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ПРОТОКОЛ № 4
Днес 16.05.2018 г. в 09:00 часа, в сградата на Община Велико Търново, 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 22-53/10.01.2018 г.
на Кмета на Община Велико Търново, изменена със Заповед № РД 22-460/15.03.2018 г. на
Кмета на Община Велико Търново, изменена със Заповед РД 22-775/15.05.2018 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:
„Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект
„Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма
„Региони в растеж 2014-2020”, по обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - Осъществяване на строителен надзор на Д Г „Ален мак“,
Д Г „Рада Войвода ” и Д Г „Пролет
Обособена позиция № 2 - Осъществяване на строителен надзор на СУ „Владимир
Комаров”;
Обособена позиция № 3 - Осъществяване на строителен надзор на СУ „Г. С.
Раковски” и „Спортно училище —Велико Търново”, с публикувано обявление с ID 817980 на
дата 07.12.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-20170056, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.velikotarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/546.
КОМИСИЯ з състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева - Началник отдел „Околна среда” в Дирекция
„Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново.
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново;
2. Светозара Инджиева-Стефанова - Главен експерт в Дирекция „Бюджет и финанси” в Община
Велико Търново;
3. Илияна Христова-Пушкарова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми” в Община
Велико Търново;
4. Мая Тодорова - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико
Търново;
В изпълнение на изискванията на чл. 57. ал. 3 от ППЗОП комисията обяви чрез
съобщение с изх. № 91-00-171 от 11.05.2018 г, публикувано в профила на купувача на адрес:
httns://www.veliko-tarnovo.b^bg/profil-na-kupuvacha/546, за датата, часа и мястото на отваряне
на ценовите предложения.
Съгласно Заповед № РД 22-775/15.05.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, на
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мястото на инж. Валентина Миткова - Началник на отдел „Териториално развитие” в Дирекция
„Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново, като член на
комисията е определена Светозара Инджиева-Стефанова - Главен експерт в Дирекция „Бюджет
и финанси” в Община Велико Търново.
Преди започване работата на комисията Светозара Инджиева-Стефанова подписа
декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.
На заседанието на комисията присъства представител на участника „Експерт Дисижънс”
ООД - Росица Минчева - в качеството си на пълномощник. Представителят на участника
удостовери присъствието си, чрез подписване на протокол за присъствие па заседанието на
комисията, неразделна част от настоящия протокол.
Председателят на комисията започна да отваря пликовете с надпис „Предлагани ценови
параметри” на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите, както следва:
I. П лик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 5300-15069-1/08.01.2018
г., 13:19 ч. на „Агенция Стройконтрол-ВТ” ООД, с ЕИК 104120208, със седалище и адрес на
управление: гр. Велико Търново, ул. „Кирил и Методий“ № 39 и адрес за кореспонденция: гр.
Велико Търново, бул. „Б ългария“ № 2, ет. 3, тел.: 0885 406 201, e-mail:
stroykoMtroI_vt@abv.bg, лице за контакти: инж. Емануил Серафимов, подадена за
Обособена позиция № 3 - Осъществяване на строителен надзор на СУ ,.Г. С. Раковски” и
„Спортно учшикце - Велико Търново
П лик „Предлагани ценови параметри” съдържа:
1.
Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.3.), подписано и
подпечатано от инж. Емануил Серафимов - управител на „Агенция Стройконтрол-ВТ” ООД - 4
стр., стр. 1-4;
Предлагано от участника възнаграждение за Обособена позиция № 3: Осъществяване
на строителен надзор на СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище - Велико Търново”, е
както следва:
32 954,35 /тридесет и две хиляди деветстотин петдесет и четири лева и 35 ст./ лева без
ДДС, а с ДДС 39 545,22 /тридесет и девет хиляди петстотин четиридесет и пет лева и 22 ст./
лева.
Участникът не заявява желание за аванс.

