
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Д О К Л А Д

на основание чл. 67, ал. 6 от ППЗОП във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП

Днес, на дата 30.07.2018 г., Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 
от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22-1088 от 29.06.2018 г. и Заповед за изменение № 
РД 22-1238/25.07.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, в състав:

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор дирекция „Строителство и устройство на 
територията“ в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова -  Директор дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново
2. инж. Даниел Дончев -  Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция 
„Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново
3. инж. Иван Иванов - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция 
„Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново
4. Трета Маринова -  Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 
Търново.

изготви настоящия доклад на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 67, ал. 6 
от ППЗОП и чл. 60, ал. 1 от ППЗОП за резултатите от своята работа във връзка с разглеждане 
на постъпилите оферти във връзка с участие в обществена поръчка чрез провеждане на 
процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Извършване на 
строителни и монтажни работи на сграбен фонд общинска собственост, както и на 
други дейности възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико 
Търново, по обособени позиции“,

с публикувано решение с ID 852483 на дата 19.06.2018 г. в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018-0024, с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599.

I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОМЕНИТЕ, НАСТЪПИЛИ 
В ХОДА НА РАБОТАТА Й. НОМЕР И ДАТА НА ЗАПОВЕДТА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА 
КОМИСИЯТА, КАКТО И ЗАПОВЕДИТЕ, С КОИТО СЕ ИЗМЕНЯ СЪСТАВЪТ Й.

Със заповед № РД 22-1088 от 29.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново е 
назначена комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор дирекция „Строителство и устройство на 
територията“ в Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова -  Директор дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново
2. инж. Николай Петков -  Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция 
„Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново
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3. инж. Иван Иванов - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция 
„Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново
4. Трета Маринова -  Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 
Търново.

със задачи: да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери 
допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия. Комисията да 
проведе преговори с участниците, подали оферти, като се придържа точно към първоначално 
определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката. Резултатите от преговорите 
да се отразят в протоколи, които да се подпишат от комисията и от съответните участници. 
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: „Извършване на строителни и монтажни работи на 
сграден фонд общинска собственост, както и на други дейности възникнали при бедствия и 
аварии на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции“

Отварянето на офертите да се проведе в Административната сграда на Община Велико 
Търново на адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, в „заседателната зала” на 
на 29.06.2018 г., като започне в 10:00 часа и продължи последователно съобразно номерата на 
позициите, през интервал от 15 минути.

Преговорите с участниците по съответните позиции да се проведат след разглеждането 
на офертите от комисията, при придържане на първоначално определените условия и 
изисквания за изпълнение на поръчката, и да засегнат следните въпроси: предложения от 
участника срок за извършване на оглед на конкретен обект на Възложителя и изготвяне на 
количествено-стойностна сметка за обекта (за позиция от № 1 до № 7 включително) или 
срок за започване на действия по отстраняване на щети възникнали в следствие на бедствия 
и аварии (само за обособена позиция № 8), възнаграждение за изпълнението (предлаганите 
единични цени, предлаганите елементи на ценообразуване), както и други въпроси от 
значение за постигането на качество на изпълнението и срочност на изпълнението, като за 
конкретната дата и час ще бъде публикувано съобщение на Профила на купувача на адрес: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599.

В хода на работа на комисията настъпиха следните промени в състава й: 
със Заповед № РД 22-1238/25.07.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново на мястото на 
инж. Николай Петков -  Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция 
„Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново бе определен нов 
член - инж. Даниел Дончев -  Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция 
„Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново, поради мотиви, 
изложени в Предложение № 80 - 187 - 15/25.07.2018 г. на председателя на комисия и в 
отразени в Заповед за изменение № РД 22 - 1238/25.07.2018 г. на Кмета на Община Велико 
Търоново.

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 ОФЕРТИТЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
УЧАСТНИЦИ. МОТИВИ ЗА ДОПУСКАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.
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II.1. ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА. ПРОВЕДЕНО НА 29.06.2018 г.. в 10:00 
часа

Съгласно Заповед № РД 22-1088 от 29.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново 
на 29.06.2018 г., в 10:00 часа в сградата на Община Велико Търново се проведе първото 
заседание на комисията.

Покана с изх. № 91 - 00 -  222/19.06.2018 г. е изпратена до: „ПЛАНЕКС 
ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД, гр. В. Търново -  за позиция 1; „ТИМБИЛД“ ЕООД, гр. София -  
за позиция 2; КОНСОРЦИУМ „ТЕХНОКОМ“, гр. София -  за позиция 3; „МИСТРАЛ 7“ 
ЕООД, гр. В. Търново -  за позиция 4; „СТИМА“ ООД, гр. В. Търново -  за позиция 5; ЕТ 
„ПРОЛЕТ -  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, гр. В. Търново -  за позиция 6; „ТЕРМОАВТОМАТИКА - 
ДИМОВ, САРАЛИЕВ И СИЕ“ СД, гр. Велико Търново -  за позиция 7; ЕТ “НАДЕЖДА -  
НАДЕЖДА ХРИСТОВА“, гр. В. Търново -  за позиция 8.

Заседанието на комисията започна след получаване на представените оферти и 
протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

В указания в т. III.4. от поканата срок за подаване на оферти 28.06.2018 г. -  17:00 ч., са 
постъпили седем оферти, както следва:

1. Оферта с вход. № 5300-12836-7/28.06.2018 г. от 11:07 ч. на „Мистрал 7“ ЕООД, гр. 
В. Търново -  за обособена позиция 4

2. Оферта е вход. № 5300 -  757 -  8/28.06.2018 г. от 13:32 часа на „Стима“ ООД, гр. В. 
Търново -  за обособена позиция 5

3. Оферта с вход. Хе 5300 -  20866 -  34/28.06.2018 г. от 14:10 часа на „Планекс 
Инфраструктура“ ЕООД, гр. В. Търново -  за обособена позиция 1

4. Оферта с вход. Хе 5300 -  22343 -  4/28.06.2018 г. от 14:57 часа на Консорциум
„ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, гр. София -  за обособена позиция 3

5. Оферта е вход. Хе 5300 -  22480 -  1/28.06.2018 г. от 14:59 часа на „Тимбилд“ ЕООД,
гр. София -  за обособена позиция 2

6. Оферта с вход. Хе 5300 -  2710 -  6/28.06.2018 г. от 15:21 часа на ЕТ „Надежда -  
Надежда Христова“, гр. В. Търново -  за обособена позиция 8

7. Оферта е вход. Хе 5300 -  4509 -  11/28.06.2018 г. от 15:48 часа на ЕТ „Пролет -  
Йордан Йорданов“, гр. В. Търново -  за обособена позиция 7

Не е постъпила оферта от поканения участник „ТЕРМОАВТОМАТИКА - 
ДИМОВ, САРАЛИЕВ И СИЕ“ СД, гр. Велико Търново -  за позиция 7.

След получаване на списъка с участниците членовете на комисията подписаха 
декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.

На заседанието на комисията не присъстват представители на средствата за масово 
осведомяване.

Председателят на комисията инж. Динко Кечев -  Директор дирекция „Строителство и 
устройство на територията“ в Община Велико Търново изчете Заповед №> РД 22-1088 от
29.06.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, представи комисията и оповести нейните 
задачи: да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери 
допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия; да класира

3



участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от 
възложителя условия.

Комисията започна да отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 
опаковки, като стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4, ал. 5 от ППЗОП, а именно:

След отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка, комисията извърши проверка за 
наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри” и оповести 
съдържанието на опаковката. Трима от членовете на комисията подписаха техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на постъпилите оферти.

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

11.2. ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА. ПРОВЕДЕНО НА 12.07.2018 г. в 14:00 
часа

На второто си заседание Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на 
представените от участниците документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, по 
реда на постъпване на офертите.

Комисията протоколира всяка липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 
личното състояние или критериите за подбор в протокол № 2 от дата 12.07.2018 г.

В съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията даде 5 работни дни от получаването 
на протокола от всеки от участниците, по отношение на които бе констатирано несъответствие 
или липса на информация, да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 
които съдържат променена и/или допълнена информация. Комисията приключи работа в 15:20 
часа и насрочи следващо си заседание след получаване на отговорите на участниците по 
констатациите в протокол № 2. Препис от протокола беше изпратен на участниците с 
приложно писмо изх. № 91-00-264/12.07.2018 г. В същия ден протоколът бе публикуван и в 
Профила на купувача на адрес: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599.

11.3. ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 25.07.2018 г. в 16:10 
часа

На третото заседание на комисията, което се проведе на 25.07.2018 г. в 16:10 ч., се 
премина към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието 
на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както и на 
техническите им предложения и съответствието им с поставените от Възложителя изисквания. 
В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни документи от всички 
участници, от които са изискани такива. Информацията е обобщена в следната таблица:

№ Наименование на участника

Получен 
протокол от 

участника на 
дата

Краен срок за 
получаване на 
допълнителни 

документи, съгласно 
чл. 54, ал. 9 от 

ППЗОП

Постъпил в Община Велико 
Търново отговор с вх. № и 

дата

1. „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. 
Велико Търново

13.07.2018 г. 20.07.2018 г. Отговор с вх. № 5300 - 12836 - 
9 от 18.07.2018 г.

2. „СТИМА“ ООД, гр. Велико 
Търново

13.07.2018 г. 20.07.2018 г. Отговор с вх. № 5300 - 757 - 9 
от 19.07.2018 г.

3. „ПЛАНЕКС
ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД,

13.07.2018 г. 20.07.2018 г. От участника не са изисквани 
допълнителни документи

4

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599


гр. Велико Търново

4. Консорциум „ТЕХНОКОМ“ 
ДЗЗД, гр. София

13.07.2018 г. 20.07.2018 г. Отговор с вх. № 5300 - 22343 - 
5 от 20.07.2018 г.

5. „ТИМБИЛД“ ЕОД, гр. София 13.07.2018 г. 20.07.2018 г. От участника не са изисквани 
допълнителни документи

6. ЕТ „НАДЕЖДА - НАДЕЖДА 
ХРИСТОВА“, гр. Велико 
Търново

13.07.2018 г. 20.07.2018 г. Отговор с вх. № 5300-2710-7 от 
18.07.2018 г.

7. ЕТ „ПРОЛЕТ - ЙОРДАН 
ЙОРДАНОВ“, гр. Велико 
Търново

13.07.2018 г. 20.07.2018 г. Отговор с вх. № 5300 - 4509 - 
14/13.07.2018 г.

След като разгледа документите за подбор на участниците, в т.ч. и допълнително 
представените документи, изискани с протокол на комисията от дата 12.07.2018 г. относно 
съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, комисията състави списък на допуснатите участници до етап на разглеждане на 
техническото им предложение.

Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на техническо 
предложение при мотиви, подробно отразени в протокол № 3 от 25.07.2018 г.:

1. Оферта с вход. № 5300-12836-7/28.06.2018 г. от 11:07 ч. на „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. 
В. Търново, ул. „Юрий Гагарин“ № 1, вх. А, тел: 0878 728 484, e-mail: mistral7@abv.bg, за 
обособена позиция 4

2. Оферта с вход. № 5300 -  757 -  8/28.06.2018 г- от 13:32 часа на „СТИМА“ ООД, гр. 
Велико Търново, адрес за кореспонденция: гр. В. Търново, ул. „Пейо Яворов“ № 34, офис № 3, 
тел: 062/62 79 79, факс: 062/62 40 42, e-mail: stima@mail.bg, лице за контакт: Стоян Стоянов, за 
обособена позиция 5

3. Оферта с вход. № 5300 -  20866-34/28.06.2018 г. от 14:10 часа на „ПЛАНЕКС 
ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул.
„Магистрална“ № 3, ет. 4, тел: 0888/166 122, e-mail: planexinfrastructure@abv.bg, за обособена 
позиция 1

4. Оферта с вход. № 5300 -  22343 -  4/28.06.2018 г. от 14:57 часа на КОНСОРЦИУМ 
ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, с адрес: гр. София 1111, ул. „Николай Коперник“ вх. Б, № 21, ет. 3, тел: 
0899 166 168, 02 934 41 84, факс: 02 934 41 84, e-mail: monostro@abv.bg, лице за контакт: 
Пламен Атанасов, за обособена позиция 3

5. Оферта с вход. № 5300 -  22480 -  1/28.06.2018 г. от 14:59 часа на „ТИМБИЛД“ ЕООД, 
гр. София 1202, ул. „Цар Самуил“ вх. Б, № 124, ет. 1, тел: 0878/166 133, 02/931 01 64, факс: 
02/833 40 24, e-mail: timbild@abv.bg, лице за контакти: Цветан Михов, за обособена позиция 
2

6. Оферта с вход. № 5300 -  2710 -  6/28.06.2018 г. от 15:21 часа на ЕТ „НАДЕЖДА -  
НАДЕЖДА ХРИСТОВА“, град Велико Търново, ул. „Моско Москов“, вх. ..., № 17, ет. 2, ап. 
3, тел: 0887784648, e-mail: n_transport@abv.bg, лице за контакти: Надежда Христова, за 
обособена позиция 8

7. Оферта с вход. № 5300 -  4509 -  11/28.06.2018 г. от 15:48 часа на ЕТ „ПРОЛЕТ -  
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, гр. Велико Търново, ул. „Димитър Мантов“ № 22, тел: 062/63 79 71, 
факс: 062/63 79 71, e-mail: proletyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов, за обособена 
позиция 6

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на техническите предложения на 
допуснатите участници с изискванията на Възложителя.
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Констатации относно съответствието на техническите предложения с предварително 
обявените условия: 

1. За Оферта с вход. № 5300-12836-7/28.06.2018 г. от 11:07 ч. на „МИСТРАЛ 7“ 
ЕООД, гр. В. Търново, ул. „Юрий Гагарин“ № 1, вх. А, тел: 0878 728 484, е- 
mail: mistral7@abv.bg, за обособена позиция 4:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на 
участника.

