
ПРОТОКОЛ № 4 

Днес на дата 16.08.2017г. 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-
720/05.05.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, във връзка със Заповед РД 22-
1401/14.08.2017г. 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: „Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по 
проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" 
по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна 
програма „Региони в растеж" 2014-2020", публикувана на профила на купувача на Община 
Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/470., с уникален номер на 

> процедурата 00073-2017-0018 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 30.03.2017 
с ID 779526 в Регистъра на обществените поръчки на АОП 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел „Техническа инфраструктура". 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки"; 
2. Николина Ангелова - Старши експерт Дирекция ОП; 
3. Мариела Цонева - Директор Дирекция "Проекти и програми"; 
4. инж. Иван Иванов - Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура" 

На дата 11.08.2017 г., е публикувано съобщение на профил на купувача https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/470. - „Съобщение по чл. 57, ал.З от ППЗОП" за датата, часа и 
мястото на отваряне на ценовите предложения. 

На заседанието на комисията не присъстват представители на участниците. 

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри" на 
допуснатите участници. 

1. Плик „Предлагани ценови параметри" от оферта с вх. № 5300-987-1/04.05.2017 г. от 
10: 09 часа на „ПЪТИНВЕСТ- ИНЖЕНЕРИНГ" АД, с ЕИК: 831643582, адрес за 
кореспонденция с участника: град София, ПК 1619, булевард „Цар Борис" III, 257, 
телефон 02/ 957 05 10; 02/ 957 05 11; факс: 02/ 957 18 02, ел. поща за кореспонденция: 
officeffipie.bg. Лице за контакти Валентин Зарев, съдържа следното: 

- Електронен носител 
- Заглавна страница 
- Опис на представените документи; 
- Ценово предложение по чл. 39, ал.З, т.2 от ППЗОП, подписано и подпечатано от инж. 
Валентин Зарев; 
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Предлагано от участника възнаграждение: 

Стойност - 165 623,14 лева /сто шестдесет и пет хиляди шестстотин двадесет и три лева и 
четиринадесет стотинки/ без ДДС, а с ДДС - 198 747, 77 лева /сто деветдесет и осем хиляди 
седемстотин четиридесет и седем лева и седемдесет и седем стотинки/, образувано за 
упражняване на строителен надзор на обекти на СМР по проект „Привлекателна и съхранена 
автентична градска среда на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020" , както 
следва: 

За Обект 1: „Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци", град Велико Търново: 
реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари вкл. енергоспестяващо 
улично осветление и достъпна среда (Фаза 1) 
Стойност - 24 667,13 лева /двадесет и четири хиляди лева / без ДДС, а с ДДС 29 600, 55 
лева / двадесет и девет хиляди и шестстотин лева и петдесет и пет стотинки/. 

За Обект 2: „Алейна връзка ж.к „Чолаковци" - ж.к „Бузлуджа", град Велико Търново вкл. 
енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда. " 
Стойност - 6 932,73 лева / шест хиляди деветстотин тридесет и два лева и седемдесет и три 
стотинки/ без ДДС, а с ДДС 8 319, 28 лева /осем хиляди триста и деветнадесет лева и 
двадесет и осем стотинки. 

За Обект 3: „Площад "Съединение"-въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, 
настилки и паркоустройство, Ви К, поставяне на указателни и информационни табели, 
елементи на градското обзавеждане"; 
Стойност - 3 294, 01 лева / три хиляди двеста деветдесет и четири лева и една стотинка 
без ДДС, а с ДДС - 3 952, 81 лева / три хиляди деветстотин петдесет и два лева и осемдесет 
и една стотинки/. 

За Обект 4: „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. 
Реконструкция на пешеходни стъпала"; 
Стойност - 2 818, 07 лева / две хиляди осемстотин и осемнадесет лева и седем стотинки/ без 
ДДС, а с ДДС - 3 381, 68 лева / три хиляди триста осемдесет и един лева и шестдесет и осем 
стотинки/. 