II.
Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 5300-6855-1/09.01.2018
г., 09:30 ч. на „Пловдивинвест“ АД, с ЕИК 825240527, със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, ул. „Руски” № 15, тел.: 032/65 83 12, 032/63 46 66, факс: 032/62 62
15, e-mail: pinv_21@abv.bg, лице за контакти: Петър Ангелов, подадена за Обособена
позиция № 3 — Осъществяване па строителен надзор на СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно
училище - Велико Търново
П лкк „Предлагани ценови параметри” съдържа:
1.
Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.3.), подписано и
подпечатано от Петър Ангелов - изп. директор на „Пловдивинвест“ АД - 5 стр.;
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2. CD - съдържащо ценовото предложение за обособена позиция № 3 - 1 бр.;
Предлагано от участника възнаграждение за Обособена позиция № 3: Осъществяване
на строителен надзор на СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище - Велико Търново”, е
както еледва:
36 162,44 /тридесет и шест хиляди сто шестдесет и два лева и 44 ст./ лева без ДДС, а с
ДДС 43 394,93 /четиридесет и три хиляди триста деветдесет и четири лева и 93 ст./ лева.
Участникът не заявява желание за аванс.

III.
Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 5300-11752-1/09.01.2018
г., 09:31 ч. на „Транскоисулт-БГ“ ООД, с ЕИК 121389659, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. „Даме Груев” № 15, ет.7 и адрес за кореспонденция гр. София, ул.
„Дамян Груев” № 15, ет. 7, тел.: 02/80 53 960; факс: 02/951 50 70, e-mail:
offf!ce@traiisconsultgrap.com, лице за контакти: Петя Найденова, подадена за Обособена
позиция Ж° 2 - Осъществяване на строителен надзор па СУ „Владимир Комаров”.
Плик „Предлагани ценови параметри” съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), подписано и
подпечатано от Петя Найденова - управител на „Трансконсулт-БГ“ ООД - 4 стр., стр. 1-5;
2. CD - съдържащо ценовото предложение за обособена позиция № 2 - 1 бр.;
Предлагано от участника възнаграждение за Обособена позиция № 2: Осъществяване
на строителен надзор на СУ „Владимир Комаров”, е както следва :
32 400,00 /тридесет и две хиляди и четиристотин/ лева без ДДС, а с ДДС 38 880,00
/тридесет и осем хиляди осемстотин и осемдесет/ лева.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 30 % от стойността на договора.

IV.
Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 53-1671-1/09.01.2018 г.,
09:38 ч. на „Булконс Груп“ ЕООД, с ЕИК 202210490, със седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. „Борово” № 59, ет. 6, ап. 23, тел.: 0878 693 010, e-mail:
bHlconsgroup@gmail.com, лице за контакти: Стефан Петров, подадена за Обособена
позиция № 3 - Осъществяване на строителен надзор на СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно
училище - Велико Търново
И лик „Предлагани ценови параметри” съдържа:
1.
Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.3.), подписано и
подпечатано от Стефан Петров - управител на „Булконс Груп“ ЕООД - 4 стр., стр. 87-90;
Предлагано от участника възнаграждение за Обособена позиция № 3: Осъществяване
на строителен надзор на СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище —Велико Търново”, е
както следва:
24 700,00 /двадесет и четири хиляди и седемстотин/ лева без ДДС, а с ДДС 29 640,00
/двадесет и девет хиляди шестстотин и четиридесет/ лева.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.
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V. П лик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 5300-6446-1/09.01.2018
г., 11:06 ч. на „Язон” ЕООД, с ЕИК 104616325, със седалище и адрес на управление: гр.
Велико Търново, ул. „Чумерна” № 28, ет. 1 и адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново,
ул. „Цар К алоян” № 2, тел.: 0888 25 83 90, e-mail: vavilon2001@abv.bg, лице за контакти:
М ариана Димитрова, подадена за Обособена позиция № 3 - Осъществяване на строителен
надзор на СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище - Велико Търново
П лик „Предлагани ценови параметри” съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.3.), подписано и
подпечатано от Мариана Димитрова - управител на „Язон” ЕООД - 5 стр., стр. 1-5;
2. CD - съдържащо ценовото предложение за обособена позиция № 3 - 1 бр.;
Предлагано от участника възнаграждение за Обособена позиция JV® 3: Осъществяване
на строителен надзор на СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище - Велико Търново”, е
както следва:
52 000,00 /петдесет и две хиляди/ лева без ДДС, а с ДДС 62 400,00 /шестдесет и две
хиляди и четиристотин/ лева.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.