Техническото предложение на участника включва:
1. Техническо предложение за обособена позиция № 4, съгласно образец № 3, 

подписано и подпечатано от Венцислав Дончев - управител - 2 страници
предложен срок за извършване на оглед на конкретен обект н Възложителя и 

изготвяне на количествено-стойностна сметка за обекта - 3 (три) работни дни
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на Възложителя, включително и управление на риска, 
подписано и подпечатано от Венцислав Дончев - управител - стр. 3 - стр. 50

След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение, комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на офертата с предварително обявените 
условия и реши, че ДОПУСКА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до отваряне на ценовото му 
предложение при следните мотиви:

Техническото предложение е изготвено съгласно указанията на Възложителя и 
приложения образец, и включва предложения от участника срок за извършване на оглед на 
конкретен обект и изготвяне на количествено-стойностна сметка за обекта - 3 (три) работни 
дни. Съдържа и декларация, че гаранционните срокове за всеки изпълнен обект ще са в 
съответствие с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти.

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническата спецификация и изискванията на Възложителя, в което е описал подробно 
приложимото законодателство. Представена е технологията на изпълнение на строително- 
монтажните работи, основните ключови лица от екипа, както и техните задължения и 
функции. Предвидени са подготвителни дейности преди започване на работата; представена е 
последователността за изпълнение на отделните етапи и предвижданите методи, похвати и 
организация на работата. Описани са предвижданите мерки за осигуряване на сигурността на 
персонала и здравословни и безопасни условия на труд; задълженията на страните във връзка 
с осигуряването на тези условия и във връзка с изпълнението на предвижданите дейности.

На стр. 31 и сл. участникът е описал подробно визията си за управлението на риска. 
Представена е оценката на риска, качествен и количествен анализ, предвижданите методи за 
управление на рисковете, както и плана за управление на рисковете. На стр. 37 и сл. са 
представени всички дефинирани от Възложителя рискове, като за всеки от тях е посочено: 
вероятност от сбъдване, степен на влияние и въздействие на риска. Описани са 
предпоставките за възникване на всеки риск, както и мерките за предотвратяване на 
настъпването и мерките за преодоляване на последиците. За всеки от дефинираните рискове 
участникът е посочил поне по 3 или 4 мерки за предотвратяване и също по толкова мерки за 
преодоляване на последиците, както и начина за справянето със съответния риск и 
отговорните за това лица.

Участникът е посочил и предложените от него лица за контакти и телефони за връзка 
с тях, съгласно изискванията на възложителя.
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Така представената от участника информация е в пълно съответствие с поставените от 
възложителя изисквания. Съдържанието на техническото предложение отговаря в пълнота на 
изискванията, посочени в техническата спецификация и методиката за оценка.

Съгласно определените условия комисията подложи на анализ и оцени техническото 
предложение на участника с 40 т., в съответствие с посоченото в методиката за оценка, тъй 
като в същото се съдържа предложената от участника стратегия за управление на 
дефинираните рискове, повече от две различни мерки за управление на всеки от рисковете, 
както и подходи за справяне с рисковете и съответно - отговорните лица.

3. За оферта с вход. № 5300 -  757 -  8/28.06.2018 г- от 13:32 часа на „СТИМА“ 
ООД, гр. Велико Търново, адрес за кореспонденция: гр. В. Търново, ул. „Пейо 
Яворов“ № 34, офис № 3, тел: 062/62 79 79, факс: 062/62 40 42, e-mail: 
stima@mail.bg, лице за контакт: Стоян Стоянов, за обособена позиция 5:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на 
участника.

Техническото предложение на участника включва:
1. Техническо предложение за обособена позиция № 5, съгласно образец № 3,

подписано и подпечатано от Стоян Стоянов - управител - 2 страници
предложен срок за извършване на оглед на конкретен обект н Възложителя и 

изготвяне на количествено-стойностна сметка за обекта - 3 (три) работни дни
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата

спецификация и изискванията на Възложителя, подписано и подпечатано - стр. 64 - стр. 90
3. Управление на риска, подписно и подпечатано - стр. 91 - стр. 106

След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение, комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на офертата с предварително обявените 
условия и реши, че ДОПУСКА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до отваряне на ценовото му 
предложение при следните мотиви:

Техническото предложение е изготвено съгласно изискванията на Възложителя и 
приложения образец, включва предложения от участника срок за извършване на оглед на 
конкретен обект и изготвяне на количествено-стойностна сметка за обекта - 3 (три) работни 
дни и съдържа декларация, че гаранционните срокове за всеки изпълнен обект ще са в 
съответствие с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти.

Представено е предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на Възложителя, като са описани организацията на 
материалните и човешките ресурси, начина на гарантиране на своевременност на дейностите, 
както и определените лица за контакти. Подробно е описан плана за осигуряване на 
безопасност и здраве при извършване на строителни и монтажни дейности, отговорните лица 
за провеждане на контрол, както и различните видове контрол през различните моменти на 
изпълнението. Подробно е описано разпределението на отговорностите между членовете на 
екипа, както и предложените мерки за управление на отпадъците.

На стр. 90 и сл. участникът е представил визията си за управлението на риска. 
Посочени са основните цели на процеса по управлението на риска, факторите, които му 
влияят, както и етапите на процеса на идентифициране и управление на рисковете. 
Идентифицирани са рисковете, като за всеки от тях е посочена оценка и анализ (вероятност от 
настъпването, ниво на риска). Посочени са видовете възможни реакции на риска. На стр. 94 и 
сл. за всеки един от дефинираните рискове са посочени по две или повече предвиждани мерки 
за преодоляване и по две или повече мерки за предотвратяване/недопускане на риска, както и
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вероятността от настъпването му, степента на влияние на съответния риск, нивото на риска и 
аспектите на влиянието му. В представената информация се съдържа и предлагания от 
възложителя подход за справянето с всеки от рисковете и съответното отговорно лице.

Така предложената от участника система за управлението на рисковете отговаря на 
поставените от възложителя изисквания относно съдържанието и пълнота на информацията, 
съдържа предложената стратегия за управление на рисковете, повече от две различни мерки за 
управление на всеки от рисковете, както и подходи за справяне с рисковете и отговорните 
лица, поради което комисията единодушно я оценява с 40 т.

3. За оферта с вход. № 5300 -  20866-34/28.06.2018 г. от 14:10 часа на „ПЛАНЕКС 
ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. 
„Магистрална“ № 3, ет. 4, тел: 0888/166 122, e-mail: planexinfrastructure@abv.bg, за 
обособена позиция 1:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на участника.
Техническото предложение на участника включва:
4. Техническо предложение за обособена позиция № 5, съгласно образец № 3, 

подписано и подпечатано от Кристиян Дешков - управител - 2 страници
предложен срок за извършване на оглед на конкретен обект н Възложителя и 

изготвяне на количествено-стойностна сметка за обекта - 5 (пет) работни дни
5. Предложение за изпълнение на поръчката, подписано и подпечатано от

Кристиян Дешков - управител - 84 страници
6. Предложение относно управление на риска, подписано и подпечатано от

Кристиян Дешков - управител - 60 страници

След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение, комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на офертата с предварително обявените 
условия и реши, че ДОПУСКА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до отваряне на ценовото му 
предложение при следните мотиви:

Техническото предложение е изготвено съгласно изискванията на Възложителя и 
приложения образец, включва предложения от участника срок за извършване на оглед на 
конкретен обект и изготвяне на количествено-стойностна сметка за обекта - 5 (пет) работни 
дни и съдържа декларация, че гаранционните срокове за всеки изпълнен обект ще са в 
съответствие с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти.

Представено е предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на Възложителя, в което се съдържа подробен организационен 
план за изпълнението на СМР, съдържащ ключовите моменти в организацията, 
мобилизацията и разпределението на използваните човешки ресурси; етапи; основните групи 
дейности, които ще се извършвате. Посочен е начина на взаимодействие с другите участници, 
координационните отговорности; предвидените мерки за осигуряване изпълнението на 
поръчката (материали, работна ръка и механизация). Подробно е представена визията на 
участника относно процедурите за контрол с цел качествено и навременно изпълнение на 
поръчката. Развита е предложената от участника технология на изпълнението, като на стр. 27 
и сл. е представено подробно описание на основните групи/видове работи. На стр. 70 и сл. са 
посочени предвидените мерки за осигуряване на максимални сигурност на персонала и 
здравословни и безопасни условия на труд, както и плана на участника за предотвратяване и 
ликвидиране на пожари и авари и мерките за опазване на околната среда.

Във връзка с изискванията на възложителя е представена и концепцията на участника 
по отношение на управлението на риска, като са описани подробно основните групи/видове
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рискове; на стр. 8 и сл. е представен процеса по управление на риска, факторите, които му 
влияят и етапите. На стр. 11 и сл. са идентифицирани рисковете, предложени са мотиви и 
обосновка на всяка една стойност на риска (качествен и количествен анализ), вероятност за 
настъпване и степен на влияние, ниво на риска. Представен е план на действие за 
преодоляване на риска/реакция на риска (видове реакция на риска), както и мониторинг и 
контрол на риска. На стр. 15 и сл. подробно са описани предвижданите мерки за въздействие, 
мерки за предотвратяване и преодоляване на дефинираните от възложителя рискове, 
разгледани са аспектите на проявление и областите и сфери на влияние, степен на влияние и 
вероятност за сбъдване на групите рискове в стойностно изражение. За всеки от дефинираните 
рискове са посочени голям брой (много повече от две) подробно описани мерки за 
предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последиците от възникването на 
съответния риск.

Така предложената от участника система за управлението на рисковете отговаря в 
пълнота на поставените от възложителя изисквания, съдържа изисканата информация и 
представя стратегията на участника за управлението на идентифицираните рискове. Поради 
това комисията единодушно оценява участника по показателя ОТ „Техническо предложение“
- Оценка на риска, с максимален брой точки - 40 т.

4. За оферта с вход. № 5300 -  22343 -  4/28.06.2018 г. от 14:57 часа на 
„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, с адрес: гр. София 1111, ул. „Николай Коперник“ 
вх. Б, № 21, ет. 3, тел: 0899 166 168, 02 934 41 84, факс: 02 934 41 84, e-mail: 
monostro@abv.bg, лице за контакт: Пламен Атанасов, за обособена позиция 3:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на участника.
Техническото предложение на участника включва:
1. Техническо предложение за обособена позиция № 3, съгласно образец № 3, 

подписано и подпечатано от Пламен Атанасов - представляващ „Консорциум Техноком“ ДЗЗД
- 2 страници

предложен срок за извършване на оглед на конкретен обект н Възложителя и 
изготвяне на количествено-стойностна сметка за обекта - 5 (пет) работни дни

2. Предложение относно управление на риска за позиция 3, подписано и 
подпечатано - стр. 73 - стр. 121

След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение, комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на офертата с предварително обявените 
условия и реши, че ДОПУСКА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до отваряне на ценовото му 
предложение при следните мотиви:

Представеното от участника „Консорциум Техноком“ ДЗЗД техническото 
предложение съдържа изискваната от възложителя информация и е изготвено съгласно 
поставените изисквания. Предложеният от участника срок за извършване на оглед на 
конкретен обект и изготвяне на количествено-стойностна сметка за обекта е 5 (пет) работни 
дни, сдържа се и декларация, че гаранционните срокове за всеки изпълнен обект ще са в 
съответствие с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти.