За Обект 5: „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29" . 
Стойност - 200,36 / двеста лева и тридесет и шест стотинки/ без ДДС, а с ДДС - 240,43 лева 
двеста и четиридесет лева и четиридесет и три стотинки/. 

За Обект 6: „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. "Стефан Стамболов"" 
Стойност - 3 928,69 лева / три хиляди деветстотин двадесет и осем лева и шестдесет и 
девет стотинки/, а с ДДС - 4 714,43 лева / четири хиляди седемстотин и четиринадесет лева 
и четиридесет и три стотинки/. 

За Обект 7: СМР градска среда в старата градска част (Г в и етап) с подбекти: ул. Независимост; 
ул. Стефан Стамболов; ул. Велчо Джамджията; ул. Иван Вазов; ул. Читалищна; ул. Михаил 
Кефалов; ул. Георги Сава Раковски; пл. Самоводски пазар; 
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Стойност - 27 558, 55 лева / двадесет и седем хиляди петстотин петдесет и осем лева и 
петдесет и пет стотинки, а с ДДС - 33 070, 26 лева /тридесет и три хиляди седемдесет лева 
и двадесет и шест стотинки/. 

За Обект 8: СМР градска среда в старата градска част (1Гр и етап) с подбекти: ул. Генерал 
Гурко; ул. Колю Фичето; ул. 10-ти февруари; ул. Пролет; ул. Митрополит Панарет Рашев; ул. 
Александър Добринов; ул. Ефрем Попхристов; ул. Д-р Алберт Лонг; ул. Максим Райкович; ул. 
Тунел; ул. Шейново; ул. Силвестър Пенов; 
Стойност 28 051, 88 лева / двадесет и осем хиляди и петдесет и един лева и осемдесет и осем 
стотинки/ без ДДС, а с ДДС - 33 662,26 лева / тридесет и три хиляди шестстотин шестдесет 
и два лева и двадесет и шест стотинки/ 

За Обект 9: СМР градска среда в старата градска част (ПГ™ етап) с подбекти: ул. Крайбрежна: 
ул. Йордан Инджето; ул. Христо Ив. Войводата; ул. Петър Богданов; ул. Киро Тулешков; ул. 8 -
ма дружина; ул. Цани Гинчев; 
Стойност 29 662, 38 / двадесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и два лева и тридесет 
и осем стотинки/ без ДДС, а с ДДС 35 594,86 лева / тридесет и пет хиляди лева петстотин 
деветдесет и четири лева и осемдесет и шест стотинки/. 

За Обект 10: СМР градска среда в старата градска част (IV™ етап) с подбекти: ул. Капитан 
Дядо Никола; ул. Драгомащул. Медникарска; ул. Кирил и Методий; ул. 
Поборническа; ул. П.Р. Славейков; ул.Георги Мамарчев; ул. Поп Матей Преображенски; 
ул.Въстаническа. 
Стойност- 38 509, 34 лева / тридесет и осем хиляди петстотин и девет лева и тридесет и 
четири стотинки/ без ДДС, а с ДДС - 46 211, 21 лева / четиридесет и шест хиляди двеста и 
единадесет лева и двадесет и една стотинки. 

Аванс в размер на 35 % от стойността на обществената поръчка. 

Комисията пристъпи към задълбочен анализ на съдържанието на ценовото предложение на 
участника и установи относно предложеното възнаграждение за обект 1, че участникът е 
посочил стойност с цифри - „24 667,13 лева без ДДС", а словом „двадесет и четири хиляди 
лева". 

Комисията взе предвид предварително обявените условия на документацията за обществената 
поръчка в образец № 4 по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП, а именно: 

„Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС. 
При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема 
предвид изписаното с думи. При установяване на аритметична грешка, комисията извършва 
съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност ...." 