VI. П лик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 5300-673-10/09.01.2018
г., 11:38 ч. на „Инвестстрой-92“ ЕООД, е ЕИК 814191534, със седалище и адрес на
управление: гр. Велико Търново, ул. „Росица” № 1, тел.: 062/62 59 27; факс: 062/62 18 39, еmail: investstroi@abv.lbg, лице за контакти: Ина М инчева - Кържилова, подадена за
Обособена позиция № 2 - Осъществяване на строителен надзор на СУ „Владимир
Комаров”.
П лик „Предлагани ценови параметри” съцържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), подписано и
подпечатано от Ина Минчева - Кържилова - управител на „Инвестстрой-92“ ЕООД - 4 стр., стр.
1-4;
2. CD - съдържащо ценовото предложение за обособена позиция № 2 - 1 бр.;
Предлагано от участника възнаграждение за Обособена позиция № 2: Осъществяване
на строителен надзор на СУ „Владимир Комаров”, е както следва:
27 700,00 /двадесет и седем хиляди и седемстотин/ лева без ДДС, а с ДДС 33 240,00
/тридесет и три хиляди двеста и четиридесет/ лева.
Участникът не заявява желание за аванс.

VII.
П лик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 53-187-1/09.01.2018 г.,
15:26 ч. на „Алфа М-98“ ЕООД, с ЕИК 107051411, със седалище и адрес на управление: гр.
Габрово, бул. „Могильов” № 84, ет. 11, ап. 63 и адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул.
„Софроний Врачански” № 1, ст. 2, тел.: 0878 934 383, e-mail: alfa m_eood@abv.bg, лице за
контакти: Ганка Кънчева, подадена за Обособена позиция № 3 - Осъществяване на
строителен надзор на СУ „Г. С Раковски” и ..Спортно училищ е - Велико Търново”.
П лик „Предлагани ценови параметри” съдържа:
________________________________________________________________________________________ _ _ _________
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1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.3.), подписано и
подпечатано от Николай Кънчев - управител на „Алфа М-98“ ЕООД - 5 стр., стр. 38-42;
2. CD - съдържащо ценовото предложение за обособена позиция № 3 - 1 бр.;
Предлагано от участника възнаграждение за Обособена позиция № 3: Осъществяване
на строителен надзор на СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище - Велико Търново”, е
както следва:
16 766,40 /шестнадесет хиляди седемстотин шестдесет и шест лева и 40 ст./ лева без
ДДС, а с ДДС 20 119,68 /двадесет хиляди сто и деветнадесет лева и 68 ст./ лева.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 30 % от стойността на договора.

VIII.
П лик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 5300-12281/09.01.2018 г., 15:49 ч. на „Експерт Дисижънс“ ООД, с ЕИК 131456138, със седалище и
адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски” № 89, ет. 4, ап. 7, тел.: 02/980 22 99;
факс: 02/986 22 36, e-mail: Enpert.dis@ gmail.com, лице за контакти: Красимир Гатев,
подадена за Обособена позиция № 2 - Осъществяване на строителен надзор на СУ
„Владимир Комаров’',.
П лик „Предлагани ценови параметри” съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), подписано и
подпечатано от Красимир Гатев - управител на „Експерт Дисижънс“ ООД - 4 стр., стр. 124-127;
2. CD - съдържащо ценовото предложение за обособена позиция № 2 - 1 бр.;
Предлагано от участника възнаграждение за Обособена позиция № 2: Осъществяване
на строителен надзор на СУ „ Владимир Комаров ”, е както следва:
35 208,00 /тридесет и пет хиляди двеста и осем/ лева без ДДС, а с ДДС 42 249,60
/четиридесет и две хиляди двеста четиридесет и девет лева и 60 ст./ лева.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.

IX.
Илик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 53-931-1/09.01.2018 г.,
16:06 ч. на „Минерва-КЛ“ ЕООД, с ЕИК 204363549, със седалище и адрес на управление: гр.
Велико Търново, ул. „Асен Златаров” № 7А и адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново,
ул. „Козлодуй” № 6А, ет. 1, тел.: 0878 818447, e-mail: minerva_kl@abv.bg, лице за контакти:
Г ален Илиев, подадена за Обособена позиция № 2 - Осъществяване на строителен надзор
на СУ „Владимир Комаров
Илик „Предлагани ценови параметри” съдържа:
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4.2.), подписано и
подпечатано от Гален Илиев - управител на „Минерва-КЛ“ ЕООД - 4 стр., стр. 144-147;
2. CD - съдържащо ценовото предложение за обособена позиция № 2 - 1 бр.;
Предлагано от участника възнаграждение за Обособена позиция № 2: Осъществяване
на строителен надзор на СУ „Владимир Комаров”, е както следва:
24 800,00 /двадесет и четири хиляди и осемстотин/ лева без ДДС, а с ДДС 29 760,00
/двадесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет/ лева.
Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора.
__________________________________________________________________________________
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩ ИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

