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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Д О К Л А Д
във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП

Днес на дата 28.06.2018 г., Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 
от 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, в състав:

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,

изготви настоящия доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 
от ППЗОП за резултатите от своята работа във връзка с разглеждане на постъпилата оферта за 
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.ba/bg/profil-na-kupuvacha/587.

I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОМЕНИТЕ, НАСТЪПИЛИ 
В ХОДА НА РАБОТАТА Й. НОМЕР И ДАТА НА ЗАПОВЕДТА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА

Този документ е създаден в рамките на проект „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 ОП РР 2014-2020 г.
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КОМИСИЯТА, КАКТО И ЗАПОВЕДИТЕ, С КОИТО СЕ ИЗМЕНЯ СЪСТАВЪТ Й.

Със Заповед № РД 22-865 от 22.05.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново е 
назначена комисия в състав:
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,

със задачи: „да разгледа постъпилата в срок оферта за съответствие с 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””. 
Комисията да проведе заседание на 22.05.2018 г. от 10:00 часа в заседателна зала в сградата 
на Община Велико Търново.

В хода на работа на комисията настъпиха следните промени в състава й:
Със Заповед № РД 22-1067 от 27.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново е 

изменена Заповед № РД 22-865 от 22.05.2018 г. в частта относно състава на комисията и по- 
конкретно на мястото на инж. Цанко Бояджиев -  Началник на отдел “Техническа 
инфраструктура” в Дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико
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РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Търново, като член на комисията е определена съответно инж. Вяра Димитрова -  Главен 
експерт в отдел “Техническа инфраструктура” в Дирекция „Строителство и устройство на 
територията” в Община Велико Търново, при мотиви отразени в заповедта за изменение.

Не са правени промени във връзка със сроковете и задачите на комисията.

II. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС. УЧАСТНИЦИ В 
ПРОЦЕДУРАТА. ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И 
ОЦЕНЯВАНЕ НА ВСЯКА ОТ ОФЕРТИТЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
УЧАСТНИЦИ. МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВСЕКИ 
УЧАСТНИК.

11.1 ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 22.05.2018 Г.
Съгласно Заповед № РД 22-865 от 22.05.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново 

на 22.05.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Община Велико Търново се проведе първото 
заседание на комисията.

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.

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”.

Комисията взе решение на следващо заседание да разгледа документите по чл. 39, ал. 2 
от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя, за което ще състави протокол на основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.

Председателя на комисията на основание чл. 51, ал.4, т.1 от ППЗОП определи 
прогнозен график за работа на комисията. Действията на комисията от заседанието се описаха 
подробно в Протокол № 1 от дата 22.05.2018 г. Комисията заседава от 10:00 часа до 10:45 
часа.

11.2 ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 23.05.2018 Г.

На своето второ заседание, проведено на 23.05.2017 г. от 09:00 ч., комисията 
продължи разглеждането на офертата на „Джамбо 33” ЕООД, 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
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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””.

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участника 
документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя.

Констатациите на комисията по чл. 54, ал.8 от ППЗОП бяха протоколирани в протокол 
№ 2 от дата 23.05.2018 г. Препис от протокола беше предоставен на участника с приложно 
писмо изх. № 5300-1153-6/23.05.2018 г. В същия ден протоколът бе публикуван и в Профила 
на купувача на адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/587. Комисията 
заседава от 09:00 часа до 09:30 часа.

II.3 ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 25.06.2018 Г.

На третото заседание на комисията, което се проведе на 25.06.2018 г. от 09:00 ч., се 
премина към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието 
на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на 
допълнително представения ЕЕДОП относно съответствието на участника с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор и взе решение за допускане на участника при 
следните мотиви:

По отношение на изискванията към личното състояние:
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54. ал. 1 и чл. 55, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП, липсата на обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и 
липсата на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, чрез представяне на ЕЕДОП.

Подизпълнители и трети лица:
Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица и няма 

намерение да възлага част от изпълнението на поръчката на подизпълнители.
По отношение за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална 

дейност:
Участникът е декларирал в ЕЕДОП, част IV, раздел А, че притежава регистрация в 

Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Република 
България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за изпълнение на 
строежи от I група, IV категория.

По отношение на изискванията за финансово и икономическо състояние:
Участникът е декларирал в ЕЕДОП, част IV, раздел „Б”, че притежава валидна 

застраховка „Професионална отговорност на строителя“ за застрахователна сума в размер на 
200 000 лева.

