разбивка на цената. 

Комисията прецени, че представената обосновка от участника отговаря на 
изискванията определени от закона и следва да се приеме. 

„МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД с № 5300-7843-2/29.08.2017 г. 

Участникът е предложил обосновка за цената и по двете позиции - 5 стр. за 
позиция 1 и 6 стр. за позиция 2. 

За позиция 1 участникът е представил детайлна разбивка на цената като е 
посочил, че е заложил 10 % печалба. Позовава се на опита на екипа, който допринася за 
оптимизиране на извършване на дейностите, което води до по-ниска цена. Посочено е 
факта, че повечето от експертите са наети на граждански договор, което дава 

.. To in документ е създаден в рамките на проект .. Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма .. Региони в растеж" 2014-2020 ,>., съфинансирана от Европейския съюз, чрез 

Европейския фонд за региона..но развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и У прав :яващня орган на OllPP 2014-2020 г. ". 
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допълнителна гъвкавост на екипа. Участникът се позовава и на система за управление на 
качеството по стандарт ISO 9001:2008. 

Обосновката по позиция две повтаря аргументите на тази по позиция 1. 

След като комисията разгледа представеното от участника, прецени че същото 
отговаря на изискванията на закона и следва да бъде прието. 

Участникът "ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД не е изпратил отговор и поради тази 
причина Комисията предлага същия да бъде отстранен по Обособена позиция 2 на 
основание чл. 107, т.З от ЗОП. 

След като разгледа постъпилите обосновки комисията пристъпи към оценка и 
класиране на офертите на допуснатите участници по следния начин: 

Критерият за възлагане и по двете позиции е най-ниска цена. Участникът 
предложил най-ниска цена по съответната позиция се класира на първо място, а 
останалите се класират по възходящ ред. 

Цената се представя като обща сума включваща в себе си всички разходи по 
изпълнение на дейностите за съответната позиция. Предложените от участниците 
суми не могат да надхвърлят предвидените в средства в бюджета на проекта, които 
са: 

За Позиция 1 - 27000 /двадесет и седем хиляди/ лв. без ДДС; 

За Позиция 2 - 20000 /двадесет хиляди/лв. без ДДС; 

В случай, че две или повече оферти са на първо място се прилагат правилата 
на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП. 

Комисията установи, че ценовите предложения на участниците отговарят на 
изискванията на възложителя. 

Прилагайки горепосочения метод комисията извърши следното класиране: 
За Обособена позиция 1; 

1. Оферта от "ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС" ООД, с вх. № 5300-1228-1/13.04.2017 г. от 
16:03 часа. с ЕИК: 131456138. с адрес за кореспонденция: град София 1000, бул. 
„Витоша" №40, телефон: 02/9802299, факс: 02/9802236, електронна поща за 
кореспонденция: expert.dis@gmail.com - 8900 лв. 

2. Оферта от „Мултиплекс инженеринг" ЕООД, с вх. № 5300-7843-1/12.04.2017 г. от 
10:21 часа., с ЕИК: 121915340: адрес за кореспонденция: град София,1233, кв. 
Банишора, ул. Люти брод 3, ет.1. телефон: 02/ 9813655, 0888454140; електронна 
поща за кореспонденция: multiplex@abv.bg - 9700 лв. 

., To in доку мент е създаден в рамките на проект .. Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност '.а съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при нш акви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз н Упрасзяващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ". 
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3. Оферта от „БСК инженеринг" АД с вх. № 5300-5518-2/07.04.2017 г. от 10:48 
часа., с ЕИК: 130188559; адрес за кореспонденция: град София, ПК 1680, бул. 
„Лъвски рид" 4, вх. Б, телефон: 02/ 8691742; 0887961423; факс: 02/ 8691742; 
електронна поща за кореспонденция: bskeng@mbox.contact.bg - 9800 лв. 

4. Оферта от "ПЛОВДИВИНВЕСТ" АД. с вх. № 5300-6855-1/13.04.2017 г. от 09:31 
часа. с ЕИК: 825240527. с адрес за кореспонденция: град Пловдив 4000. бул. 
„Руски" № 15. телефон: 032/658312. факс: 032/626215. електронна поща за 
кореспонденция: pinv_21@abv.bg - 12500 лв. 