X

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

В ценовото си предложение, участникът е посочил:
”... Предлаганото от нас възнаграждение за обществената поръчка с предмет:
Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект
„Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” па Оперативна програма
„Региони в растеж 2014-2020”, по обособени позиции:
За Обособена позиция № 2: Осъществяване на строителен надзор на СУ „Владимир
Комаров ”, е както следва:
За обект СУ „Владимир Комаров”
Стойност 24 800лв без ДДС /двадесет и четири хиляди и осемстотин лева без ДДС/, а с
ДДС 29 760 лв без ДДС /двадесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет лева/.”
Комисията като разгледа ценовото предложение на участника и посочения в него начин
на образуване на цената, където отново е посочил /в табличен вид/ обща цена без ДЦС
24 800,00 лева, а с ДДС 29 760,00 лева, приема, че същият е допуснал „явна фактическа
грешка” в изписването на цената със ДДС и приема, че същата отговаря на предварително
обявените условия.

След като разгледа Ценовите предложения на участниците комисията установи, че
отговарят на предварително обявените условия, комисията извърши проверка за наличие на
обстоятелства по чл. 72, ал. 1 от ЗОП.
При проверката се установи, че:
За Обособена позиция № 2: Осъществяване на строителен надзор на СУ „Владимир
Комаров” има един участник чието предложение е с повече от 20 % по-благоприятно от
средната стойност на предложенията на останалите.
- Участникът „Минерва-KJI“ ЕООД, е предложил 24 800,00 лв., като средната стойност
на останалите предложения е 31 769,33 лв. - 20% = 25 415,47 лв.
За Обособена позиция № 3: Осъществяване на строителен надзор на СУ „Г. С.
Раковски ” и „ Спортно училище - Велико Търново ” има двама участника чиито предложения са
с повече от 20 % по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите.
- Участникът „Булконс Груп“ ЕООД, е предложил 24 700,00 лв., като средната
стойност на останалите предложения е 34 470,80 лв. - 20% = 27 576,64 лв.
- Участникът „Алфа М-98“ ЕООД, е предложил 16 766,40 лв., като средната стойност
на останалите предложения е 36 454,20 лв. - 20% = 29 163,36 лв.
В съответствие с чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията реши да изиска от посочените
участници подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото предложение за
изпълнение на услугата:
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОБЩ ИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

За Обособена позиция № 2: Осъществяване на строителен надзор на СУ „Владимир
Комаров” :
1. На „М инерва-KJI“ ЕООД, за предложеното възнаграждение за изпълнение на
позицията в размер на: 24 800,00 лева.
За Обособена позиция № 3: Осъществяване на строителен надзор на СУ „Г. С.
Раковски” и „Спортно училище - Велико Търново” :
1. На „Булконс Груп“ ЕООД, за предложеното възнаграждение за изпълнение на
позицията в размер на: 24 700,00 лева.
2. На „Алфа М-98“ ЕООД, за предложеното възнаграждение за изпълнение на
позицията в размер на: 16 766,40 лева.
Обосновката следва да бъде представена в 5 (пет) дневен срок от получаване на
искането.
Обосновката може да се отнася до обстоятелства, посочени в чл. 72, ал.2 от ЗОП.
Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно
обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава участникът. При необходимост от
участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде
приета и участникът да бъде отстранен когато представените доказателства не са достатъчни, за
да обосноват предложената пена или разходи.
Комисията реши следващото заседание да е след изтичане на срока за представяне на
писмените обосновки от участниците.
Комисията завърши своята работа в 09:50 часа.
Настоящия протокол се състави в един екземпляр.

КОМ ИСИЯ в състав:
П РЕ Д С Е Д А Т Е Л :..............................................................

/ Зорница Кънчева - Нахалник отдел „Околна среда” в Дирекция „Строителство и устройство на
територията” в Общгша Велико Търново /
И ЧЛЕНОВЕ:

................................................/-д-л....

/ Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново /
/ Светозара Инджиева-ТЗтЬфанова - Главен експерт в Дирекция „Бюджет и финанси” в Община Велико
Търново/
/ Илияна Христова-Пушкарова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми” в Община Велико
Търново^/
/ Мая Тодс)рф^чЛ1ладши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново /
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.
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