По отношение на изискванията за технически и професионални способности:
Участник „Джамбо 33” ЕООД за последните 5 (пет) години от датата на подаване на 

офертата е изпълнил минимум дейности-строителство с предмет и обем, идентични или 
сходни с тези на поръчката: ,, Вътрешен ремонт с полагане на гипсокартонна конструкция на
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РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

поне един обект; Подмяна или монтаж на поне една ВиК инсталация; Подмяна или монтаж  
на поне една електрическа и/ш и една осветителна инсталация; Изграждане или подмяна на 
поне една сградна газова инсталация; Изграждане или подмяна на поне една отоплителна 
инсталация ", като е представил изискуемата информация в Част IV, Раздел В, от ЕЕДОП.

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, Част IV, Раздел Г, че притежава валиден 
сертификат за внедрена система за управление на качеството в областта на строителството на 
сгради и е представил доказателство - копие от притежавания сертификат.

Участникът е посочил, че разполага с персонал и с ръководен състав с професионална 
компетентност за изпълнение на поръчката. Съответствието с поставяните минимални 
изисквания към персонала и ръководния състав се установява, чрез представената 
информация в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП представен с отговор с вх. № 5300-1153- 
7/30.05.2018 г.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, комисията единодушно 
решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор 
и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за 
съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като 
представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията 
съобразно компетентността си.

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на техническото 
предложение от офертата на участника за съответствие с минимално изискуемото съдържание 
посочено в документацията.

Констатации относно съответствието на техническото предложение с 
предварително обявените условия.

Комисията пристъпи към анализ на съдържанието на техническото предложение на 
участник „Джамбо 33” ЕООД и извърши проверка за съответствие на информацията с 
техническата спецификация и изискванията на възложителя. Комисията установи, че 
предложението за изпълнение на поръчката съдържа минимално изискуемата информация, 
както следва:

1. Предлаган подход и организация на изпълнение.
Предлагания подход и организация на изпълнението отговаря на изискванията на 

проекта, действащото нормативно законодателство, както и на всички технически и 
технологични изисквания и стандарти, регулиращи извършването на видовете работи, 
предмет на поръчката. Изложения подход представя информация по следните елементи:

1.1. Пълно описание на предлаганата от участника организация на работа и подход на 
изпълнение;

Организацията на работа и подходът за изпълнение са развити обстойно от стр. 33 до 
стр. 80. Участникът в техническото си предложение показва съществуващото състояние и 
местоположението на обекта и инвестиционните намерения, /стр. 33-35/. Подробна 
организация на работа и подход на изпълнение участникът представя от стр. 35-80. 
Необходимите дейности за изпълнението на поръчката разделя на: Подготвителни дейности 
(мобилизация) - стр.36-41; Дейности по изпълнението на строително-монтажните работи 
/стр.41-42/; Тествания /стр. 42-44/; Въвеждане на обекта в експлоатация и други дейности
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необходими за постигане целите на договора /стр.44-51/.
1.2. Технологичната последователност на изпълнение на отделните видове дейности, 

технологията на изпълнение на всеки вид СМР и предвижданото времетраене на изпълнение;
Информация за технологичната последователност на изпълнение на отделните видове 

дейности и предвижданото времетраене на изпълнение е представена в хода на цялостното 
изложение на техническото предложение. Като информация се съдържа и в Линейния график 
към който ни препраща участника. Посочени са необходимите календарни дни, начало и край 
на СМР и брой работници и механизация. Технологията на изпълнение на всеки вид СМР при 
изпълнение на обекта е представена от стр. 52-75. Участникът ги обобщава в следните видове 
дейности: част архитектурно строителни: извършване на земни работи -  стр.52; изграждане на 
стомано-бетонови конструкции - стр. 52-54; външни работи по фасада - стр.54-63; шпакловка - 
стр.63-64; бояджийски работи - стр. 64-66; ламиниран паркет - стр.66; ВиК и канализация - 
стр. 66-70; част електрическа /осветителна инсталация и силова инсталация/ - стр.70-71; част 
котелна инсталация - стр.71; част отоплителна инсталация - стр. 72; част газификация - стр. 
73; демонтажни работи - стр. 74; паркоустройство - стр.74; пожарна безопасност - стр.74-75;

1.3. Предвижданото от участника разпределение на технически и човешки ресурси по 
видове работи съобразно подхода и срока на изпълнение;

Осигуряването на човешки ресурс за изпълнението на строителството участникът е 
представил от стр. 40-71. Разпределението на човешкия ресурс е представен подробно по 
видове дейности в линейния график и в диаграма на работната ръка. Разпределението на 
механизацията е представена в линейния график и в диаграма на оборудването.

