
ПРОТОКОЛ № 4 

Днес 28.06.2018 г. в 10:00 часа, в сградата на Община Велико Търново, 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. и изменена със Заповед № РД 22-1067 от 27.06.2018 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, продължи 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-
tarnovo.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. Вяра Димитрова - Главен експерт в 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; 

Съгласно Заповед № РД 22-1067 от 27.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, 
на мястото на инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел "Техническа инфраструктура" в 
Дирекция „Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново, като член 
на комисията е определена инж. Вяра Димитрова - Главен експерт в отдел "Техническа 
инфраструктура" в Дирекция „Строителство и устройство на територията" в Община Велико 
Търново. 

Преди започване работата на комисията инж. Вяра Димитрова подписа декларация по 
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чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП. 

В изпълнение на изискванията на чл. 57. ал. 3 от ППЗОП комисията обяви чрез 
съобщение с изх. № 91-00-232 от 25.06.2018 г, публикувано в профила на купувача на адрес: 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/587, за датата, часа и мястото на отваряне 
на ценовите предложения. 

В съответствие е чл. 57, ал.З от ППЗОП, председателят на комисията обяви резултата от 
оценяването на офертата по показателят от методиката: (Ш) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

№ по 
ред 

Участник 
Показател П1 

Срок за изпълнение П1 = 
(Cmin/Cn) х 100 = 

(брой точки) 

Относителна тежест на 
показател - П1 в КО е 50%, 
при което резултатите са: 

1 „Джамбо 33" ЕООД 100 т. Резултат 50 

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови 
параметри" на допуснатия участник: 

I. Плик „Предлагани ценови параметри" от 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 

Плик „Предлагани ценови параметри" съдържа: 
1. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец № 4), подписано и 

подпечатано от Тодор Джамбазов - управител на „Джамбо 33" ЕООД - 3 стр., стр. 130-132; 
2. Обобщена количествено-стойностна сметка, подписана и подпечатана от Тодор 

Джамбазов - управител на „Джамбо 33" ЕООД - 10 стр., стр. 133-142; 
3. Анализи за всички видове работи съгласно КСС - 302 стр., стр. 143-444; 

Комисията оповести ценовото предложение. 
Предлаганото от участника възнаграждение за Реконструкция и внедряване на мерки 

за енергийна ефективност на ДГ „Пролет", е както следва'. 
359 733,64 /триста петдесет и девет хиляди седемстотин тридесет и три лева и 64 ст./ 

лева без ДДС, а с ДДС 431 680,37 /четиристотин тридесет и една хиляди шестстотин и 
осемдесет лева и 37 ст./ лева. 

За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната 
цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва: 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

- часова ставка 4,50 лв./час; 
- допълнителни разходи върху труд 
- допълнителни разходи върху механизация 
- доставно - складови разходи 
- печалба 

90 %; 
75 %; 
10%; 
10%. 

Участникът заявява желание за аванс в размер на 35 % от стойността на договора на 
обществената поръчката. 

Комисията единодушно реши ДА ДОПУСНЕ УЧАСТНИКА до оценка при следните 
мотиви: 

Комисията извърши проверка за аритметична вярност на посочените в КСС цени и 
установи, че няма допуснати аритметични грешки. Единичните цени посочени в КСС 
съответстват на посочените за съответните дейности в приложените анализи. Предложени са 
единични цени за всяка от дейностите посочени в КСС. 

Предложеното от участника общо възнаграждение за изпълнение на поръчката в размер 
на 359 733,64 лева без ДДС е по-ниско от общата прогнозна стойност на поръчката 360 646,05 
лева без ДДС посочена в поканата. Комисията установи, че участникът е попълнил ценовото си 
предложение, в съответствие с условията на образеца и документацията. 

Комисията пристъпи към извършване на оценка на Показател за оценка: (П2) 
ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ на участника. 

При спазване на предварително обявените условия на методиката: 

(П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ 

П2 = ( Ц т т / Щ ) х 100 = (брой точки) 
Където Цд - е предложената цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС съгласно 

Ценовото предложение на съответния участник. 
Където Цппп - е най-ниската предложена цена за поръчката в лева без ДДС съгласно 

Ценовите предложения на всички участници за поръчката. 
Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще се използва 
закръгляване до втория знак след десетичната запетая. 

До оценка по показателя (П2) се допускат само оферти, които съответстват на условията 
за изпълнение на обществената поръчка. 

Участникът предложил най - ниска цена за изпълнение на поръчката получава 
максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителната тежест на показателя в 
комплексната оценка е 50 %. 

