
ь-

ПРОТОКОЛ № 1

Днес 09.05.2019 г. в 10:00 часа, в сградата на Община Велико Търново, в стая 306, 
Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от 
Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 22- 
741/09.05.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, 
постъпили във връзка е участие в обществена поръчка чрез провеждане на открита процедура с 
предмет: „СМР по изграждане или ремонти на сгради и прилежащите им пространства, 
находящи се на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции:”

Обособена позиция №  1: „СМР по изграждане на сградата и прилежащите 
пространства на ДЕТСКА ГРАДИНА “ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК” гр. Велико Търново”, открита 
с Решение РД 24-40 от 29.03.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, публикувано на дата 
01.04.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП под ГО 904910, с публикувано 
обявление с ГО 904917 на дата 01.04.2019 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП, е 
уникален номер в РОП 00073-2019-0015, е адрес на профила на купувача на Община Велико 
Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/661.

КОМИСИЯ в състав:

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

И ЧЛЕНОВЕ:
1. арх. Николай Миладинов -  Главен експерт в отдел „Устройство на територията” в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;
2. инж. Даниел Дончев -  Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура” в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;
3. Ина Минчева-Кърджилова -  Управител на „Инвестстрой -  92“ ЕООД;
4. Надя Петрова -  Директор на Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново;
5. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община 
Велико Търново;
6. Мая Тодорова - Старши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново;

Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започна работа след получаване на представените 
оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Всички от състава на комисията подписаха 
декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 ППЗОП.

На заседанието на комисията не присъстват представители на участниците.

Председателят на комисията, инж. Динко Кечев -  Директор на Дирекция „Строителство 
и устройство на територията” в Община Велико Търново, изчете Заповед № РД 22- 
741/09.05.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, представи комисията и оповести 
нейните задачи: „да разгледа постъпилите в срок оферти по Обособена позиция № 1: „СМР по 
изграждане на сградата и прилежащите пространства на ДЕТСКА ГРАДИНА 
“ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК” гр. Велико Търново”, 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, както и да ги оцени. 
Комисията да класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия. Комисията да проведе заседание на 09.05.2019 г. от 10:00 
часа в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново. Всички действия на комисията 
да бъдат протоколирани, като резултатите от работата да бъдат отразени в доклад. Докладът на
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основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП, да бъде представен на Възложителя за утвърждаване, като към 
него да бъдат приложени протоколите от работата на комисията и всички документи, изготвени 
в хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по процедура с предмет: „СМР по 
изграждане или ремонти на сгради и прилежащите им пространства, находящи се на 
територията на Община Велико Търново, по обособени позиции:”, с уникален номер 00073- 
2019-0015 в регистъра на АОП. ”

Съгласно регистъра за вписване на постъпилите оферти за участие, до изтичане на 
крайният срок до 17:00 ч. на 07.05.2019 г., са постъпили 3 (три) оферти за участие:

1. Оферта с вх. № 53-992-1/07.05.2019 г., 10:51 ч. на „Бибо 69” ЕООД;
2. Оферта е вх. № 53-1863-2/07.05.2019 г., 13:27 ч. на „Кота 2001“ ООД;
3. Оферта е вх. № 53-2581-1/07.05.2019 г., 14:20 ч. на „Рендстрой“ ЕООД;

Председателят на комисията започна да отваря по реда на тяхното постъпване 
запечатаните непрозрачни опаковки. При отваряне на офертите стриктно се приложи чл. 54, ал. 
3, ал. 4, ал. 5 от ППЗОП.

Председателят на комисията отвори по реда на постъпване на офертите - запечатаните 
непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, като се извърши и проверка за 
наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри” във всяка оферта.

Трима от членовете на комисията се подписаха върху запечатаните пликове с надпис 
„Предлагани ценови параметри” на всяка от постъпилите оферти, както и на всяка страница от 
техническите предложения.