1.4. Информация относно лице, с което представители на възложителя да контактуват 
по всички въпроси, касаещи изпълнението и което при необходимост -  болест, 
нетрудоспособност и т.н. -  да бъде заместено от друго лице, участникът представя 
информация на стр. 41 в офертата.

2. Подробен линеен график за изпълнение на предвидените в проекта дейности с 
приложена диаграма на работната ръка и на влаганите материали и оборудване.

Линейният график /продължителността на изпълнението в календарни дни/, включва 
всяка една дейност в обхвата на поръчката за изпълнението. Предложения линеен график 
кореспондира с изготвената диаграма на работната ръка, отразяваща работници и ръководни 
лица. При изготвянето на графика е спазена технологичната последователност за изпълнение 
на видовете работи и дейности по КСС. Представена е диаграма на влаганите материали и 
оборудване, която кореспондира с линейния график за изпълнение на поръчката.

В приложените към техническото предложение Линеен график и диаграма на 
работната ръка, подробно са обосновани човешкия и техническия ресурс, с който разполага 
фирмата, и който ще вложи за изпълнението на всеки вид СМР, както и предвиденото време 
за изпълнението й, в зависимост от вида строителна дейности и технологията на изпълнението 
й.

Предложеният от участника срок за обособената позиция е както следва: 120 
календарни дни.

Срокът за изпълнение на СМР по обособената позиция, започва да тече от датата на 
подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна 
линия и ниво на строежа (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 
(Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството)

Към техническото си предложение участникът е представил техническо описание на 
материалите и оборудването, които ще бъдат доставени и монтирани съгласно Приложение №
3.1. Налице е описание на материалите в табличен вид /стр.81-84/ и към него са приложени 
декларации, сертификати и удостоверения за съответствие или/за експлоатационни 
показатели, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните 
стандарти /стр.85-120/.

Неразделна част от техническото предложение е декларация за промяна/замяна вид 
материал. В случай, че се налага да бъде извършена промяна/замяна на определен вид 
материал в конкретна позиция от КСС, то при тази промяна/замяна, качеството/техническите 
характеристики на новия вид материал ще са по-добри, а единичната цена за съответната 
позиция ще остане същата или по-ниска, от съответната цена по договора /стр. 126/.

Комисията след анализ на съдържащата се информация в техническото предложение 
установи, че офертата на участника съответства на предварително обявените условия. 
Комисията допуска участник „Джамбо 33” ЕООД до оценка по показател (П1) СРОК ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ от методиката:

Комисията пристъпи към извършване на оценка на Показател за оценка: (П1) 
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на допуснатата до оценка оферта, 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, се оценява със 100 т. и резултат 
50.

Мотиви:
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на

офертите по показателя се изчисляват по формулата: П1 = (Cmin/Cn) х 100 = ..........  (брой
точки).

Участникът „Джамбо 33” ЕООД, предлага срок за изпълнение - 120 (сто и двадесет)
календарни дни. Участникът се е съобразил и е предложил срок за изпълнение, съгласно 
техническата спецификация към поръчката ,,не по-дълъг от 150 (сто и петдесет) календарни 
дни и не по-кратък от 120 (сто и двадесет) календарни дни ".

При спазване на предварително обявената методика за избор на икономически най- 
изгодна оферта, комисията единодушно оценява офертата на участника „Джамбо 33” ЕООД 
по този показател с максимален брой точки, а именно с 100 т., получен както следва: 
120/120x100=100 т., при относителна тежест на показателя в комплексната оценка от 50 %, 
резултатът е 50.

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
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същата е неразделна част от протокола на комисията.

№ Участник Показател П1 Относителна Показател Относителна
по Срок за тежест на (П2) тежест на Я О II а

ред изпълнение П1 показател - Ценови показател - х 50% +
= (Cmin/Cn) х П1 в КО е критерий- П2 в КО е П2 х 50%

100 = .......... 50%, при П2 = 50%, при
(брой точки) което

резултатите
са:

(Цпйп/Щ) х
100 = ..........