Представената концепция за управление на риска за позиция 3 съдържа дейностите, 
които се включват в изпълнението, предложената от участника стратегия за управление на 
идентифицираните рискове, като е посочена нейната същност и обхват, съдържанието на 
процеса на управление на риска (идентифициране на рисковете, качествен и количествен 
анализ на риска). Като неразделна част е посочен и процесът на управление и контрол на 
риска. На стр. 79 и сл. са посочени елементите на риска: честота на поява; вероятност за
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настъпване; очаквано въздействие на рисковия фактор, както и стойността на риска, които 
впоследствие са определени за всеки от рисковете. На стр. 82 и сл. е представен подробно 
екипът, който ще следи за правилното и навременно управление на рисковете, както и 
разпределението на задачите между отделните експерти. На стр. 85 и сл. са предложени мерки 
за управление на всеки от рисковете, както и подходи за справяне с тях и посочване на 
отговорните лица. Всеки от дефинираните рискове е разделен на отделни под-рискове, като за 
всеки от тях са предложени мерки за недопускане/предотвратяване, мерки за преодоляване на 
съответния риск, както и отговорните лица. Така за всеки от рисковете са предложени по 
повече от две мерки за управление, а също така в описаната стратегия за управление на 
идентифицираните рискове се съдържа и предложения от участника подход за управление на 
рисковете.

Във връзка с посоченото, и съобразно определената от възложителя методика за 
оценка, комисията единодушно оценява участника с максимален брой точки по този показател 
- 40 т.

5. За оферта с вход. № 5300 -  22480 -  1/28.06.2018 г. от 14:59 часа на „ТИМБИЛД“ 
ЕООД, гр. София 1202, ул. „Цар Самуил“ вх. Б, № 124, ет. 1, тел: 0878/166 133, 02/931 01 
64, факс: 02/833 40 24, e-mail: timbild@abv.bg, лице за контакти: Цветан Михов, за
обособена позиция 2:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на участника.
Техническото предложение на участника включва:
1. Техническо предложение за обособена позиция № 2, съгласно образец № 3, 

подписано и подпечатано от управителя Цветан Михов - 37 страници
предложен срок за извършване на оглед на конкретен обект н Възложителя и 

изготвяне на количествено-стойностна сметка за обекта - 5 (пет) работни дни 
предложение относно управление на риска

След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение, комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на офертата с предварително обявените 
условия и реши, че ДОПУСКА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до отваряне на ценовото му 
предложение при следните мотиви:

На стр. 2 и сл. от техническото си предложение участникът е изложил стратегия за 
управлението на рисковете и нейното съдържание (определяне на рисковете, оценка на 
вероятността от настъпването им и влиянието им, предприемани мерки) и целите й. 
Представено е съдържанието на управлението на риска като процес, както и на процесът по 
наблюдение и контрол, методите за идентифицирането на рисковете. Оценката на риска е 
представена като произведение на два елемента - вероятност за поява на риска и тежест на 
последиците от настъпването му. Описани са принципните действия, които следва да се 
предприемат при различните нива/категории на рисковете. На стр. 8 и сл. са посочени 
специалистите, определени за координация и управление на риска и техните отговорности, 
като техническият ръководител е и лицето, което играе роля във всички моменти от 
изпълнението и съответно е лице, с което представителите на възложителя биха контактували 
по всички въпроси. На стр. 11 и сл. подробно са описани мерките и подходите за управлението 
на различните рискове, като са включени: възможните аспекти на проявление и области и 
сфери на влияние на риска; мерки за въздействие върху изпълнението на договора при 
възникването на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на рисковете и мерки за 
преодоляване на последиците от настъпването им. Рисковете са представени чрез под-рискове 
като за всеки е посочена мярка за недопускане и мярка за преодоляване и така на практика за 
всеки от основните рискове, посочени от възложителя има предложени по няколко (повече от 
две) мерки за управление. За всеки от посочените рискове на стр. 28 и сл. участникът е
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посочил вероятността от появата му, тежест на последиците от настъпването му, стойността 
на риска и категорията (нивото) на риска.

Така представената информация отговаря на поставените от възложителя условия и 
съдържа всички елементи на изискуемото съдържание на представеното техническо 
предложение, поради което комисията единодушно го оценява с максималния брой точки - 40 
т., съгласно определената от възложителя методика за оценка.

6. За оферта с вход. № 5300 -  2710 -  6/28.06.2018 г. от 15:21 часа на ЕТ
„НАДЕЖДА -  НАДЕЖДА ХРИСТОВА“, град Велико Търново, ул. „Моско Москов“, вх. 
..., № 17, ет. 2, ап. 3, тел: 0887784648, e-mail: n_transport@abv.bg, лице за контакти: 
Надежда Христова, за обособена позиция 8:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на участника.
Техническото предложение на участника включва:
1. Техническо предложение за обособена позиция № 8, съгласно образец № 3, 

подписано и подпечатано от управителя Надежда Христова - 3 страници
предложен срок за започване на действия по отстраняване на щети, възникнали 

вследствие на бедствия и аварии (за позиция № 8) - 5 (пет) часа
2. Обяснителна записка, включваща и управление на риска - стр. 7 - стр. 89

След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение, комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на офертата с предварително обявените 
условия и реши, че ДОПУСКА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до отваряне на ценовото му 
предложение при следните мотиви:

В офертата участникът е представил предложената от него организация, подход и 
технология на работа (на стр. 8 и сл.), като е посочен предлагания срок за започване на 
действия по отстраняване на щети (5 часа, считано от получаване на телефонно обаждане от 
компетентен служител), съставяне на двустранно подписан протокол за оглед на място, и 
определяне на срок за изпълнение. Предвидено е предварително одобрение на видовете работи 
от осъществяващия инвеститорски контрол и/или строителен надзор. Във връзка с 
изпълнението на дейностите са описани и документите/протоколите, които ще се изготвят. 
Посочени са лицата, ангажирани с изпълнението (стр. 10 и сл.) и функциите им. Описани са 
предвидените от участника мерки при настъпване на събития от извънреден характер, както и 
мерки за минимизиране на щетите от настъпването. Технологично обособени са три етапа: 
Първи етап - подготвителни мероприятия, Втори етап - същинска дейност в обхвата на 
възлагателно писмо, и Трети етап - довършителни дейности. На стр. 15 и сл. са описани 
дейности, които да се приложат при кризисни ситуации. Посочена е техниката (вкл. 
товароносимост, per. №, начин на ползване - собствен/на лизинг...., свидетелство за 
регистрация № и др.), която ще се използва; лицата, както и функциите и отговорностите им 
(на стр. 20 и сл.).

На стр. 34 и сл. е описана визията на участника за дейността по управление на риска 
Участникът е представил система за управление на риска (стратегия), качествен и количествен 
анализ на рисковете, категории рискове с посочена вероятност, влияние и стойност. За всеки 
от дефинираните рискове са посочени: стойност на риска, реакция на риска, предпоставки за 
възникване, по повече от две мерки за недопускане/предотвратяване, отговорник организация 
по мерките; посочени са външни предпоставки (независещи и трудно управляеми от 
изпълнителя) и вътрешни (зависещи от изпълнителя); съгласуване на видовете мерки с 
възложителя; на стр. 46 са посочени значимите за крайния резултат последици от възникване 
на риска (аспекти на проявление и сфери на влияние) и мерките за преодоляването им (по 
повече от две мерки); създаден Регистър на рисковете като част от спазването на фирменото 
управление; посочени са отговорните лица във връзка с управлението на рисковете, както и
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техните отговорности. Участникът е предложил методи на работа, гарантиращи навременна и 
качествена реализация на отделните дейности (стр. 83 и сл.); посочил е приложимо 
законодателство и документи (стр. 84 и сл.), както и предложеното от него лице за контакти - 
Георгий Митков Христов, и лицето, което при необходимост ще го замества - Павел Николаев 
Стефанов, и телефони за връзка.

Така предложената организация на изпълнението съдържа всички задължителни 
елементи съгласно посочените изисквания на възложител, поради което комисията 
единодушно я оценява с максималния брой точки - 40 т.

7. За оферта с вход. № 5300 -  4509 -  11/28.06.2018 г. от 15:48 часа на ЕТ 
„ПРОЛЕТ -  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, гр. Велико Търново, ул. „Димитър Мантов“ № 22, 
тел: 062/63 79 71, факс: 062/63 79 71, e-mail: proletyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан 
Йорданов, за обособена позиция 6:

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на участника.
Техническото предложение на участника включва:
3. Техническо предложение за обособена позиция № 6, съгласно образец № 3, 

подписано и подпечатано от управителя Йордан Йорданов - стр. 1 - стр. 3
- предложен срок за извършване на оглед на конкретен обект н Възложителя и 

изготвяне на количествено-стойностна сметка за обекта - 1 (дин) работен ден
4. Методология за изпълнение на поръчката, включително стратегия за 

управлението на риска - стр. 4 - стр.47

След анализ на съдържащата се информация в техническото предложение, комисията 
се обедини единодушно, че е налице съответствие на офертата с предварително обявените 
условия и реши, че ДОПУСКА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА до отваряне на ценовото му 
предложение при следните мотиви:

Участникът е посочил видовете дейности, които се включват в предмета на поръчката, 
лицата за контакт и телефоните за връзка е тях, както и обща характеристика на 
организацията и изпълнението. На стр. 8 и сл. са описани предложените мерки за осигуряване 
качество на изпълнението (по отделните етапи); концепцията на участника за организацията и 
мобилизацията на използваните ресурси (персонал, материали, механизация и др.). На стр. 14 
и сл. се съдържа подробно описание на възможните рискове при изпълнението на дейностите, 
както и на мерките, които ще бъдат предприети. Представена е визията на участника за 
процеса по оценка на риска, факторите, които влияят на процеса на управление на риска и 
мерките за управление на риска, включващи ясен и обвързан план за управлението на 
потенциалните рискове още преди те да са възникнали (мерки за предотвратяване) и за 
минимизирането на тяхното отрицателно въздействие върху изпълнението на договора (мерки 
за преодоляване) - стр. 16 и сл. Описани са предложените методи за оценяване на рисковете, 
както и евентуални превантивни действия за избягване, трансфериране, ограничаване или 
приемане на риска. Описано е съдържанието на съответните видове/групи действия. На стр. 
21 е представена същността на количествената оценка на риска и нейните показатели - 
вероятност и влияние, които определят тежестта на евентуалната вреда, като оценката на 
риска е функция/произведение от тежестта на вредата и вероятността за нанасянето й. 
Посочено е очакваното въздействие на рисковете, както и дейностите, които ще бъдат 
засегнати от настъпването на риска.

На стр. 26 и сл. е представена оценката на рисковете, като са посочени мерките за 
недопускане/предотвратяване на всеки от идентифицираните рискове, предприетите мерки по 
всеки от тях, както и степента им на въздействие. За всеки един от дефинираните рискове са 
посочени мерки за недопускане/предотвратяване, както и за преодоляването им - поне по две 
мерки, като от цялото съдържание на обяснителна записка личи и предвидения подход за
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справянето с рисковете (осъществяван контрол и разпределение на функциите на лицата по 
специалности - стр. 34 и сл.). Подробно са описани отговорностите и задълженията на лицата, 
ангажирани с изпълнението. Участникът е групирал рисковете и на такива от материално- 
технически характер и такива, свързани с използваната техника и човешки ресурси. На стр. 43 
и сл. е предложен план за организация по изпълнение на мерките по опазване на околната 
среда (превантивни природозащитни мерки, инструктажи и др.).

Така представеното от участника техническо предложение съдържа изискуемата 
информация в нейната цялост, по всички основни точки съгласно определеното в 
техническата спецификация и методиката за оценка, и поради това комисията единодушно го 
оценява с максималния брой точки по този показател - 40 т.