и приема за вярно определеното с думи възнаграждение за обект № 1, а именно 24 000 
/двадесет и четири хиляди/ лева и съответно преизчисли коректната сума с ДДС за обект 1 -
28 800 / двадесет и осем хиляди и осемстотин/ лева. 

Предвид гореизложените обстоятелства комисията преизчисли предложеното общо 
възнаграждение за обществената поръчка, като взе предвид коректната стойност на 
възнаграждението за обект № 1 и получи сумата: 164 956,01 / сто шестдесет и четири хиляди 
деветстотин петдесет и шест лева и една стотинка без ДДС, а с ДДС - 197 947, 21 /сто 
деветдесет и седем хиляди деветстотин четиридесет и седем лева и двадесет и една 
стотинки/ лева. 



Комисията установи, че така предложеното възнаграждение е в рамките на предварително 
обявената прогнозна стойност на обществената поръчка - 330885.98 без ДДС. 

Комисията единодушно установи, че Плик „Предлагани ценови параметри" от оферта на 
„ПЪТИНВЕСТ- ИНЖЕНЕРИНГ" АД има съдържание, съгласно предварително обявените 
условия. 

2. Плик „Предлагани ценови параметри" от оферта с вх. № 5300-22450-4/04.05.2017 г. от 
14:48 часа на Консорциум Инфраструктура", с партньори: „БУЛИНЖЕНЕРИНГ - ТС" 
ЕООД, с ЕИК: 202809593 и „ЯЗОН" ЕООД, с ЕИК: 104616325, адрес за кореспонденция: 
град Велико Търново, ПК 5000, улица „Цанко Церковски", № 37, телефон: 0888258390, ел. 
поща: vavilon2001@abv. Лице за контакти: Мариана Димитрова, съдържа следното: 

- Електронен носител; 
- Ценово предложение по чл. 39, ал.З, т.2 от ППЗОП, подписано и подпечатано от Мариана 
Димитрова; 

Стойност - 318 404,00 лева / триста и осемнадесет хиляди четиристотин и четири лева и нула 
стотинки/ без ДДС, а с ДДС - 382 084,80 лева /триста осемдесет и две хиляди осемдесет и 
четири лева и осемдесет стотинки/, образувано за упражняване на строителен надзор на 
обекти на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град 
Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на 
Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020" , както следва: 

За Обект 1: „Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци", град Велико Търново: 
реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари вкл. енергоспестяващо 
улично осветление и достъпна среда (Фаза 1) 
Стойност - 47 500,00 лева / четиридесет и седем хиляди и петстотин лева/ без ДДС, а с 
Д Д С — 57 000, 00 лева / петдесет и седем хиляди/ лева. 

За Обект 2: „Алейна връзка ж.к „Чолаковци" - ж.к „Бузлуджа", град Велико Търново вкл. 
енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда. " 
Стойност - 12 850 лева / дванадесет хиляди осемстотин и петдесет лева/ без ДДС, а с ДДС -
15 420, 00 лева / петнадесет хиляди четиристотин и двадесет лева/ лева 

За Обект 3: „Площад "Съединение"-въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, 
настилки и паркоустройство, Ви К, поставяне на указателни и информационни табели, 
елементи на градското обзавеждане"; 
Стойност - 6 200 / шест хиляди и двеста лева/ без ДДС, а с ДДС - 7440,00 лева / седем 
хиляди четиристотин и четиридесет лева/. 