(брой
точки)

което
резултатите

са:

1 „Джамбо 
33” ЕООД 100 т. Резултат 50

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка 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” па Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ - 
Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Д Г  „Пролет””, 
комисията реши:

Отваряне и оповестяване на ценовото предложение да се извърши на дата 28.06.2018 г. 
от 10:00 часа в сградата на Община Велико Търново.

Участникът ще бъде уведомен чрез публикуване на съобщение на профила на 
купувача, предварително оповестен на участникът с откриване на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/587.

II.4. ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 28.06.2018 г.
На четвъртото заседание на комисията, което се проведе на 28.06.2018 г. от 10:00 ч., се 

пристъпи към отваряне, оповестяване и разглеждане на ценовото предложение на участника.

В съответствие е чл. 57, ал.З от ППЗОП, председателят на комисията обяви резултата 
от оценяването на офертата по показателят от методиката: (П1) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

№ по 
ред

Участник
Показател П1 

Срок за изпълнение Г11 =
(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
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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:

- часова ставка 4,50 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд 90 %;
- допълнителни разходи върху механизация 75 %;
- доставно - складови разходи 10 %;
- печалба 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.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

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 = (Цтт/ЦГ) х 100 =  (брой точки)
Където Hi - е предложената цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС съгласно 

Ценовото предложение на съответния участник.
Където Ц т т  - 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 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 протокол № 4 от 28.06.2018 г.
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

№ Участник Показател П1 Относителна Показател Относителна
по Срок за тежест на (П2) тежест на КО = П1
ред изпълнение П1 показател - Ценови показател - х 50% +

= (Cmin/Cn) х П1 в КО е критерий- П2 вКО е П2 х 50%
100 = ......... 50%, при П2 = 50%, при

(брой точки) което (Цппп/Ц1) х което
резултатите 100 = ......... резултатите

са: (брой са:
точки)

1 „Джамбо 
33’' ЕООД 100 т. 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 
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.

1 -  b o  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 Протокол 
4 от 28.06.2018 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕГОВОРИТЕ

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

- възнаграждение за изпълнението - 359 733,64 лева без ДДС, съгласно Образец № 4 
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.

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:
След като класира допуснатият участник и въз основа на констатациите, отразени в 

протоколите от работата на комисията. Комисията
Р Е Ш И :

Предлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи писмен договор с 
класирания на първо място участник 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 Д Г  „Пролет””, открита с Решение № р д  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.

1 - во място за участника „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.

Настоящия доклад на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на 
основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 3 от ППЗОП.

Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията /Протокол № 1, 
Протокол № 2, Протокол № 3 и Протокол № 4/, 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 
Д Г  „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-
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/587.
Настоящият доклад се състави и подписа в един екземпляр от комисия, 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, както следва:

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....
/ Зорница 
територият:

ч ] .нчева -  \}таттк отдел „Околна среда” в Дирекция „Строителство и устройство на 
r Обшиня Велико Търново /

И ЧЛЕНСЙВЕ:

/ Нддя^Петррва -  директор на Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново /

• > • Т  . . . . .  .  . - - - - ■ ■ ■" ■ ~

/ Русанка Ада^сандрова -  Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново/

/ инж. Валентина MjWfCbea - Началник на отдел „Териториално развитие” в Дирекция „Строителство и 
устройство на теритодоятд.” в Община Велико Търново /

/ инж. Вяра JIpiMHTpit)BaJ -  Главен експерт в отдел “Техническа инфраструктура” в Дирекция 
„Строителство/) устройство на територията” в Община Велико Търново /

/ инж 
„Строй*!

Кн Пандулчев -  Старши експерт в отдел „Устройство на територията” в Дирекция 
тво и устройство на територията” в Община Велико Т ъ р у т р /

/ Мая 1 одр^б^С ^лЗД ш и експерт в Дирекция „Обществен!

ПОЛУЧИХ доклада на комисията на дата:

Подпис:... ...... ...................
ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ
Кмет нс/0бщ т " нЛп,.™ т- * ■

iff"

УТВЪРЖДАВАМ доклада на комисията на дата

Подпис:
ИНЖ. ДАНИЕЙ
Кмет на Ош(иш

 t / . „ .
РОВ ПА ^

"ърново Щ

_ _ _ _ _ _  13-v-----------------------------------------------------
Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в грш гтетгяко Търново , които 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 Общ ина 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.

gretam
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