Съгласно определеното в раздел I. „Предмет на поръчката, включително 
количество и обем и описание“, т. 7. от поканата, критерият за възлагане на поръчката е 
„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“, ВЪЗ ОСНОВА НА КРИТЕРИЙ 
„ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО / ЦЕНА”, а именно:

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на 
участниците, комисията проверява дали сьшите са подготвени и представени в 
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и 
техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата 
участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на възложителя.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се 
оценяват по следния начин:

Комплексната оценка се изчислява по следната формула:
Комплексна оценка (КО) = ОТ + ОЦ,
Където „ОТ” е оценката по показател „Техническото предложение”

„ОЦ” е оценката по показател „Предлагана цена”
На първо място се класира участникът, получил най-много точки.
Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100 т.
2. Броят на точките за показатели „Техническото предложение” („ОТ”) и „Предлагана 
цена” („ОЦ”) се изчисляват по следната методика:
Показател -  „Оценка на Техническото предложение” (ОТ)
Максимален брой точки по показател „Техническото предложение” („ОТ”), е 40 т. 
Точките по елементите на показател „Техническото предложение” („ОТ”) ще бъдат 
присъждани от помощния орган на възложителя -  оценителната/оценъчната комисия по 
експертна мотивирана оценка, както следва:

Основно съдържание на показателя (ОТ): Показател „Техническото предложение” ще се 
оценява въз основа на информация за управление на риска.
I. II. Приложение -  „Управление на риска“
Минимални изисквания към съдържанието на -  „Управление на риска” е съгласно условията 
на документацията за участие.
Предложението за изпълнение на поръчката трябва да съдържа информация за управление на 
риска: Участникът трябва да представи система за управление на риска от разполаганите 
лица с включена организация по изпълнението на мерките за предотвратяване/преодоляване 
на риск. Представената система трябва да гарантира качественото изпълнение на поръчката 
при всички условия на работа, включително и в условията на реализиран риск. 
Идентифицирани рискове от Възложителя:

1. Времеви рискове:
- Закъснение началото на започване на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
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- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Трудности при изпълнението на поръчката, продиктувани от констатирано 

технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност.
3. Невъзможност да изпълни поставената му задача, поради липса на компетентна 

работна ръка или липса на техника/механизация;
4. Забава в сроковете за изпълнение на възложените му задачи/обекти по вина на 

изпълнителя;
5. Невъзможност за достигане до консенсус с Възложителя за заложените в договора 

компоненти/задължения/аспекти при изпълнението му;
Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на 
сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии:

„Управление на рискове“

Максимален 
брой точки 

40

Яняо

За присъждане на съответния брой точки, тази част от Предложението 
за изпълнение на поръчката следва да съдържа:
- стратегия за управление на всички рискове, идентифицирани от 
Възложителя; 10

оя2о
ЪА

- една мярка за управление на всеки от рисковете.

Яня<ияо

За присъждане на съответния брой точки, тази част от Предложението 
за изпълнение на поръчката следва да съдържа:
- стратегия за управление на всички рискове, идентифицирани от 
Възложителя; 20

н2ои
- два или повече различни мерки за управление на всеки от рисковете, 
като ефектът от предложените мерки е мотивиран.
За присъждане на съответния брой точки, тази част от Предложението 
за изпълнение на поръчката следва да съдържа:
- стратегия за управление на рисковете, идентифицирани от 
Възложителя;

ко
мп

он
ен

ти

- два или повече различни мерки за управление на всеки от рисковете, 
като ефектът от предложените мерки е мотивиран;
- подходи за справяне с рисковете, като тяхната приложимост е 
обоснована и с посочване на отговорните лица.

40

Няма да бъдат оценявани предложения и следва да бъдат предложени за 
отстраняване участниците в случаите, в които Липсва частта - „Управление на 
рискове“ от предложението за изпълнение на поръчката, и/или предложението не 
отговаря на указанията за разработване, посочени по-горе, и/или предложението не 
отговаря на обявените условия (изискванията) на Възложителя.

Показател -  „Предлагана цена” (ОЦ) (за обособени позиции от №1 до №7 включително) 
Показател „Предлагана цена” -  с максимален брой точки 60 т.
ОЦ = А + Б;
Където подпоказател А - Предлагани единични цени (до вторият знак) за изпълнение на 
дейности по ремонт (лв. без ДДС) с максимален брой точки 35 т.:
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Оценката на офертата на всеки участник се определя на база съотношението между най- 
ниската предложена сумарна цена за съответната част към сумарната цена за съответната част, 
предложена от съответния участник за всички видове дейности от (Приложения № 4.1) по 
следната формула:
А — EU,min,cMl/ ЕЦоф.см! х 35 
където:
ЕЦшш,пр1 -  най-ниска предложена сумарна цена от всички участници (оференти) за всички 
дейности по Приложения № 4.1;
ЕЦ0ф,пр1 -  предложена сумарна цена от съответния участник (оферент) за всички дейности по 
Приложен ия№  4.1,
и подпоказател Б -  Елементи на ценообразуване за изпълнение на дейности по ремонт 
извън предложените дейност от Приложение№ 4.1, а именно:

- Счс - Часова ставка -  лв. / час;
- Пдрт - Допълнителни разходи върху труда - .........%;
- Пдрм - Допълнителни разходи върху механизацията - .........%;
- Пдс - Доставно -  складови разходи - ............%;
- Пп - Печалба -

Оценката на -подпоказател Б - се изчислява по формулата Б = Счс + Пдрт + Пдрм+ Пдс + Пп, 
като максималния брой точки на подпоказател Б е 25.

Счс - Средна часова ставка с максимум 5 точки;
Счс= (Минимална предложена средна часова ставка)/(Предложена средна часова ставка)* 5

Пдрт - Процент на допълнителните разходи върху труда с максимум 5 точки;
Пдрт= (Предложен минимален процент на допълнителни разходи върху труда)/(Предложен 
процент на допълнителни разходи върху труда) *5

Пдрм - Процент на допълнителните разходи върху механизацията с максимум 5 точки;
Пдрм = (Предложен минимален процент на допълнителни разходи върху 
механизация)/(Предложен процент на допълнителни разходи върху механизация)* 5

Пдс - Процент на доставно-сладови с максимум 5 точки:
Пдс= (Предложен минимален процент доставно-складови)/(Предложен процент доставно- 
складови)*5

Пп - Процент на печалбата с максимум 5 точки;
Пп= (Предложен минимален процент печалба)/(Предложен процент печалба)* 5

Показател -  „Предлагана цена” (ОЦ) (за обособена позиция №8)
Показател „Предлагана цена” -  с максимален брой точки 60 т.
ОЦ = Счс + Пдрт + Пдрм+ Пдс + Пп;
Елементи на ценообразуване за изпълнение на дейности , а именно:

- Счс - Часова ставка -  лв. / час;
- Пдрт - Допълнителни разходи върху труда - ....... %;
- Пдрм - Допълнителни разходи върху механизацията - .........%;
- Пдс - Доставно -  складови разходи - ............%;
- Пп - Печалба -  ....%;

Оценката на показателя представлява сбор от оценките по показателите, включени в нея и се 
изчислява по формулата Счс + Пдрт + Пдрм+ Пдс + Пп, като максималния брой точки е 60.
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Счс - Средна часова ставка с максимум 10 точки;
Счс= (Минимална предложена средна часова ставка)/(Предложена средна часова ставка)* 10

Пдрт - Процент на допълнителните разходи върху труда с максимум 5 точки;
Пдрт= (Предложен минимален процент на допълнителни разходи върху труда)/(Предложен 
процент на допълнителни разходи върху труда)*5

Пдрм - Процент на допълнителните разходи в ъ р х у  механизацията с максимум 20 точки;
Пдрм = (Предложен минимален процент на допълнителни разходи върху 
механизация)/(Предложен процент на допълнителни разходи върху механизация)*20

Пдс - Процент на доставно-складови с максимум 10 точки:
Пдс= (Предложен минимален процент доставно-складови)/(Предложен процент доставно- 
складови)* 10

Пп - Процент на печалбата с максимум 15 точки;
Пп= (Предложен минимален процент печалба)/(Предложен процент печалба)* 15

Забележка: При извършването на оценяването елементите на ценообразуване, ще се 
вземат предвид само посочените числа.

ВАЖНО!!! При подготовката на ценовата оферта участникът следва да направи 
проверка за аритметични грешки в приложените количествено стойностни сметки. 
Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

Резултатите от оценката по ПОКАЗАТЕЛ по показател „Техническото предложение”
са отразени в следната таблица:

У ч астн и к
Оценката по показател „Т ехническо 

предлож ение” - О Т
„М ИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. Търново - за поз.4 40 т.

„СТИМ А“ ООД, гр. Велико Търново - за поз.5 40 т.

„ПЛАНЕКС И НФ РАСТРУКТУРА“ ЕООД, гр. 
Велико Търново - за поз.1

40 т.

КОНСОРЦИУМ  ТЕХН ОКОМ “ ДЗЗД, гр. София - 
за поз.З

40 т.

„ТИМ БИЛД“ ЕООД, гр. София - за поз.2 40 т.

ЕТ „НАДЕЖ ДА -  НАДЕЖ ДА ХРИСТОВА“, град 
Велико Търново - за поз.8

40 т.

ЕТ „ПРОЛЕТ -  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, гр. Велико 
Търново - за поз.6

40 т.

След като приключи с разглеждането на техническите предложения, комисията състави 
списък на допуснатите до отваряне на ценово предложение участници.

Списък на участниците, допуснати до етап отваряне на ценовото предложение при 
мотиви, отразени в настоящия протокол:
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1. Оферта с вход. № 5300-12836-7/28.06.2018 г. от 11:07 ч. на „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. 
В. Търново, ул. „Юрий Гагарин“ № 1, вх. А, тел: 0878 728 484, e-mail: mistral7@abv.bg, за 
обособена позиция 4

2. Оферта с вход. № 5300 -  757 -  8/28.06.2018 г- от 13:32 часа на „СТИМА“ ООД, гр.
Велико Търново, адрес за кореспонденция: гр. В. Търново, ул. „Пейо Яворов“ № 34, офис 
№ 3, тел: 062/62 79 79, факс: 062/62 40 42, e-mail: stima@mail.bg, лице за контакт: Стоян 
Стоянов, за обособена позиция 5

3. Оферта с вход. № 5300 -  20866-34/28.06.2018 г. от 14:10 часа на „ПЛАНЕКС
ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. 
„Магистрални“ № 3, ет. 4, тел: 0888/166 122, e-mail: planexinfrastructure@abv.bg, за 
обособена позиция 1

4. Оферта с вход. № 5300 -  22343 -  4/28.06.2018 г. от 14:57 часа на КОНСОРЦИУМ
ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, с адрес: гр. София 1111, ул. „Николай Коперник“ вх. Б, № 21, ет. 3, 
тел: 0899 166 168, 02 934 41 84, факс: 02 934 41 84, e-mail: monostro@abv.bg, лице за 
контакт: Пламен Атанасов, за обособена позиция 3

5. Оферта с вход. № 5300 -  22480 -  1/28.06.2018 г. от 14:59 часа на „ТИМБИЛД“ ЕООД, 
гр. София 1202, ул. „Цар Самуил“ вх. Б, № 124, ет. 1, тел: 0878/166 133, 02/931 01 64, факс: 
02/833 40 24, e-mail: timbild@abv.bg, лице за контакти: Цветан Михов, за обособена 
позиция 2

6. Оферта с вход. № 5300 -  2710 -  6/28.06.2018 г. от 15:21 часа на ЕТ „НАДЕЖДА -
НАДЕЖДА ХРИСТОВА“, град Велико Търново, ул. „Моско Москов“, вх. ..., № 17, ет. 2, 
ап. 3, тел: 0887784648, e-mail: n_transport@abv.bg, лице за контакти: Надежда Христова, за 
обособена позиция 8

7.  ̂ Офертаj:  вход. № 5300 -  4509 -  11/28.06.2018 г. от 15:48 часа на ЕТ „ПРОЛЕТ -  
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, гр. Велико Търново, ул, „Димитър Мантов“ № 22, тел: 062/63 79 
71, факс: 062/63 79 71, e-mail: proletyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов, за 
обособена позиция 6

Преди отварянето и разглеждането на ценовите предложения на допуснатия за всяка 
позиция участник, комисията ще проведе преговори съгласно обявените условия в поканите, 
относно следните въпроси: предложени от участника срок за извършване на оглед на 
конкретен обект на Възложителя и изготвяне на количествено-стойностна сметка за 
обекта (за позиция от № 1 до № 7 включително) или срок за започване на действия по 
отстраняване на щети възникнали в следствие на бедствия и аварии (само за обособена 
позиция № 8), след което ще пристъпи към провеждане на преговори относно предложеното от 
всеки възнаграждение за изпълнението (предлаганите единични цени, предлаганите елементи 
на ценообразуване), както и други въпроси от значение за постигането на качество на 
изпълнението и срочност на изпълнението.

Комисията приключи работа в 17:00 часа, като съгласно публикувано съобщение с изх. 
№ 91 - 00 - 281 от 25.07.2018 г. на профила на купувача на адрес https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599 на основание чл.57, ал. 3 от ППЗОП бе определено че, ще 
проведе заседание на дата 30.07.2018 г. в 10:00 часа в заседателна зала в административната 
сграда на Община Велико Търново за отваряне на ценовите предложения на допуснатите 
участници, като започне в 10:00 ч. и ще продължи последователно съобразно номерата на 
позициите, през интервал от 5 минути.

II.4. ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА. ПРОВЕДЕНО НА 30.07.2018 г. в 10:00 
ч.
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Съгласно определените условия в публикуваното съобщение с изх. № 91 - 00 - 281 от
25.07.2018 г .за отваряне на ценовите предложения, отварянето и оповестяване на ценовите 
предложения за позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 8, както и преговорите по тях, 
започна на дата 30.07.2018 г. от 10:00 часа и продължи последователно съобразно номерата на 
позициите, през интервал от 5 минути.

В изпълнение на горното комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения 
съобразно поредността на номерата на позициите.