5. Оферта от "Интерконсулт" ЕООД, с вх. № 53-1004-1/12.04.2017 г. от 10:22 часа, с 
ЕИК: 111560033, с адрес за кореспонденция: град Монтана 3400, бул. „Трети 
март" №78, ет. 2. офис 23-26, телефон: 096301181, факс: 096587154, електронна 
поща за кореспонденция: nira@interkonsult.eu - 12700 лв. 

6. Оферта от "КИМА КОНСУЛТ" ЕООД, с вх. № 53-1008-1/13.04.2017 г. от 10:06 
часа, с ЕИК: 201425668. с адрес за кореспонденция: град Пловдив 4000, бул. 
„Васил Априлов" № 20, ет.4, телефон: 032/594301. факс: 032/517394. електронна 
поща за кореспонденция: office@kima.bg - 13333 лв. 

7. Оферта за позиция 1 от "ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД, с вх. № 5300-673-
29/13.04.2017 г. от 13:49 часа, с ЕИК: 814191534, с адрес за кореспонденция: град 
Велико Търново 5000, ул. „Росица" №1, телефон: 062/625927, факс: 062/621839, 
електронна поща за кореспонденция: investstroi@abv.bg - 13879.40 лв. 

8. Оферта от "Димитров и син" ЕООД с вх. № 53-997-1/11.04.2017г. от 11:01 часа 
ЕИК : 114537610, адрес за кореспонденция: град Плевен, ПК 5800, ул. 
„Шейново" 7; телефон: 064 842224; факс: 064 842224; електронна поща за 
кореспонденция: dimitrovisin@yahoo.com - 14740 лв. 

9. Оферта от "Т7 Консулт" ЕООД, с вх. № 5300-11743-1/13.04.2017 г. от 10:09 часа, 
с ЕИК: 200007801, с адрес за кореспонденция: град Пловдив 4000, ул. „Фредерик 
Жолио Кюри" №18, телефон: 032/393300, 032/627672, факс: 032/627672 
електронна поща за кореспонденция: t7.consultant@gmail.com - 16550 лв. 

10. Оферта от "ЕЛАТИВ ТЕХНОИНВЕСТ" ООД. с вх. № 53-00-488-3/12.04.2017 г. от 
10:49 часа. с ЕИК: 8144254696, с адрес за кореспонденция: град София 1700, бул. 
„Симеоновско шосе" № 85-3, вх.А, ет. 3. офис А6; телефон: 0888851117, 
02/44445072. електронна поща за кореспонденция: sofia@elativ.biz - 18000 лв. 

11. Оферта от "Икар консулт" АД с вх. № 53-1003-1/12.04.2017 г. от 09:56 часа. с 
ЕИК: 131192254. с адрес за кореспонденция: град София. ПК 1700, ул. „Димитър 
Шишманов". № 11, телефон: 02/8624585; факс: 02/8624881; електронна поща: 
p_vladimirov@ikarconsult.com - 20000 лв. 

12. Оферта от "Трансконсулт-БГ" ООД с вх. № 5300-11752-2/12.04.2017 г. от 10:01 
часа. с ЕИК: 121389659. с адрес за кореспонденция: град София, ПК 1606, бул. 

.. То т документ е създаден в рамките на проект ., Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстояте ктва не мом е да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на OIIPP 2014-2020 г. ". 
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„Дамян Груев" № 13. вх. Б. ет. 2, телефон: 02/8053960; факс: 02/ 9515070; 
електронна поща: office@transconsult.com - 20300 лв. 

За Обособена позиция 2: 

1. Оферта от „Мултиплекс инженеринг" ЕООД, с вх. № 5300-7843-1/12.04.2017 г. от 
10:21 часа., с ЕИК: 121915340; адрес за кореспонденция: град София,1233, кв. 
Банишора, ул. Люти брод 3, ет.1, телефон: 02/ 9813655, 0888454140; електронна 
поща за кореспонденция: multiplex@abv.bg - 3400 лв. 

2. Оферта от "ЕКСПЕРТ ДИСИЖЪНС" ООД, с вх. № 5300-1228-1/13.04.2017 г. от 
16:03 часа, с ЕИК: 131456138, с адрес за кореспонденция: град София 1000, бул. 
„Витоша" №40, телефон: 02/9802299, факс: 02/9802236, електронна поща за 
кореспонденция: expert.dis@gmail.com - 5600 лв. 