За Обект 4: „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. 
Реконструкция на пешеходни стъпала"; 
Стойност- 5 500 / пет хиляди и петстотин лева/ без ДДС, а с ДДС - 6 600. 00 лева / шест 
хиляди и шестстотин лева/ 

За Обект 5: „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29" . 
Стойност - 400 лева / четиристотин/ лева - без ДДС, а с ДДС - 480 / четиристотин и 
осемдесет лева/. 
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За Обект 6: ..Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. "Стефан Стамболов"" 
Стойност - 6700,00 лева / шест хиляди и седемстотин лева без ДДС, а с ДДС - 8040,00 
лева / осем хиляди и четиридесет лева/ 

За Обект 7: СМР градска среда в старата градска част (Г в м етап) с подбекти: ул. Независимост; 
ул. Стефан Стамболов; ул. Велчо Джамджията; ул. Иван Вазов; ул. Читалищна; ул. Михаил 
Кефалов; ул. Георги Сава Раковски; пл. Самоводски пазар; 
Стойност- 53 150, 00 лева / петдесет и три хиляди сто и петдесет лева/ без ДДС, а с ДДС -
63 780, 00 лева / шестдесет и три хиляди седемстотин и осемдесет лева/ 

За Обект 8: СМР градска среда в старата градска част (1Г р и етап) с подбекти: ул. Генерал 
Гурко; ул. Колю Фичето; ул. 10-ти февруари; ул. Пролет; ул. Митрополит Панарет Рашев; ул. 
Александър Добринов; ул. Ефрем Попхристов; ул. Д-р Алберт Лонг; ул. Максим Райкович; ул. 
Тунел; ул. Шейново; ул. Силвестър Пенов; 
Стойност- 53 000,00 / петдесет и три хиляди/ лева без ДДС, а с ДДС - 63 600, 00 лева / 
шестдесет и три хиляди и шестстотин лева. 

За Обект 9: СМР градска среда в старата градска част (ПГ™ етап) с подбекти: ул. Крайбрежна; 
ул. Йордан Инджето; ул. Христо Ив. Войводата; ул. Петър Богданов; ул. Киро Тулешков; ул. 8 -
ма дружина; ул. Цани Гинчев; 
Стойност - 58 170, 00 / петдесет и осем хиляди сто и седемдесет лева/ - без ДДС, а с ДДС -
69 804,00 / шестдесет и девет хиляди осемстотин и четири лева/. 

За Обект 10: СМР градска среда в старата градска част (IV™ етап) с подбекти: ул. Капитан 
Дядо Никола; ул. Драгомащул. Медникарска; ул. Кирил и Методий; ул. 
Поборническа; ул. П.Р. Славейков; ул.Георги Мамарчев; ул. Поп Матей Преображенски; 
ул.Въстаническа. 
Стойност - 74 934,00 /седемдесет и четири хиляди деветстотин тридесет и четири лева/ без 
ДДС, а с ДДС - 89 920, 80 /осемдесет и девет хиляди деветстотин и двадесет лева и 
осемдесет стотинки/ лева. 

Участникът не желае аванс. 
Комисията установи, че така предложеното възнаграждение е в рамките на предварително 

обявената прогнозна стойност на обществената поръчка в размер на 330885.98 без ДДС. 
Комисията единодушно установи, че Плик „Предлагани ценови параметри'" от оферта на 

.ЛТЬТИНВЕСТ- ИНЖЕНЕРИНГ" АД има съдържание, съгласно предварително обявените 
условия. 

Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане: най-
ниска цена. 

До оценка чрез критерий най- ниска цена се допускат само оферти, които съответстват на 
условията за изпълнение на обществената поръчка. Офертата на участника с най- ниско 
възнаграждение /най- ниска цена/ в лева за изпълнение на поръчката получава максимален брой 
точки- 100 точки. Оценките на останалите оферти се изчисляват по формулата: 

П1 = ( Ц т ш / Щ) х 100 = (брой точки) 

Където ГД е предложената цена за поръчката в лева без ДДС съгласно Ценовото 
предложение на съответния участник. 
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Където Цгшп е най-ниската предложена цена за поръчката в лева без ДДС съгласно 
Ценовите предложения на всички участници за поръчката 

Класирането на участниците се извършва въз основа на предложените възнаграждения 
/предлагани цени/ за изпълнение на пръчката, като на първо място се класира участникът 
предложил най- ниско възнаграждение. 

