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ПРОТОКОЛ № 1

Днес 22.05.2018 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 (ЗОП), във връзка с чл. 51, ал. 1 
от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), назначена със 
Заповед № РД 22-865 от 22.05.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна 
разглеждането на офертата, постъпила във връзка с участие в обществена поръчка, чрез 
провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Дейности по 
извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите 
пространства на учебните заведения 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“ - 
Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Пролет””, 
открита с Решение № РД 24-40 от 09.05.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, с 
уникален номер 00073-2018-0019 в Регистъра на обществените поръчки на АОП, публикувана 
на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/587.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева -  Началник отдел „Околна среда” в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията’ в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова -  Директор на Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново;
2. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община 
Велико Търново;
3. инж. Валентина Миткова - Началник на отдел „Териториално развитие” в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;
4. инж. Цанко Бояджиев -  Началник на отдел “Техническа инфраструктура” в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;
5. инж. Мартин Пандулчев -  Старши експерт в отдел „Устройство на територията” в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;
6. Мая Тодорова - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново;

Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започна работа след получаване на представената 
оферта и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Председателят и членовете на комисията 
подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от 
настоящият протокол.

Председателят на комисията, Зорница Кънчева -  Началник отдел „Околна среда” в 
Дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново, изчете 
Заповед № РД 22-865 от 22.05.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, представи 
комисията и оповести нейните задачи: да разгледа постъпилата в срок оферта за съответствие с
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изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя; да 
разгледа и провери офертата за съответствие с предварително обявените от Възложителя 
условия, при съответствие на участника с предварително обявените условия, комисията да 
оцени и класира участника. Комисията да проведе преговори с „ДЖАМБО 33” ЕООД, с ЕИК: 
104615209, като се придържа точно към първоначално определените условия и изисквания за 
изпълнение на поръчката. Резултатите от преговорите да се отразят в протокол, който да се 
подпише от комисията и от участника. След провеждане на преговорите комисията да изготви 
доклад, който съдържа информацията по чл. 60, ал.1 от ППЗОП. Докладът на основание чл. 106, 
ал.1 от ЗОП, да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат 
приложени протокола/ите от работата на комисията и всички документи, изготвени в хода на 
работа на комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: „Дейности по 
извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите 
пространства на учебните заведения 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“ - 
Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Пролет””.

Постъпила е една оферта по покана с изх. № 5300-1153-4/09.05.2018 г., както следва:
Оферта с вх. № 5300-1153-5/21.05.2018 г. от 16:08 часа на „Джамбо 33” ЕООД, с ЕИК 

104615209, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ПК 5000, ул. „Стара 
планина” № 7, вх. А; тел.: 062/650 647; факс: 062/650 647, e-mail: djambo33@abv.bg, лице за 
контакти: Тодор Джамбазов.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата и извършване на действията по чл. 54. ал. 
3 и 4 от ППЗОП:

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и 
констатира наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри”.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри”.

Оферта с вх. № 5300-1153-5/21.05.2018 г. от 16:08 часа на „Джамбо 33” ЕООД, с ЕИК 
104615209, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ПК 5000, ул. „Стара 
планина” № 7, вх. А; тел.: 062/650 647; факс: 062/650 647, e-mail: djambo33@abv.bg, лице за 
контакти: Тодор Джамбазов, съдържа:

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри”, запечатан и непрозрачен.
Плик „Заявление за участие” има следното съдържание:
1. CD - съдържащ Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) -  1 

бр., подписан с ел.подпис от Тодор Джамбазов, в качеството му на управител на „Джамбо 33” 
ЕООД;

2. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал.З от ППЗОП по Образец № 1, 
подписан от Тодор Джамбазов, в качеството му на управител на „Джамбо 33” ЕООД -  3 стр., 
с т р .1-3;

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), подписан от Тодор
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Джамбазов, в качеството му на управител на „Джамбо 33” ЕООД -  25 стр., стр. 4-28;
4. Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален 

регистър строителя на „Джамбо 33” ЕООД, заедно с талон, заверено копие -  1 стр., стр. 29;
5. Застрахователна полица „Професионална отговорност в проектирането и 