3. Оферта от "Т7 Консулт" ЕООД, с вх. № 5300-11743-1/13.04.2017 г. от 10:09 часа, 
с ЕИК: 200007801, с адрес за кореспонденция: град Пловдив 4000, ул. „Фредерик 
Жолио Кюри" №18, телефон: 032/393300, 032/627672, факс: 032/627672 
електронна поща за кореспонденция: t7.consultant@gmail.com - 7700 лв. 

4. Оферта от „БСК инженеринг" АД с вх. № 5300-5518-2/07.04.2017 г. от 10:48 
часа., с ЕИК: 130188559; адрес за кореспонденция: град София, ПК 1680. бул. 
„Лъвски рид" 4, вх. Б, телефон: 02/ 8691742; 0887961423; факс: 02/ 8691742; 
електронна поща за кореспонденция: bskeng@mbox.contact.bg - 8400 лв. 

5. Оферта от "Димитров и син" ЕООД с вх. № 53-997-1/11.04.2017г. от 11:01 часа 
ЕИК : 114537610, адрес за кореспонденция: град Плевен, ПК 5800, ул. 
„Шейново" 7; телефон: 064 842224; факс: 064 842224; електронна поща за 
кореспонденция: dimitrovisin@yahoo.com - 9200 лв. 

6. Оферта от "Икар консулт" АД с вх. № 53-1003-1/12.04.2017 г. от 09:56 часа. с 
ЕИК: 131192254, с адрес за кореспонденция: град София. ПК 1700, ул. „Димитър 
Шишманов", № 11, телефон: 02/8624585; факс: 02/8624881; електронна поща: 
p_vladimirov@ikarconsult.com -10000 лв. 

7. Оферта от "ЕЛАТИВ ТЕХНОИНВНСТ" ООД, с вх. № 53-00-488-3/12.04.2017 г. от 
10:49 часа. с ЕИК: 8144254696. с адрес за кореспонденция: град София 1700, бул. 
„Симеоновско шосе" № 85-3, вх.А. ет. 3, офис А6: телефон: 0888851117, 
02/44445072. електронна поща за кореспонденция: sofia@elativ.biz- 13333.33 лв. 

Въз основа на така направеното класиране комисията предлага на 
възложителя да се сключат договори със следните участници: 

За Обособена позиция 1: 

.. Този документ е създаден в рамките на проект .. Изграждане на кризисен център за :шца " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския фонд за региона .но развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ". 

mailto:office@transconsult.com
mailto:multiplex@abv.bg
mailto:expert.dis@gmail.com
mailto:t7.consultant@gmail.com
mailto:bskeng@mbox.contact.bg
mailto:dimitrovisin@yahoo.com
mailto:p_vladimirov@ikarconsult.com


'X 
РЕГИОНИ В ЙАСТЬЖ 

Оферта от "ЕКСПЕРТ ДИСИЖБНС" ООД. с вх. № 5300-1228-1/13.04.2017 г. от 
16:03 часа, с ЕИК: 131456138. с адрес за кореспонденция: град София 1000. бул. 
..Витоша" №40, телефон: 02/9802299. факс: 02/9802236, електронна поща за 
кореспонденция: expert.dis@gmail.com; 

За Обособена позиция 2: 

Оферта от „Мултиплекс инженеринг" ЕООД. с вх. № 5300-7843-1/12.04.2017 г. от 
10:21 часа., с ЕИК: 121915340; адрес за кореспонденция: град София.1233, кв. 
Банишора, ул. Люти брод 3, ет.1, телефон: 02/ 9813655, 0888454140; електронна 
поща за кореспонденция: multiplex@abv.bg; 

Комисията завърши своята работа в 11:30 часа и предава протоколите от работата 
си на Възложителя ведно с доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60. ал. 1 от ППЗОП за 
изготвяне на Решение по чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108, т. 1 от ЗОП. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекгщя^&Дв; 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Цанко Бояяжиеи -/Началник в Отдел ТИ; 

2. Мариана Иванова - Старши експерт в Дирекция "Проекти и програми' 
|. I \J-.X 

3. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки"; 

4. инж. Даниел Дончев - Главен експерт в Отдел ТИ. 
4гГ,/.\.1Г.7.Г. 

.. Този документ е създаден в рамките на проект .. Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфинчнсирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на OIIPP 2014-2020 г. ". 

mailto:expert.dis@gmail.com
mailto:multiplex@abv.bg
yavor
Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, 
във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни.