Тъй като критерият за възлагане на поръчката е „Икономически най-изгодната оферта“ 
по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: при оптимално съотношение качество/цена, преди да пристъпи 
към отваряне на ценовите предложения, комисията, в съответствие с чл. 57, ал. 3 изр. 3 от 
ППЗОП обяви резултатите от оценяването на съответната оферта по показател „ОТ - 
Техническо предложение“, след което пристъпи към отваряне на ценовото предложение:

За позиция 1 - „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, гр. Велико Търново - 40
т.

След като оцени офертата на участника по показател „ОТ - Техническо предложение“, 
в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3, изр. 3 от ППОЗП, комисията обяви резултата и 
пристъпи към провеждане на преговорите съгласно предварително обявените в поканите 
условия, както и отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника, и 
провеждането на преговорите по него.

Ценово предложение от оферта с вход. № 5300 -  20866-34/28.06.2018 г. от 14:10 часа 
на „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, адрес за кореспонденция: гр. Велико 
Търново, ул. „Магистрална“ № 3, ет. 4, тел: 0888/166 122, e-mail:
planexinfrastructure@abv.bg, за обособена позиция 1:

Предложението на участника относно срока за извършване на оглед на конкретен 
обект на Възложителя и изготвяне на количествено-стойностна сметка за обекта, е 
посочено в офертата и е 5 (пет) работни дни.

Плик „Предлагани ценови параметри“ от офертата на „ПЛАНЕКС 
ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, гр. Велико Търново съдържа:

1. CD Ценово предложение за позиция 1
2. Ценово предложение за обособена позиция № 1 - Образец № 4, подписано от

управителя Кристиян Дешков - 2 страници
Предложени показатели за ценообразуване: 

о Часова ставка - 4,50 лв./час 
о Допълнителни разходи върху труда - 90 % 
о Допълнителни разходи върху механизацията - 25 % 
о Доставно-складови разходи - 8 % 
о Печалба - 8 %

3. Остойностена количествено-стойностна сметка - образец № 4.1, подписана и
подпечатана: обща цена без ДДС - 1 446.24 лв.

4. Анализи за видовете работи - 6 страници

Всички предложения на участника относно обхвата на преговорите по 
горецитираните въпроси, са посочени в офертата.

Ценовото предложение е изготвено съгласно условията, поставени от възложителя и е в 
съответствие с представеното техническо предложение. Предложените от участника 
единични цени за видовете работи са приемливи и икономически изгодни, териториално 
обосновани от различното местоположение на обектите, включени към съответната позиция,
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както и обвързани с наличния персонал, който ще бъде използван за съответния вид работа 
(отразено и в представените анализи за видовете работи).

След отварянето и разглеждането на ценовото предложение на участника, комисията 
пристъпи към оценяване на предложенията му по подпоказател „ОЦ” - „Предлагана цена” и 
неговите подпоказатели, съобразно определената от Възложителя формула.

Оценки на участника:
По показател „Техническо предложение” (ОТ) участникът е получил 40 т., съгласно 
отразеното в протокола от работата на комисията от 25.07.2018 г.
По Показател -  „Предлагана цена” (ОЦ) оценката се извършва по следната формула: ОЦ = 
А + Б, а именно:

По подпоказател А - Предлагани единични цени (до вторият знак) за изпълнение на 
дейности по ремонт (лв. без ДДС), участникът „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД 
предлага обща сумарна цена в размер на 1 446.24 лева без ДДС (съгласно образец № 4) и 
съобразно определената от възложителя формула неговият резултат по този подпоказател е 
1 446.24/1 446.24 х 35 = 35 т.

По подпоказател Б -  Елементи на ценообразуване за изпълнение на дейности по ремонт 
извън предложените дейност от Приложение № 4.1, оценката на участника съобразно 
определената формула Б = Счс + Пдрт + Пдрм+ Пдс + Пп е, както следва: 5 т. + 5 т. + 5 т. + 5 
т. + 5 т. = 25 т.

Съобразно формулата ОЦ = А + Б, резултатът на участника по показател „ОЦ” - 
„Предлагана цена” е: 35 т. + 25 т. = 60 т.

Резултатът на участника по показател „Техническо предложение” - ОТ е 40 т. 
(съобразно посочените мотиви в протокола от работата на комисията)

Според определената от възложителя формула общият резултат на участника 
„ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, гр. В. Търново е, както следва: КО = ОТ + ОЦ 
= 40 т. + 60 т. = 100 т.

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на поканата и методиката 
за икономически най-изгодна оферта.

След като приключи с разглеждането и оценката на ценовото предложение на 
участника за позиция 1, комисията отрази резултатите в следната оценъчна таблица:

Участник

Оценка по 
показател 

„Техническо 
предложение” - 

ОТ

Оценка по показател „Предлагана цена“ ОЦ (за 
позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6)

Общо КО
А -

Предлагани
единични

цени

Б -  Елементи на 
ценообразуване А + Б

„ПЛАНЕКС 
ИНФ РАСТРУКТУРА“ 

ЕООД, гр. Велико 
Търново - поз. 1

40 т. 35 т. 25 т. 60 т. 100 т.

Като взе предвид резултатите от оценката на офертата за позиция № 1, по определения 
в поканата и образците за обществена поръчка критерий за възлагане „Икономически най- 
изгодната оферта“, комисията предлага следното класиране за процедура на договаряне без 
предварително обявление, с публикувано решение с ID 852483 на дата 19.06.2018 г. в
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Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018-0024, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/599, и с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи на сграбен 
фонд общинска собственост, както и на други дейности възникнали при бедствия и 
аварии на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции“, обособена 
позиция 1: Извършване на строителни и монтажни работи в Административната сграда на 
Община Велико Търново, кметства и кметски наместничества на територията на Община 
Велико Търново . след възлагане:

1-во място за позиция 1: „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, гр. Велико 
Търново, ул. „Магистрални“ № 3, ет. 4, тел: 0888/166 122, e-mail: planexinfrastructure@abv.bg

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
поканата, образците и методиката за оценка.

Комисията приключи работа в 10:05 часа.

II.5. ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА. ПРОВЕДЕНО НА 30.07.2018 г. в 10:05 ч.

Тъй като критерият за възлагане на поръчката е „Икономически най-изгодната оферта“ 
по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: при оптимално съотношение качество/цена, преди да пристъпи 
към отваряне на ценовите предложения, комисията, в съответствие с чл. 57, ал. 3 изр. 3 от 
ППЗОП обяви резултатите от оценяването на съответната оферта по показател „ОТ - 
Техническо предложение“, след което пристъпи към отваряне на ценовото предложение:

За позиция 2 - „ТИМБИЛД“ ЕООД, гр. София - 40 т.

След като оцени офертата на участника по показател „ОТ - Техническо предложение“, 
в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3, изр. 3 от ППОЗП, комисията обяви резултата и 
пристъпи към провеждане на преговорите съгласно предварително обявените в поканите 
условия, както и отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника, и 
провеждането на преговорите по него.

Ценово предложение от оферта с вход. № 5300 -  22480 -  1/28.06.2018 г. от 14:59 часа 
на „ТИМБИЛД“ ЕООД, гр. София 1202, ул. „Цар Самуил“ вх. Б, № 124, ет. 1, тел: 
0878/166 133, 02/931 01 64, факс: 02/833 40 24, e-mail: timbild@abv.bg, лице за контакти: 
Цветан Михов, за обособена позиция 2:

Предложението на участника относно срока за извършване на оглед на конкретен 
обект на Възложителя и изготвяне на количествено-стойностна сметка за обекта, е 
посочено в офертата и е 5 (пет) работни дни.
Плик „Предлагани ценови параметри“ от офертата на „ТИМБИЛД“ ЕООД, гр. София 
съдържа:

1. Ценово предложение за обособена позиция № 2 - Образец № 4, подписано от
управителя Цветан Михов - 2 страници

Предложени показатели за ценообразуване: 
о Часова ставка - 6,00 лв./час 
о Допълнителни разходи върху труда - 90 % 
о Допълнителни разходи върху механизацията - 35 % 
о Доставно-складови разходи - 8 % 
о Печалба-1 0 %
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2. Остойностена количествено-стойностна сметка - образец № 4.1, подписана и 
подпечатана от управителя Цветан Михов: обща цена без ДДС - 1 618.83лв.

3. Анализи за видовете работи - 9 страници
4. CD Ценово предложение за обособена позиция № 2

Всички предложения на участника относно обхвата на преговорите по 
горецитираните въпроси, са посочени в офертата.

Ценовото предложение е изготвено съгласно условията, поставени от възложителя и е в 
съответствие с представеното техническо предложение. Предложените от участника 
единични цени за видовете работи са приемливи и икономически изгодни, териториално 
обосновани от различното местоположение на обектите, включени към съответната позиция, 
както и обвързани с наличния персонал, който ще бъде използван за съответния вид работа 
(отразено и в представените анализи за видовете работи).

След отварянето и разглеждането на ценовото предложение на участника, комисията 
пристъпи към оценяване на предложенията му по подпоказател „ОЦ” - „Предлагана цена” и 
неговите подпоказатели, съобразно определената от Възложителя формула.

Оценки на участника:
По показател „Техническо предложение” (ОТ) участникът е получил 40 т., съгласно 
отразеното в протокола от работата на комисията от 25.07.2018 г.
По Показател -  „Предлагана цена” (ОЦ) оценката се извършва по следната формула: ОЦ = 
А + Б, а именно:

По подпоказател А - Предлагани единични цени (до вторият знак) за изпълнение на 
дейности по ремонт (лв. без ДДС), участникът „ТИМБИЛД“ ЕООД, гр. София предлага обща 
сумарна цена в размер на 1 618.83 лева без ДДС (съгласно образец № 4) и съобразно 
определената от възложителя формула неговият резултат по този подпоказател е 
1 618.83/1 618.83 х 35 = 35 т.

По подпоказател Б -  Елементи на ценообразуване за изпълнение на дейности по ремонт 
извън предложените дейност от Приложение № 4.1, оценката на участника съобразно 
определената формула Б = Счс + Пдрт + Пдрм+ Пдс + Пп е, както следва: 5 т. + 5 т. + 5 т. + 5 
т. + 5 т. = 25 т.

Съобразно формулата ОЦ = А + Б, резултатът на участника по показател „ОЦ” - 
„Предлагана цена” е: 35 т. + 25 т. = 60 т.

Резултатът на участника по показател „Техническо предложение” - ОТ е 40 т. 
(съобразно посочените мотиви в протокола от работата на комисията)

Според определената от възложителя формула общият резултат на участника 
„ТИМБИЛД“ ЕООД, гр. София е, както следва: КО = ОТ + ОЦ = 40 т. + 60 т. = 100 т.

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на поканата и методиката 
за икономически най-изгодна оферта.

След като приключи с разглеждането и оценката на ценовото предложение на 
участника за позиция 2, комисията отрази резултатите в следната оценъчна таблица:

Оценка по
Оценка по показател „Предлагана цена“ ОЦ (за 

позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6)

Участник
показател 

„Техническо 
предложение” -

А -
Предлагани
единични

Б -  Елементи на 
ценообразуване А + Б Общо КО
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ОТ цени

„ТИМ БИЛД“ ЕООД, 
гр. София - поз. 2 40 т. 35 т. 25 т. 60 т. 100 т.

Като взе предвид резултатите от оценката на офертата за позиция № 2, по определения 
в поканата и образците за обществена поръчка критерий за възлагане „Икономически най- 
изгодната оферта“, комисията предлага следното класиране за процедура на договаряне без 
предварително обявление, с публикувано решение с ID 852483 на дата 19.06.2018 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018-0024, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/599, и с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи на сграбен 
фонд общинска собственост, както и на други дейности възникнали при бедствия и 
аварии на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции“, обособена 
позииия 2: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на Дирекция 
„Социални дейности и здравеопазване“ . след възлагане:

1-во място за позиция 2: „ТИМБИЛД“ ЕООД, гр, София 1202, ул. „Цар Самуил“ вх. 
Б, № 124, ет. 1, тел: 0878/166 133, 02/931 01 64, факс: 02/833 40 24, e-mail: timbild@abv.bg,
лице за контакти: Цветан Михов

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
поканата, образците и методиката за оценка.

Комисията приключи работа в 10:10 часа.

П.6. ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА. ПРОВЕДЕНО НА 30.07.2018 г. в 10:11 ч.

Тъй като критерият за възлагане на поръчката е „Икономически най-изгодната оферта“ 
по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: при оптимално съотношение качество/цена, преди да пристъпи 
към отваряне на ценовите предложения, комисията, в съответствие с чл. 57, ал. 3 изр. 3 от 
ППЗОП обяви резултатите от оценяването на съответната оферта по показател „ОТ - 
Техническо предложение“, след което пристъпи към отваряне на ценовото предложение:

За позиция 3 - КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, гр. София - 40 т.