Комисията предвид условията по-горе оценява единодушно офертата на участника, 
както следва: 

Оферта с вх. № 5300-1153-5/21.05.2018 г. от 16:08 часа на „Джамбо 33" ЕООД, с ЕИК 
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Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

3 

http://tlI-JJL-.il


1яШкИ| 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИ 1ИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

X 
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

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 - с резултат 50. 

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията. 

Мотиви за оценката на комисията: 
Участник „Джамбо 33" ЕООД, предлага общо възнаграждение в размер на 359 733,64 

лева без ДДС. 
При спазване на условията по-горе и предвид предложеното общо възнаграждение за 

изпълнение на поръчката, участника получава по този показател П2-ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ, 
максимален брой точки, а именно с 100 т., получени както следва: 359 733,64/359 733,64 х 100 = 
100 т., при относителна тежест на показателя в комплексната оценка от 50 %, резултатът е 50. 

РЕЗУЛТАТ ОТ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО МЕТОДИКАТА 

Комисията извърши оценка и попълни обобщената оценъчна таблица, изготвена в 
съответствие с одобрената от възложителя методика за избор на икономически най-изгодна 
оферта въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена" и същата 
е неразделна част от настоящия протокол. 

№ Участник 
Показател Ш 

Срок за Относителна Показател Относителна 
по 
ред 

изпълнение Ш 
= (Cmin/Cn) х 

100 = 
(брой точки) 

тежест на 
показател -
П1 в КО е 
50%, при 

(П2) 
Ценови 

критерий-
П2 = 

тежест на 
показател -
П2 в КО е 
50%, при 

КО = П1 

х 50% + 

което (Цтт/ЦГ) х което П2 х 50% 
резултатите 

са: 
100= 

(брой 
точки) 

резултатите 
са: 

1 „Джамбо 33" 
ЕООД 

ЮОт. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100 

Като взе предвид оценката, комисията единодушно предлага следното класиране за 
изпълнител на обществена поръчка, проведена като 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 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

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-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/587. 

1 - во място за участника „Джамбо 33" ЕООД, с ЕИК 104615209 с оферта с вх. № 
5300-1153-5/21.05.2018 г. от 16:08 часа, 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, е-
mail: djambo33@abv.bg, лице за контакти: Тодор Джамбазов - с резултат 100. 

Мотиви за класирането: съгласно изложените в Протокол 3 от 25.06.2018 г. и настоящия 
протокол. 

Преговорите се проведоха с участника при придържане на първоначално определените 
условия и изисквания за изпълнение на поръчката по следните въпроси: 

- срок за изпълнение; 
- възнаграждение за изпълнението; 
- други въпроси от значение за постигане на качество на изпълнението и срочност на 

изпълнението. 

Всички предложения на „Джамбо 33" ЕООД, относно обхвата на преговорите по 
въпросите посочени по-горе са посочени в офертата. 

- срок за изпълнение - 120 календарни дни, съгласно Техническото предложение в 
офертата и Линеен календарен график /стр. 127 в офертата/; 

- възнаграждение за изпълнението - 359 733,64 лева без ДДС, съгласно Ценовото 
предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за придобиване и 
предложенията по други показатели с парично изражение, количествена сметка и анализи; 

- други въпроси от значение за постигане на качество на изпълнението и срочност 
на изпълнението, съгласно Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал.З, т.1 ("б") 
от ППЗОП, стр. 32-80 от офертата. 

Комисията предлага на възложителя да сключи писмен договор с класирания на 
първо място участник, както следва: 

„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, с предложена цена 359 733,64 лева без 
ДДС. 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико 
Търново", 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. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕГОВОРИТЕ 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

X 
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 28.06.2018 
г. от 10:00 часа до 12:30 часа, 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 се състави в един екземпляр. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: .... .^TJLS. 7777... .ТГГ: 
/ Зорница КънчеваЛ^Нач^лник отдел „Околна среда" в Дирекция „Строителство и устройство на 
територията" в Обгаина^Велико Търново / 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/ Надя Петрова/fTfyipeKTop на Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново / 

Гл^екса! / Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново/ 

а\Хтк( / инж. Валентина МЦткова - Началник на отдел „Териториално развитие" в Дирекция „Строителство и 
устройство на теритррй^т^" в Община Велико Търново / 

/ инж. Вяра ДимитрчУа ^ - Главен експерт в отдел "Техническа инфраструктура" в Дирекция 
„Строителство 4устройство на територията" в Община Велико Търново / 

I июк. Мархин' Пандулчев - Старши експерт в отдел „Устройство на територията" в Дирекция 
„Стромте\оетв</и устройство на територията" в Община Велико Търново / 

/ Мая Тодорка - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново 

За участника „Джамбо Ж И Ю О Д 
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Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико 
Търново", 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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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