строителството“ на „Джамбо 33” ЕООД, заверено копие -  1 стр., стр. 30;
6. Сертификат ISO 9001:2008 с № 17.0632.026 от 16.06.2017 г., действителен до дата 

15.09.2018 г., издаден от Асоциацията по сертификация „Руски Регистър”, в полза на „Джамбо 
33” ЕООД за система за управление на качеството по отношение на планиране и изпълнение на 
строително-ремонтни и строително-монтажни работи; ремонт и изграждане на канализационни 
и водопроводни мрежи; планиране и изпълнение на височинни работи с прилагане на алпийски 
метод, заверено копие -  1 стр., стр. 31;

Плик „Техническо предложение” има следното съдържание:
1. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 

подпечатано от Тодор Джамбазов, в качеството му на управител на „Джамбо 33” ЕООД - 49 
стр., стр.32-80;

2. Приложение № 3.1 - Техническо описание на материалите и оборудването, които ще 
бъдат доставяни и монтирани -  4 стр., стр. 81-84;

3. Декларации за съответствие и други документи доказващи съответствие на влаганите 
материали, оборудване и изисквани стандарти -  36 стр., стр. 85-120;

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - подписана и 
подпечатана от Тодор Джамбазов, в качеството му на управител на „Джамбо 33” ЕООД -  1 стр., 
стр. 121;

5. Декларация за срока на валидност на офертата - подписана и подпечатана от Тодор 
Джамбазов, в качеството му на управител на „Джамбо 33” ЕООД -  1 стр., стр. 122;

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - 
подписана и подпечатана от Тодор Джамбазов, в качеството му на управител на „Джамбо 33” 
ЕООД -  1 стр., стр. 123;

7. Декларация за извършен оглед на обекта - подписана и подпечатана от Тодор 
Джамбазов, в качеството му на управител на „Джамбо 33” ЕООД -  1 стр., стр. 124;

8. Протокол за извършен оглед по Образец № 3.1 -  1 стр., стр. 125;
9. Декларация промяна/замяна на материали, подписана и подпечатана от Тодор 

Джамбазов, в качеството му на управител на „Джамбо 33” ЕООД -  1 стр., стр. 126;
10. Линеен график -  1 стр., стр. 127;
11. Диаграма на работната ръка и Диаграма на оборудването -  1 стр., стр. 128;
12. Диаграма на материалите -  1 стр. стр. 129;

След извършване на горните действия, публичната част от заседанието на комисията 
приключи.

Председателя на комисията на основание чл. 51, ал.4, т.1 от ППЗОП определя следния 
прогнозен график за работа на комисията:

1. Най-късно до 23.05.2018 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледа 
документите и информацията в офертата за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на съхранение на
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документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата на комисията-стая 
архив на дирекция „Обществени поръчки”, където офертата е на разположение на членовете на 
комисията за преглед и анализ.

2. Най-късно на дата 25.06.2018 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и 
изготви Протокол № 2 за съответствието на участника с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, като установи липсата или наличието на 
документи и информация, изискани от възложителя, съгласно предварително обявените 
условия относно личното състояние и критериите за подбор. Проверка ще обхваща и 
съдържанието и редовността на документите във връзка с личното състояние и критериите за 
подбор, както и представяне и подписване на декларации, образци и ЕЕДОП от изискуемите 
лица и изпълнение на други изисквания на обявлението, документацията и образците към нея. 

Комисията приключи работа в 10:45 часа 
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав: 
П РЕДСЕДАТЕЛ:......
/ Зорница Кънчева j  На отдел „Околна среда” в Дирекция „Строителство и устройство на/Ттериторията” в Обидена Велико Търново /

И ЧЛЕНОВЕ:

/ Надя Петрова -  Директор на Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново /

/ Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново/

/ инж. Валентина'Миткова - Началник на отдел „Териториално развитие” в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията” в Обищна Велико Търново /

/ инж. Цанко Бояджиев -  Началник на отдел “Техническа инфраструктура” в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията?’,в Община Велико Търново /

/ инж. Мартин ПанДулчЬв -  Старши експерт в отдел „Устройство на територията” в Дирекция 
„Строителство и у свойство на територията” в Община Велико Търново /

/ Мая ТодсЖ>еа\Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в 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.