След като оцени офертата на участника по показател „ОТ - Техническо предложение“, 
в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3, изр. 3 от ППОЗП, комисията обяви резултата и 
пристъпи към провеждане на преговорите съгласно предварително обявените в поканите 
условия, както и отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника, и 
провеждането на преговорите по него.

Ценово предложение от оферта с вход. № 5300 -  22343 -  4/28.06.2018 г. от 14:57 часа 
на КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, с адрес: гр. София 1111, ул. „Николай 
Коперник“ вх. Б, № 21, ет. 3, тел: 0899 166 168, 02 934 41 84, факс: 02 934 41 84, e-mail: 
monostro@abv.bg, лице за контакт: Пламен Атанасов, за обособена позиция 3:

Предложението на участника относно срока за извършване на оглед на конкретен 
обект на Възложителя и изготвяне на количествено-стойностна сметка за обекта, е 
посочено в офертата и е 5 (пет) работни дни.
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Плик „Предлагани ценови параметри“ от офертата на КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, 
гр. София съдържа:

1. Ценово предложение за обособена позиция № 3 - Образец № 4, подписано от Пламен
Атанасов - представляващ „Консорциум Техноком“ ДЗЗД, гр. София - стр. 1 - стр. 2

- Предложени показатели за ценообразуване: 
о Часова ставка - 5,60 лв./час 
о Допълнителни разходи върху труда - 100 % 
о Допълнителни разходи върху механизацията - 30 % 
о Доставно-складови разходи - 10 % 
о Печалба - 10 %

2. Остойностена количествено-стойностна сметка - образец № 4.1, подписана и
подпечатана от Пламен Атанасов - представляващ консорциума: обща цена без ДДС -
1 635.74 лв.

3. Анализи за видовете работи - стр. 4 - стр. 10
4. CD Ценово предложение за обособена позиция № 3

Всички предложения на участника относно обхвата на преговорите по 
горецитираните въпроси, са посочени в офертата.

Ценовото предложение е изготвено съгласно условията, поставени от възложителя и е в 
съответствие с представеното техническо предложение. Предложените от участника 
единични цени за видовете работи са приемливи и икономически изгодни, териториално 
обосновани от различното местоположение на обектите, включени към съответната позиция, 
както и обвързани с наличния персонал, който ще бъде използван за съответния вид работа 
(отразено и в представените анализи за видовете работи).

След отварянето и разглеждането на ценовото предложение на участника, комисията 
пристъпи към оценяване на предложенията му по подпоказател „ОЦ” - „Предлагана цена” и 
неговите подпоказатели, съобразно определената от Възложителя формула.

Оценки на участника:
По показател „Техническо предложение” (ОТ) участникът е получил 40 т., съгласно 
отразеното в протокола от работата на комисията от 25.07.2018 г.
По Показател -  „Предлагана цена” (ОЦ) оценката се извършва по следната формула: ОЦ = 
А + Б, а именно:

По подпоказател А - Предлагани единични цени (до вторият знак) за изпълнение на 
дейности по ремонт (лв. без ДДС), участникът КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, гр. 
София предлага обща сумарна цена в размер на 1 635.74 лева без ДДС (съгласно образец № 4) 
и съобразно определената от възложителя формула неговият резултат по този подпоказател е 
1 635.74/1 635.74 х 35 = 35 т.

По подпоказател Б -  Елементи на ценообразуване за изпълнение на дейности по ремонт 
извън предложените дейност от Приложение № 4.1, оценката на участника съобразно 
определената формула Б = Счс + Пдрт + Пдрм+ Пдс + Пп е, както следва: 5 т. + 5 т. + 5 т. + 5 
т. + 5 т. = 25 т.

Съобразно формулата ОЦ = А + Б, резултатът на участника по показател „ОЦ” - 
„Предлагана цена” е: 35 т. + 25 т. = 60 т.

Резултатът на участника по показател „Техническо предложение” - ОТ е 40 т. 
(съобразно посочените мотиви в протокола от работата на комисията)
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Според определената от възложителя формула общият резултат на участника 
КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, гр. София е, както следва: КО = ОТ + ОЦ = 40 т. + 
60 т. = 100 т.

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на поканата и методиката 
за икономически най-изгодна оферта.

След като приключи с разглеждането и оценката на ценовото предложение на 
участника за позиция 3, комисията отрази резултатите в следната оценъчна таблица:

Участник

Оценка по 
показател 

„Техническо 
предложение” - 

ОТ

Оценка по показател „Предлагана цена“ ОЦ (за 
позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6)

Общо КО
А -

Предлагани
единични

цени

Б -  Елементи на 
ценообразуване А + Б

КОНСОРЦИУМ  
ТЕХНОКОМ “ ДЗЗД, 
гр. София - поз. 3

40 т. 35 т. 25 т. 60 т. 100 т.

Като взе предвид резултатите от оценката на офертата за позиция № 3, по определения 
в поканата и образците за обществена поръчка критерий за възлагане „Икономически най- 
изгодната оферта“, комисията предлага следното класиране за процедура на договаряне без 
предварително обявление, с публикувано решение с ID 852483 на дата 19.06.2018 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018-0024, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/599, и с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи на сграбен 
фонд общинска собственост, както и на други дейности възникнали при бедствия и 
аварии на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции“, обособена 
позииия 3: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на Дирекция 
„Образование, младежки дейности и спорт“ . след възлагане:

1-во място за позиция 3: КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, гр. София 1111, ул. 
„Николай Коперник“ вх. Б, № 21, ет. 3, тел: 0899 166 168, 02 934 41 84, факс: 02 934 41 84, е- 
mail: monostro@abv.bg, лице за контакт: Пламен Атанасов

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
поканата, образците и методиката за оценка.

Комисията приключи работа в 10:15 часа.

II.7. СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА. ПРОВЕДЕНО НА 30.07.2018 г. в 10:16 ч.

Тъй като критерият за възлагане на поръчката е „Икономически най-изгодната оферта“ 
по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: при оптимално съотношение качество/цена, преди да пристъпи 
към отваряне на ценовите предложения, комисията, в съответствие с чл. 57, ал. 3 изр. 3 от 
ППЗОП обяви резултатите от оценяването на съответната оферта по показател „ОТ - 
Техническо предложение“, след което пристъпи към отваряне на ценовото предложение:

За позиция 4 - „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. Търново - 40 т.

След като оцени офертата на участника по показател „ОТ - Техническо предложение“, 
в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3, изр. 3 от ППОЗП, комисията обяви резултата и 
пристъпи към провеждане на преговорите съгласно предварително обявените в поканите
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условия, както и отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника, и 
провеждането на преговорите по него.

Ценово предложение от оферта с вход. № 5300-12836-7/28.06.2018 г. от 11:07 ч. на 
„МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. Търново, ул. „Юрий Гагарин“ № 1, вх. А, тел: 0878 728 484, 
e-mail: mistral7@abv.bg, за обособена позиция 4:

Предложението на участника относно срока за извършване на оглед на конкретен 
обект на Възложителя и изготвяне на количествено-стойностна сметка за обекта, е 
посочено в офертата и е 1 (един) работен ден.

Плик „Предлагани ценови параметри“ от офертата на „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. Търново 
съдържа:

1. Ценово предложение за обособена позиция № 4 - Образец № 4, подписано от 
управителя Венцислав Дончев - стр. 54 - стр. 55

- Предложни показатели за ценообразуване: 
о Часова ставка - 4,75 % 
о Допълнителни разходи върху труда - 95 % 
о Допълнителни разходи върху механизация - 40 % 
о Доставно-складови разходи - 9 % 
о Печалба - 9 %
2. Остойностена количествено-стойностна сметка - образец № 4.1, подписана и 

подпечатана от управителя Венцислав Дончев: обща цена без ДДС - 1 466.61 лв.
3. Анализи за видовете работи - стр. 57 - стр. 65

Всички предложения на участника относно обхвата на преговорите по 
горецитираните въпроси, са посочени в офертата.

Ценовото предложение е изготвено съгласно условията, поставени от възложителя и е в 
съответствие с представеното техническо предложение. Предложените от участника 
единични цени за видовете работи са приемливи и икономически изгодни, териториално 
обосновани от различното местоположение на обектите, включени към съответната позиция, 
както и обвързани с наличния персонал, който ще бъде използван за съответния вид работа 
(отразено и в представените анализи за видовете работи).

След отварянето и разглеждането на ценовото предложение на участника, комисията 
пристъпи към оценяване на предложенията му по подпоказател „ОЦ” - „Предлагана цена” и 
неговите подпоказатели, съобразно определената от Възложителя формула.

Оценка на участника:
По показател „Техническо предложение” (ОТ) участникът е получил 40 т., съгласно 
отразеното в протокола от работата на комисията от 25.07.2018 г.
По Показател -  „Предлагана цена” (ОЦ) оценката се извършва по следната формула: ОЦ = 
А + Б, а именно:

По подпоказател А - Предлагани единични цени (до вторият знак) за изпълнение на 
дейности по ремонт (лв. без ДДС), участникът „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. Търново предлага 
обща сумарна цена в размер на 1 466.61 лева без ДДС (съгласно образец № 4) и съобразно 
определената от възложителя формула неговият резултат по този подпоказател е 1 466.61 
/1 466.61 х 35 = 35 т.

По подпоказател Б -  Елементи на ценообразуване за изпълнение на дейности по ремонт 
извън предложените дейност от Приложение № 4.1, оценката на участника съобразно
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определената формула Б = Счс + Пдрт + Пдрм+ Пдс + Пп е, както следва: 5 т. + 5 т. + 5 т. + 5 
т. + 5 т. = 25 т.

Съобразно формулата ОЦ = А + Б, резултатът на участника по показател „ОЦ” - 
„Предлагана цена” е: 35 т. + 25 т. = 60 т.

Резултатът на участника по показател „Техническо предложение” - ОТ е 40 т. 
(съобразно посочените мотиви в протокола от работата на комисията)

Според определената от възложителя формула общият резултат на участника 
„МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. Търново е, както следва: КО = ОТ + ОЦ = 40 т. + 60 т. = 100 т.

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на поканата и методиката 
за икономически най-изгодна оферта.

След като приключи с разглеждането и оценката на ценовото предложение на 
участника за позиция 4, комисията отрази резултатите в следната оценъчна таблица:

Участник

Оценка по 
показател 

„Техническо 
предложение” - 

ОТ

Оценка по показател „Предлагана цена“ ОЦ (за 
позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6)

Общо КО
А -

Предлагани
единични

цени

Б -  Елементи на 
ценообразуване А + Б

„М ИСТРАЛ 7“ ЕООД, 
гр. В. Търново - поз. 4 40 т. 35 т. 25 т. 60 т. 100 т.

Като взе предвид резултатите от оценката на офертата за позиция № 4, по определения 
в поканата и образците за обществена поръчка критерий за възлагане „Икономически най- 
изгодната оферта“, комисията предлага следното класиране за процедура на договаряне без 
предварително обявление, с публикувано решение с ID 852483 на дата 19.06.2018 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018-0024, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/599, и с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи на сграбен 
фонд общинска собственост, както и на други дейности възникнали при бедствия и 
аварии на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции“, обособена 
позииия 4: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на Дирекция 
„Култура, туризъм и международни дейности“ и консервационно-реставрационни работи на 
обекти паметници на културата на територията на Община Велико Т ъ р н о в о  . след възлагане: 

1-во място за позиция 4: „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. Търново, ул. „Юрий Гагарин“ 
№ 1, вх. А, тел: 0878 728 484, e-mail: mistral7@abv.bg „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. Търново, 
ул. „Юрий Гагарин“ № 1, вх. А, тел: 0878 728 484, e-mail: mistral7@abv.bg

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
поканата, образците и методиката за оценка.

Комисията приключи работа в 10:20 часа.

11.7. ОСМО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА. ПРОВЕДЕНО НА 30.07.2018 г. в 10:20 ч.

, Тъй като критерият за възлагане на поръчката е „Икономически най-изгодната оферта“ 
по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: при оптимално съотношение качество/цена, преди да пристъпи 
към отваряне на ценовите предложения, комисията, в съответствие с чл. 57, ал. 3 изр. 3 от
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ППЗОП обяви резултатите от оценяването на съответната оферта по показател „ОТ - 
Техническо предложение“, след което пристъпи към отваряне на ценовото предложение:

За позиция 5 - „СТИМА“ ООД, гр. Велико Търново - 40 т.

След като оцени офертата на участника по показател „ОТ - Техническо предложение“, 
в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3, изр. 3 от ППОЗП, комисията обяви резултата и 
пристъпи към провеждане на преговорите съгласно предварително обявените в поканите 
условия, както и отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника, и 
провеждането на преговорите по него.

