
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ПРОТОКОЛ № 2

Днес 02.07.2018 г. в 09:30 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 22-1059 
от 27.06.2018 г., изменена със Заповед № РД 22-1082 от 28.06.2018 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: „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” - Осъществяване на строителен 
надзор на ДГ „Ален мак“, ДГ „Рада Войвода” и ДГ „Пролет”, открита с Решение № РД 24- 
57 от 19.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, с уникален номер 00073-2018-0023 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/598.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор на Дирекция „Строителство и устройство на 
територията” в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Грета Маринова - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново;
2. инж. Валентина Миткова - Началник на отдел „Териториално развитие” в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново.
3. Илиана 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;

Съгласно Заповед № РД 22-1082 от 28.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, 
на мястото на Зорница Кънчева -  Началник отдел „Околна среда” в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията” в Община Велико Търново, като председател на комисията е 
определен инж. Динко Кечев -  Директор на Дирекция „Строителство и устройство на 
територията” в Община Велико Търново.

Преди започване работата на комисията инж. Динко Кечев подписа декларация по 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 е обявила чрез 
съобщение с изх. № 91-00-243 от 27.06.2018 г, публикувано в профила на купувача на адрес: 
https://www.veliko-tarnovo.ba/bg/profil-na-kupuvacha/598. за датата, часа и мястото на отваряне
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

О П fc I' А Т И В М А Л Г' a  f  F* А м  л

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

на ценовите предложения.

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

I. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта е вх. № 5300-673-108/26.06.2018 
г. от 10:44 часа на „Инвестстрой-92“ ЕООД, с ЕИК 814191534, със седалище и адрес на 
управление: гр. Велико Търново, ул. „Росица” № 1, тел.: 062/62 59 27; факс: 062/62 18 39, е- 
mail: investstroi@abv.bg, лице за контакти: Ина Минчева -  Кържилова.

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

подпечатано от Ина Минчева - Кържилова -  управител на „Инвестстрой-92“ ЕООД - 4 стр., стр. 
1-4;

2. CD -  съдържащо ценовото предложение -  1 бр.;

Комисията оповести ценовото предложение.
Предлаганото от участника възнаграждение за 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” - 
Осъществяване на строителен надзор на Д Г  „Ален м ак“, Д Г  „Рада Войвода” и Д Г  
„Пролет”, е както следва:

Обща стойност на възнаграждението - 30 149,00 /тридесет хиляди сто четиридесет и 
девет/ лева без ДДС, а с ДДС 36 178,80 /тридесет и шест хиляди сто седемдесет и осем лева и 
80 ст./ лева, образувано за упражняване на строителен надзор на СМ Р на обекти, както 
следва:

За обект ДГ „Ален мак“ - 10 707,00 /десет хиляди седемстотин и седем/ лева без ДДС, 
а с ДДС 12 848,40 /дванадесет хиляди осемстотин четиридесет и осем лева и 40 ст./ лева.

За обект ДГ „Рада Войвода” - 14 765,00 /четиринадесет хиляди седемстотин шестдесет 
и пет/ лева без ДДС, а с ДДС 17 718,00 /седемнадесет хиляди седемстотин и осемнадесет/ 
лева.

За обект ДГ „Пролет” - 4 677,00 /четири хиляди шестстотин седемдесет и седем/ лева 
без ДДС, а с ДДС 5 612,40 /пет хиляди шестстотин и дванадесет лева и 40 ст./ лева.

Участникът не заявява желание за аванс.

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

Предложеното от участника общо възнаграждение за изпълнение на поръчката в размер 
на 30 149,00 лева без ДДС е по-ниско от общата прогнозна стойност на поръчката 55 714,00 
лева без ДДС посочена в поканата.
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Също така предложените от участника възнаграждения за изпълнение на всеки един 
обект, а именно:

- За обект ДГ „Ален мак“ -  10 707,00 лв. без ДДС;
- За обект ДГ „Рада Войвода” -  14 765,00 лв. без ДДС;
- За обект ДГ „Пролет” -  4 677,00 лв. без ДДС, не надхвърлят максимално определените 

стойности за всеки обект посочен 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 участника.
При спазване на предварително обявените условия на методиката: Комисията пристъпи 

към оценка на офертата по методиката за оценка от поканата за обществената поръчка.
Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий „НАЙ-НИСКА
ЦЕНА” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Съгласно посоченото в поканата 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 т  / ЦГ) х 100 =  (брой точки)
Където Ui е предложената цена за 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
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 поканата.