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. 

В съответствие с чл. 58, ал.З от ППЗОП комисията провежда публично жребий за определяне на 
изпълнител между класираните на първо място оферти, когато критерият за възлагане е най-
ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти. 

Комисията предвид условията по-горе оценява единодушно офертите на участниците, 
както следва: 

Оферта на „ПЪТИНВЕСТ- ИНЖЕНЕРИНГ" АД - 100 т. 
Оферта на Консорциум Инфраструктура" - 51,81 точки 

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията. 

Мотиви за оценката на комисията: 

Оферта с вх. № 5300-987-1/04.05.2017 г. от 10: 09 часа на „ПЪТИНВЕСТ-
ИНЖЕНЕРИНГ" АД, с ЕИК: 831643582, адрес за кореспонденция с участника: град 
София, ПК 1619, булевард „Цар Борис" III, 257, телефон 02/ 957 05 10; 02/ 957 05 11; факс: 
02/ 957 18 02, ел. поща за кореспонденция: office^pie.bg. Лице за контакти Валентин Зарев 

П1= (164 956,01 / 164 956,01) х 100 = 100 точки 

Участникът „ПЪТИНВЕСТ- ИНЖЕНЕРИНГ" АД е предложил най - ниска цена за 
изпълнение на поръчката и получава максимален брой точки 

Оферта с вх. № 5300-22450-4/04.05.2017 г. от 14:48 часа на Консорциум 
Инфраструктура", с партньори: „БУЛИНЖЕНЕРИНГ - ТС" ЕООД, с ЕИК: 202809593 и 
„ЯЗОН" ЕООД, с ЕИК: 104616325, адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 
5000, улица „Цанко Церковски", № 37, телефон: 0888258390, ел. поща: vavilon2001@abv. 
Лице за контакти: Мариана Димитрова 

Ш = (164 956,01 / 318 404,00) х 100 = 51,81 точки 
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Като взе предвид оценката, комисията единодушно предлага следното класиране за 
изпълнител на обществена поръчка, проведена чрез открита процедура с предмет: 
„Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект 
„Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020", публикувана на профила на купувача на Община Велико 
Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/470 

1-во място за оферта с вх. № 5300-987-1/04.05.2017 г. от 10: 09 часа на „ПЪТИНВЕСТ-
ИНЖЕНЕРИНГ" АД, с ЕИК: 831643582, адрес за кореспонденция с участника: град 
София, ПК 1619, булевард „Цар Борис" III, 257, телефон 02/ 957 05 10; 02/ 957 05 11; факс: 
02/ 957 18 02, ел. поща за кореспонденция: office(g>pie.bg. Лице за контакти Валентин Зарев. 

2-ро място за оферта с вх. № 5300-22450-4/04.05.2017 г. от 14:48 часа на Консорциум 
Инфраструктура", с партньори: „БУЛИНЖЕНЕРИНГ - ТС" ЕООД, с ЕИК: 202809593 и 
„ЯЗОН" ЕООД, с ЕИК: 104616325, адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 
5000, улица „Цанко Церковски", № 37, телефон: 0888258390, ел. поща: vavilon2001@abv. 
Лице за контакти: Мариана Димитрова. 

Мотиви за класирането: съгласно изложените в настоящия протокол. 

Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 16.08.2017 г., 
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 съставиха в два еднообразни екземпляра. 

Комисията приключи работа в 15:30 часа 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел „Техническа инфраструктура". 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки'*; 
/' / . / 

Д fj /1 / 
2. Николина Ангелова" - Старши експерт Дир^к-ци^ ОП; 

3. МариелУЦонева - Директор Дирекция7'Пр6екти и програми"; 
\ 4 / V {// \ ' 

4 У. 
инж. < йван'^^нЪв - Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура' 
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Text Box
„Заличена информация на основание чл. 42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.”