Ценово предложение от оферта с вход. № 5300 -  757 -  8/28.06.2018 г- от 13:32 часа 
на „СТИМА“ ООД, гр. Велико Търново, адрес за кореспонденция: гр. В. Търново, ул. 
„Пейо Яворов“ № 34, офис № 3, тел: 062/62 79 79, факс: 062/62 40 42, e-mail: 
stima@mail.bg, лице за контакт: Стоян Стоянов, за обособена позиция 5:

Предложението на участника относно срока за извършване на оглед на конкретен 
обект на Възложителя и изготвяне на количествено-стойностна сметка за обекта, е 
посочено в офертата и е 3 (три) работни дни.

Плик „Предлагани ценови параметри“ от офертата на „СТИМА“ ООД, гр. Велико Търново 
съдържа:

1. CD Ценово предложение - образец 4.1.
2. Ценово предложение за обособена позиция № 5 - Образец № 4, подписано от 

управителя Стоян Стоянов - 2 страници
Предложени показатели за ценообразуване: 

о Часова ставка - 5,50 лв./час 
о Допълнителни разходи върху труда - 90 % 
о Допълнителни разходи върху механизацията - 40 % 
о Доставно-складови разходи - 10 % 
о Печалба - 10 %
3. Остойностена количествено-стойностна сметка - образец № 4.1, подписана и 

подпечатана от управителя Стоян Стоянов: обща цена без ДДС - 1 712.11 лв.
4. Анализи за видовете работи - стр. 4 - стр. 19

Всички предложения на участника относно обхвата на преговорите по 
горецитираните въпроси, са посочени в офертата.

Ценовото предложение е изготвено съгласно условията, поставени от възложителя и е в 
съответствие с представеното техническо предложение. Предложените от участника 
единични цени за видовете работи са приемливи и икономически изгодни, териториално 
обосновани от различното местоположение на обектите, включени към съответната позиция, 
както и обвързани с наличния персонал, който ще бъде използван за съответния вид работа 
(отразено и в представените анализи за видовете работи).

След отварянето и разглеждането на ценовото предложение на участника, комисията 
пристъпи към оценяване на предложенията му по подпоказател „ОЦ” - „Предлагана цена” и 
неговите подпоказатели, съобразно определената от Възложителя формула.

Оценка на участника:
По показател „Техническо предложение” (ОТ) участникът е получил 40 т., съгласно 
отразеното в протокола от работата на комисията от 25.07.2018 г.
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По Показател -  „Предлагана цена” (ОЦ) оценката се извършва по следната формула: ОЦ = 
А + Б, а именно:

По подпоказател А - Предлагани единични цени (до вторият знак) за изпълнение на 
дейности по ремонт (лв. без ДДС), участникът „СТИМА“ ООД, гр. Велико Търново предлага 
обща сумарна цена в размер на 1 712.11 лева без ДДС (съгласно образец № 4) и съобразно 
определената от възложителя формула неговият резултат по този подпоказател е 1 712.11 
/1 712.11 х 35 = 35 т.

По подпоказател Б -  Елементи на ценообразуване за изпълнение на дейности по ремонт 
извън предложените дейност от Приложение № 4.1, оценката на участника съобразно 
определената формула Б = Счс + Пдрт + П д р м +  Пдс + Пп е, както следва: 5 т. + 5 т. + 5 т. + 5 
т. + 5 т. = 25 т.

Съобразно формулата ОЦ = А + Б, резултатът на участника по показател „ОЦ” - 
„Предлагана цена” е: 35 т. + 25 т. = 60 т.

Резултатът на участника по показател „Техническо предложение” - ОТ е 40 т. 
(съобразно посочените мотиви в протокола от работата на комисията)

Според определената от възложителя формула общият резултат на участника 
„СТИМА“ ООД, гр. Велико Търново е, както следва: КО = ОТ + ОЦ = 40 т. + 60 т. = 100 т.

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на поканата и методиката 
за икономически най-изгодна оферта.

След като приключи с разглеждането и оценката на ценовото предложение на 
участника за позиция 4, комисията отрази резултатите в следната оценъчна таблица:

Участник

Оценка по 
показател 

„Техническо 
предложение” - 

ОТ

Оценка по показател „Предлагана цена“ ОЦ (за 
позиции JV® 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6)

Общо КО
А -

Предлагани
единични

цени

Б -  Елементи на 
ценообразуване А + Б

„СТИМ А“ ООД, гр. В. 
Търново - поз. 5 40 т. 35 т. 25 т. 60 т. 100 т.

Като взе предвид резултатите от оценката на офертата за позиция № 5, по определения 
в поканата и образците за обществена поръчка критерий за възлагане „Икономически най- 
изгодната оферта“, комисията предлага следното класиране за процедура на договаряне без 
предварително обявление, с публикувано решение с ID 852483 на дата 19.06.2018 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018-0024, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/599, и с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи на сграбен 
фонд общинска собственост, както и на други дейности възникнали при бедствия и 
аварии на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции“, обособена 
позииия 5: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на Общински 
предприятия към Община Велико Търново, след възлагане:

1-во място за позиция 5: „СТИМА“ ООД, гр. Велико Търново, ул. „Пейо Яворов“ № 
34, офис № 3, тел: 062/62 79 79, факс: 062/62 40 42, e-mail: stima@mail.bg, лице за контакт: 
Стоян Стоянов

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на
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поканата, образците и методиката за оценка.

Комисията приключи работа в 10:26 часа.

II.8. ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА. ПРОВЕДЕНО НА 30.07.2018 г. в 10:27 ч.

Тъй като критерият за възлагане на поръчката е „Икономически най-изгодната оферта“ 
по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: при оптимално съотношение качество/цена, преди да пристъпи 
към отваряне на ценовите предложения, комисията, в съответствие с чл. 57, ал. 3 изр. 3 от 
ППЗОП обяви резултатите от оценяването на съответната оферта по показател „ОТ - 
Техническо предложение“, след което пристъпи към отваряне на ценовото предложение:

За позиция 6 - ЕТ „ПРОЛЕТ -  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, гр. В. Търново - 40 т.

След като оцени офертата на участника по показател „ОТ - Техническо предложение“, 
в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3, изр. 3 от ППОЗП, комисията обяви резултата и 
пристъпи към провеждане на преговорите съгласно предварително обявените в поканите 
условия, както и отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника, и 
провеждането на преговорите по него.

Ценово предложение от оферта с вход. № 5300 -  4509 -  11/28.06.2018 г. от 15:48 часа на ЕТ 
„ПРОЛЕТ -  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, гр. Велико Търново, ул. „Димитър Мантов“ № 22, 
тел: 062/63 79 71, факс: 062/63 79 71, e-mail: proletyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан 
Йорданов, за обособена позиция 6:

Предложението на участника относно срока за извършване на оглед на конкретен 
обект на Възложителя и изготвяне на количествено-стойностна сметка за обекта, е 
посочено в офертата и е 1 (един) работен ден.

Плик „Предлагани ценови параметри“ от офертата на ЕТ „ПРОЛЕТ -  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, 
гр. Велико Търново съдържа:

1. Ценово предложение за обособена позиция № 6 - Образец № 4, подписано от 
управителя Йордан Йорданов - стр. 1 - стр. 2

Предложени показатели за ценообразуване: 
о Часова ставка - 3,60 лв./час 
о Допълнителни разходи върху труда - 95 % 
о Допълнителни разходи върху механизацията - 20 % 
о Доставно-складови разходи - 9 % 
о Печалба - 9 %
2. Остойностена количествено-стойностна сметка - образец № 4.1, подписана и 

подпечатана: обща цена без ДДС - 1 149.54 лв.
3. Анализи за видовете работи стр. 4 - стр. 11
4. CD Ценово предложение

Всички предложения на участника относно обхвата на преговорите по 
горецитираните въпроси, са посочени в офертата.

Ценовото предложение е изготвено съгласно условията, поставени от възложителя и е в 
съответствие с представеното техническо предложение. Предложените от участника 
единични цени за видовете работи са приемливи и икономически изгодни, териториално 
обосновани от различното местоположение на обектите, включени към съответната позиция,
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както и обвързани с наличния персонал, който ще бъде използван за съответния вид работа 
(отразено и в представените анализи за видовете работи).

След отварянето и разглеждането на ценовото предложение на участника, комисията 
пристъпи към оценяване на предложенията му по подпоказател „ОЦ” - „Предлагана цена” и 
неговите подпоказатели, съобразно определената от Възложителя формула.

Оценка на участника;
По показател „Техническо предложение” (ОТ) участникът е получил 40 т., съгласно 
отразеното в протокола от работата на комисията от 25.07.2018 г.
По Показател -  „Предлагана цена” (ОЦ) оценката се извършва по следната формула: ОЦ = 
А + Б, а именно:

По подпоказател А - Предлагани единични цени (до вторият знак) за изпълнение на 
дейности по ремонт (лв. без ДДС), участникът ЕТ „ПРОЛЕТ -  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, гр. 
Велико Търново предлага обща сумарна цена в размер на 1 149.54 лева без ДДС (съгласно 
образец № 4) и съобразно определената от възложителя формула неговият резултат по този 
подпоказател е 1 149.54 /1 149.54 х 35 = 35 т.

По подпоказател Б -  Елементи на ценообразуване за изпълнение на дейности по ремонт 
извън предложените дейност от Приложение № 4.1, оценката на участника съобразно 
определената формула Б = Счс + Пдрт + Пдрм+ Пдс + Пп е, както следва: 5 т. + 5 т. + 5 т. + 5 
т. + 5 т. = 25 т.

Съобразно формулата ОЦ = А + Б, резултатът на участника по показател „ОЦ” - 
„Предлагана цена” е: 35 т. + 25 т. = 60 т.

Резултатът на участника по показател „Техническо предложение” - ОТ е 40 т. 
(съобразно посочените мотиви в протокола от работата на комисията)

Според определената от възложителя формула общият резултат на участника ЕТ 
„ПРОЛЕТ -  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, гр. Велико Търново е, както следва: КО = ОТ + ОЦ 
= 40 т. + 60 т. = 100 т.

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на поканата и методиката 
за икономически най-изгодна оферта.

След като приключи с разглеждането и оценката на ценовото предложение на 
участника за позиция 6, комисията отрази резултатите в следната оценъчна таблица:

Участник

Оценка по 
показател 

„Техническо 
предложение” - 

ОТ

Оценка по показател „Предлагана цена“ ОЦ (за 
позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6)

Общо КО
А -

Предлагани
единични

цени

Б -  Елементи на 
ценообразуване А + Б

Е Т„П РО Л ЕТ -  
ЙОРДАН
ЙОРДАНОВ“, гр. В. 
Търново - поз. 6

40 т. 35 т. 25 т. 60 т. 100 т.

Като взе предвид резултатите от оценката на офертата за позиция № 6, по определения 
в поканата и образците за обществена поръчка критерий за възлагане „Икономически най- 
изгодната оферта“, комисията предлага следното класиране за процедура на договаряне без
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предварително обявление, с публикувано решение с ID 852483 на дата 19.06.2018 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018-0024, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/599, и с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи на сграбен 
фонд общинска собственост, както и на други дейности възникнали при бедствия и 
аварии на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции“, обособена 
позиция 6: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на други обекти извън 
посочените от позииия №1 до позиция М5, след възлагане'.

1-во място за позиция 6: ЕТ „ПРОЛЕТ -  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, гр. Велико 
Търново, ул. „Димитър Мантов“ № 22, тел: 062/63 79 71, факс: 062/63 79 71, e-mail: 
proletyy@abv.bg, лице за контакт: Йордан Йорданов

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
поканата, образците и методиката за оценка.

Комисията приключи работа в 10:35 часа.

11.9. ДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА. ПРОВЕДЕНО НА 30.07.2018 г. в 10;36 ч.

Тъй като критерият за възлагане на поръчката е „Икономически най-изгодната оферта“ 
по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: при оптимално съотношение качество/цена, преди да пристъпи 
към отваряне на ценовите предложения, комисията, в съответствие с чл. 57, ал. 3 изр. 3 от 
ППЗОП обяви резултатите от оценяването на съответната оферта по показател „ОТ - 
Техническо предложение“, след което пристъпи към отваряне на ценовото предложение:

За позиция 8 - ЕТ „НАДЕЖДА -  НАДЕЖДА ХРИСТОВА“, град В. Търново - 40 т.

След като оцени офертата на участника по показател „ОТ - Техническо предложение“, 
в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3, изр. 3 от ППОЗП, комисията обяви резултата и 
пристъпи към провеждане на преговорите съгласно предварително обявените в поканите 
условия, както и отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника, и 
провеждането на преговорите по него.

Ценово предложение от оферта с вход. № 5300 -  2710 -  6/28.06.2018 г. от 15:21 часа 
на ЕТ „НАДЕЖДА -  НАДЕЖДА ХРИСТОВА“, град Велико Търново, ул. „Моско 
Москов“, вх. ..., № 17, ет. 2, ап. 3, тел: 0887784648, e-mail: n_transport@abv.bg, лице за 
контакти: Надежда Христова, за обособена позиция 8:

Предложението на участника относно срока за започване на действията по 
отстраняване на щети, възникнали вследствие на бедствия и аварии, е посочен в 
офертата и е 5 (пет) часа.