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.

Съобразно така определената формула, комисията предвид условията по-горе 
оценява единодушно офертата на участника, както следва:
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№ 1, тел.: 062/62 59 27; факс: 062/62 18 39, e-mail: investstroi@abv.bg, лице за контакти: 
Ина Минчева -  Кържилова - с резултат 100.

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията.

Мотиви за оценката на комисията:
Участник „Инвестстрой-92“ ЕООД, предлага общо възнаграждение в размер на 

30 149,00 лева без ДДС.
При спазване на условията по-горе и предвид предложеното общо възнаграждение за 

изпълнение на поръчката, участника получава, максимален брой точки, а именно с 100 т., 
получени както следва: 30 149,00/30 149,00 х 100 = 100 т.

Като взе предвид оценката, комисията единодушно предлага следното класиране за 
изпълнител на обществена поръчка, проведена като процедура на договаряне без 
предварително обявление 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” - Осъществяване на строителен 
надзор на ДГ „Ален мак“, ДГ „Рада Войвода” и ДГ „Пролет”, открита с Решение № РД 24- 
57 от 19.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, с уникален номер 00073-2018-0023 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/598.

1 - во място за участника „Инвестстрой-92“ ЕООД, с ЕИК 814191534 с оферта с вх. 
№ 5300-673-108/26.06.2018 г. от 10:44 часа, със седалище и адрес на управление: гр. Велико 
Търново, ул. „Росица” № 1, тел.: 062/62 59 27; факс: 062/62 18 39, e-mail: investstroi@abv.bg, 
лице за контакти: Ина Минчева -  Кържилова -  с резултат 100.

Мотиви за класирането: съгласно изложените в Протокол 1 от 27.06.2018 г. и настоящия 
протокол.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕГОВОРИТЕ

Заседанието за провеждане на преговорите се проведе при придържане на първоначално 
определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката по следните въпроси:

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

изпълнението.

Всички предложения на „Инвестстрой-92“ ЕООД, относно обхвата на преговорите по 
въпросите посочени по-горе са посочени в офертата.

- възнаграждение за изпълнението - 30 149,00 лева без ДДС, съгласно Ценовото 
предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за придобиване и
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

предложенията по други показатели с парично изражение;
- други въпроси ог 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. 4-17 от офертата.

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

„Инвестстрой-92“ ЕООД, с ЕИК 814191534, със седалище и адрес на управление: гр. 
Велико Търново, ул. „Росица” № 1, тел.: 062/62 59 27; факс: 062/62 18 39, e-mail: 
investstroi@abv.bg, лице за контакти: Ина Минчева -  Кържилова, с предложена цена 30 149,00 
лева без ДДС.

Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 02.07.2018 
г. от 09:30 часа до 10:30 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.

К О М И С И Я  в състав:
П РЕ Д С Е Д А Т Е Л :................. ....................................... . ^ ....
/ инж. Динко Кечев -  Ддоейтор на Дирекция/^Строителство и устройство на територията” в Община 
Велико Търново / -

И ЧЛЕНОВЕ:

 W - - 1...............................
/ Грета М аринова - Ю рисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново /

/ инж. B a,iw ..rv.« ,чг.,.чч,иа - Началник на отдел „Териториално развитие” в Дирекция „Строителство и 
устройство на територията” в О бщ иь^В елико Търново /

/ Илиана Христова-Пушкарова - Старши експерт в Дирекция „Проекти и програми” в Община Велико 
Търново / у  /

/ Мая Т о д о р о в ^ ^ ^ а ^ и и ^ к с п е р т  в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново / 

За участника „Инвестстроц4)2“ ЕООД
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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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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