Плик „Предлагани ценови параметри“ от офертата на ЕТ „НАДЕЖДА -  НАДЕЖДА 
ХРИСТОВА“, град Велико Търново съдържа:

1. Ценово предложение за обособена позиция № 8 - Образец № 4, подписано от 
управителя Надежда Христова - 2 страници

- Предложени показатели за ценообразуване: 
о Часова ставка - 4,50 лв./час 
о Допълнителни разходи върху труда - 100 % 
о Допълнителни разходи върху механизацията - 5 %
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о Доставно-складови разходи - 35 % 
о Печалба-1 0 %

Всички предложения на участника относно обхвата на преговорите по 
горецитираните въпроси, са посочени в офертата.

Ценовото предложение е изготвено съгласно условията, поставени от възложителя и е в 
съответствие с представеното техническо предложение. Предложените от участника 
единични цени за видовете работи са приемливи и икономически изгодни, териториално 
обосновани от различното местоположение на обектите, включени към съответната позиция, 
както и обвързани с наличния персонал, който ще бъде използван за съответния вид работа 
(отразено и в представените анализи за видовете работи).

След отварянето и разглеждането на ценовото предложение на участника, комисията 
пристъпи към оценяване на предложенията му по подпоказател „ОЦ” - „Предлагана цена” и 
неговите подпоказатели, съобразно определената от Възложителя формула.

Оценка на участника;
По показател „Техническо предложение” (ОТ) участникът е получил 40 т., съгласно 
отразеното в протокола от работата на комисията от 25.07.2018 г.
По Показател -  „Предлагана цена” (ОЦ) 1ценката на участника се извършва по формулата 
ОЦ = Счс + Пдрт + Пдрм+ Пдс + П, и се получава на база на предложенията му от офертата, а 
именно:

Счс - 10 т.
- Пдрт - 5 т.
- Пдрм - 20 т.
- Пдс - 10 т.
- Пп - 15 т.

Така общата оценка на участника по показател ОЦ - Предлагана цена е:
10 т. + 5 т. + 20 т.. + 10 т. + 15 т. = 60 т.

Резултатът на участника по показател „Техническо предложение” - ОТ е 40 т. 
(съобразно посочените мотиви в протокола от работата на комисията)

Според определената от възложителя формула общият резултат на участника ЕТ 
„НАДЕЖДА -  НАДЕЖДА ХРИСТОВА“, град Велико Търново е, както следва: КО = ОТ + 
ОЦ = 40 т. + 60 т. = 100 т.

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на поканата и методиката 
за икономически най-изгодна оферта.

След като приключи с разглеждането и оценката на ценовото предложение на 
участника за позиция 8, комисията отрази резултатите в следната оценъчна таблица:

Участник

Оценка по показател 
„Техническо 

предложение” - ОТ

Оценка по показател ОЦ =
Счс + Пдрт + Пдрм+ Пдс + Пп Общо КО

ЕТ „НАДЕЖ ДА - 
НАДЕЖДА 

ХРИСТОВА“, гр. В. 
Търново - поз. 8

40 т. 60 т. 100 т.
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Като взе предвид резултатите от оценката на офертата за позиция № 8, по определения 
в поканата и образците за обществена поръчка критерий за възлагане „Икономически най- 
изгодната оферта“, комисията предлага следното класиране за процедура на договаряне без 
предварително обявление, с публикувано решение с ID 852483 на дата 19.06.2018 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018-0024, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/599, и с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи на сграбен 
фонд общинска собственост, както и на други дейности възникнали при бедствия и 
аварии на територията на Община Велико Търново, по обособени позииии обособена 
позиция 8: Извършване на СМР п р и  възникнали бедствия и аварии на територията на Община 
Велико Търново, след възлагане:

1-во място за позиция 8: ЕТ „НАДЕЖДА -  НАДЕЖДА ХРИСТОВА“, град Велико 
Търново, ул. „Моско Москов“, № 17, ет. 2, ап. 3, тел: 0887784648, e-mail: n_transport@abv.bg, 
лице за контакти: Надежда Христова

Комисията извърши оценката и класирането при съблюдаване на условията на 
поканата, образците и методиката за оценка.

Комисията приключи работа в 10:44 часа.

III. КЛСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ:

Във връзка с изложените мотиви в настоящия доклад, както и във връзка с 
резултатите от оценките на офертите на участниците за всяка от позициите (съобразно 
подробно изложените мотиви в протоколите от работата на комисията от дати:
29.06.2018 г. в 10:00 часа, 12.07.2018 г. в 14:00 часа, 25.07.2018 г. в 16:10 ч., 30.07.2018 г. в 
10:00 ч., 30.07.2018 г. в 10:05 ч., 30.07.2018 г. в 10:11 ч., 30.07.2018 г. в 10:16 ч., 30.07.2018 г. 
в 10:20 ч., 30.07.2018 г. в 10:27 ч., 30.07.2018 г. в 10:36 ч.) по определения в поканите и 
образците за обществена поръчка критерий за възлагане „Икономически най-изгодната 
оферта“, Комисията ПРЕДЛАГА на Кмета на Община Велико Търново следното 
класиране в процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Извършване 
на строителни и монтажни работи на сграбен фонд общинска собственост, както и на 
други дейности възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико 
Търново, по обособени позиции“, с публикувано решение с ID 852483 на дата 19.06.2018 г. в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018-0024, с адрес на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/599:

За Позиция М 1: Извършване на строителни и монтажни работи в
Административната сграда на Община Велико Търново, кметства и кметски 
наместничества на територията на Община Велико Търново, след възлагане:

Първо м я с т о : „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД, гр. Велико Търново, ул. 
„Магистрална“ № 3, ет. 4, тел: 0888/166 122, e-mail: planexinfrastructure@abv.bg

За Позиция № 2: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти 
на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ , след възлагане
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Първо място: „ТИМБИЛД“ ЕООД, гр. София 1202, ул. „Цар Самуил“ вх. Б, № 124, 
ет. 1, тел: 0878/166 133, 02/931 01 64, факс: 02/833 40 24, e-mail: timbild@abv.bg, лице за 
контакти: Цветан Михов

За Позиция № 3: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти 
на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ , след възлагане

Първо м я с т о : КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, гр. София 1111, ул. „Николай 
Коперник“ вх. Б, № 21, ет. 3, тел: 0899 166 168, 02 934 41 84, факс: 02 934 41 84, e-mail: 
monostro@abv.bg, лице за контакт: Пламен Атанасов

Позиция М 4: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на 
Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ и консервационно- 
реставрационни работи на обекти паметници на културата на територията на 
Община Велико Търново, след възлагане

Първо м я с т о : „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. Търново, у л .  „Юрий Гагарин“ № 1, вх. 
А, т е л :  0878 728 484, e-mail: mistral7@abv.bg „МИСТРАЛ 7“ ЕООД, гр. В. Търново, у л .  
„Юрий Гагарин“ № 1, вх. А, т е л :  0878 728 484, e-mail: mistral7@abv.bg

Позиция № 5: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на Общински 
предприятия към Община Велико Търново, след възлагане

Първо място: „СТИМА“ ООД, гр. Велико Търново, ул. „Пейо Яворов“ № 34, офис 
№ 3, тел: 062/62 79 79, факс: 062/62 40 42, e-mail: stima@mail.bg, лице за контакт: Стоян 
Стоянов

Позиция № 6: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на други 
обекти извън посочените от позиция №1 до позиция №5, след възлагане

П ъ р в о  м я с т о : ЕТ „ПРОЛЕТ -  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, гр. Велико Търново, ул. 
„Димитър Мантов“ № 22, тел: 062/63 79 71, факс: 062/63 79 71, e-mail: proletw@abv.bg. 
лице за контакт: Йордан Йорданов

Позиция № 8: Извършване на СМР при възникнали бедствия и аварии на територията на 
Община Велико Търново, след възлагане

П ъ р в о  м я с т о : ЕТ „НАДЕЖДА -  НАДЕЖДА ХРИСТОВА“, град Велико Търново, 
ул. „Моско Москов“, № 17, ет. 2, ап. 3, тел: 0887784648, e-mail: n_transport@abv.bg, лице 
за контакти: Надежда Христова

t   ̂  ̂ ^

IV. Покана с изх. № 91 - 00 -  222/19.06.2018 г. за представяне на оферта за Позиция № 
7: Изграждане и ремонт на отоплителни инсталации, газови инсталации и елементи на част 
ОВК за обекти общинска собственост на територията на Община Велико Търново; , след 
възлагане, е изпратена до „ТЕРМОАВТОМАТИКА - ДИМОВ, САРАЛИЕВ И СИЕ“ СД, 
гр. Велико Търново.

В определения от възложителя срок за получаване на офертите от поканения 
участник за позиция № 7 не е постъпила оферта.
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Във връзка с това, Комисията ПРЕДЛАГА на Кмета на Община Велико Търново 
ПРЕКРАТЯВАНЕ на позиция № 7: Изграждане и ремонт на отоплителни инсталации, 
газови инсталации и елементи на част ОВК за обекти общинска собственост на
територията на Община Велико Търново, след възлагане, по обществена поръчка е
предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи на сграден фонд общинска 
собственост, както и на други дейности възникнали при бедствия и аварии на
територията на Община Велико Търново, по обособени позиции“, с публикувано
решение № РД 24 - 56/19.06.2018 г. с ID 852483 на дата 19.06.2018 г. в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018-0024, с адрес на профила на 
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599, 
на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП (не е подадена нито една оферта за съответната 
позиция).

Към доклада се прилагат протоколите от работата на комисията (от дати: 29.06.2018 г. 
в 10:00 часа, 12.07.2018 г. в 14:00 часа, 25.07.2018 г. в 16:10 ч„ 30.07.2018 г. в 10:00 ч„
30.07.2018 г. в 10:05 ч„ 30.07.2018 г. в 10:11 ч„ 30.07.2018 г. в 10:16 ч„ 30.07.2018 г. в 10:20 ч„
30.07.2018 г. в 10:27 ч., 30.07.2018 г. в 10:36 ч.), подписани от членовете на комисията, както и 
всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по 
процедура с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи на сграден фонд 
общинска собственост, както и на други дейности възникнали при бедствия и аварии на 
територията на Община Велико Търново, по обособени позиции“

Позиция Ms 1: Извършване на строителни и монтажни работи в Административната 
сграда на Община Велико Търново, кметства и кметски наместничества на територията 
на Община Велико Търново, след възлагане;

Позиция Ms 2: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти 
на Дирекция „ Социални дейности и здравеопазване “ , след възлагане;

Позиция № 3: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти 
на Дирекция „ Образование, младежки дейности и спорт “ , след възлагане;

Позиция Ms 4: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти 
на Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ и консервационно- 
реставрационни работи на обекти паметници на културата на територията на Община 
Велико Търново , след възлагане;

Позиция №5: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на 
Общински предприятия към Община Велико Търново, след възлагане;

Позиция JVs 6: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на други 
обекти извън посочените от позиция Nsl до позиция Ns5, след възлагане;

Позиция Ms 7: Изграждане и ремонт на отоплителни инсталации, газови инсталации 
и елементи на част ОВК за обекти общинска собственост на територията на Община 
Велико Търново;, след възлагане;

Позиция Ms 8: Извършване на СМР при възникнали бедствия и аварии на територията 
на Община Велико Търново, след възлагане,

с публикувано решение с ID 852483 на дата 19.06.2018 г. в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП и уникален номер 00073-2018-0024, с адрес на профила на купувача на 
Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/599.
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Настоящият доклад се състави и подписа в един екземпляр от комисия, назначена със 
Заповед № РД 22-1088 от 29.06.2018 г., изменена със Заповед за изменение № РД 22- 
1238/25.07.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, както следва:

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.......... ...............
инж. Динко Кечев -  Директор дцфекция „Строителство и устройство на територията“ в 
Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

Надя Петима -  ЛйРйктоо дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико Търново

2. инж]/рЦиел Дончев -  Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция 
„Строителство Ц устройство на територията“ в Община Велико Търново

3. инж. Иван РЩандЬ - Пгавец експерт в отдел „Техническа инфраструктура“, дирекция 
„Строителство и устройство на територията“ в Община Велико Търново

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  y t  . . . .  W"* у ................    % . .
4. Трета Маринова -  Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 
Търново.

ПОЛУЧИХ доклада на комисията на дата: v ‘ ' ^

П одпис: . . . . . . у . . . . .............. ........................................
(ИНЖ. ДАИИШ  ДИМИТРОВ ПАНОВ
Кмет на Общиф Велико Търцово)

УТВЪРЖДАВАМ доклада на комисията на дата:

gretam
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