Председателят на комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести 
съдържането на офертите, както следва:

I. Оферта с вх. № 53-992-1/07.05.2019 г., 10:51 ч. на „Бибо 69” ЕООД, с ЕИК 
201949560, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, 
Софарма Бизнес Тауърс -  Мецанин, ет.2, офис 116, тел.: 0893 339363, e-mail: 
bibo691td@gmail.com, лице за контакти: Тодор Димитров, подадена за Обособена позиция 
№  1 -  „СМР по изграждане на сградата и прилежащите пространства на ДЕТСКА 
ГРЛЛИНЛ “ШАРЕНИЯТ ЗАМ ЪК” гр. Велико Търново”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри”, запечатан и непрозрачен и 
папки с документи и информация, съдържащи:

1. CD -  съдържащ Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) -  1 
бр., подписан с ел.подпис от Тодор Димитров, в качеството му на управител и едноличен 
собственик на капитала на „Бибо 69” ЕООД;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), подписан с ел.подпис 
от Тодор Димитров, в качеството му на управител и едноличен собственик на капитала на 
„Бибо 69” ЕООД /отпечатан еЕЕДОП/ - 24 стр., стр. 1-24;

3. Декларация за съгласие от субекта на данните -  Приложение № 2 -  подписана от 
Тодор Димитров -  2 стр., стр. 25-26;

4. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 
подпечатано от Тодор Димитров, в качеството му на управител и едноличен собственик на 
капитала на „Бибо 69” ЕООД -  144 стр., стр. 1-144;

5. Линеен календарен план график -  стр. 145
6. Брой ангажиран човешки ресурс /диаграма/ -  1 стр., стр. 146;
7. График за вложените материали -  1 стр., стр. 147;
8. График на оборудване и механизация -  1 стр., стр. 148;
9. Диаграма на оборудване и механизация -  1 стр. стр. 149;
10. Декларация за запознаване с условията на строителната площадка по Образец № 3.1 - 

подписана и подпечатана от Тодор Димитров в качеството му на управител и едноличен 
собственик на капитала на „Бибо 69” ЕООД -  1 стр., стр. 150;
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11. Декларация за замяна на материали от Тодор Димитров, в качеството му на 
управител и едноличен собственик на капитала на „Бибо 69” ЕООД -  1 стр., стр.151;

На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

II. Оферта с вх. № 53-1863-2/07.05.2019 г., 13:27 ч. на „Кота 2001“ ООД, с ЕИК 
130642168, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Лечебен извор” № 1 и адрес за 
кореспонденция гр. София, бул. „Никола Вапцаров” № 23, тел.: 02 868 92 61; 02 868 9412; 
e-mail: kota2001@abv.bg, лице за контакти: Георги Димов, подадена за Обособена позиция 
№  1 -  ..СМР по изграждане на сградата и прилежащите пространства на ДЕТСКА 
ГРАДИНА “Ш АРЕНИЯТЗАМЪК” гр. Велико Търново”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри”, запечатан и непрозрачен и 
папки с документи и информация, съдържащи:

Папка Заявление за участие:
1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 

подписан и подпечатан от Георги Димов в качеството си на управител и представляващ „Кота 
2001“ О О Д - 2  стр.;

2. CD -  съдържащ Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) -  1 
бр., подписан с ел.подпис от Тодор Димитров и Александър Асенов, в качеството им на 
управители и съдружници на „Кота 2001“ ООД;

3. Декларация за запознаване с условията на строителната площадка по Образец № 3.1 - 
подписана и подпечатана от Георги Димов в качеството си на управител и представляващ „Кота 
2001“ ООД -  1 стр., стр. 2;

4. Декларация за съгласие от субекта на данните -  Приложение № 2 -  подписана от 
Георги Димов -  2 стр., стр. 3-4;

5. Декларация за съгласие от субекта на данните -  Приложение № 2 -  подписана от 
Александър Асенов -  2 стр., стр. 5-6;

Папка оферта част I:
6. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 

подпечатано от Георги Димов в качеството си на управител и представляващ „Кота 2001“ ООД 
-  64 стр., стр. 7-70;

7. CD -  1 бр. съдържащ Техническо предложение, линеен график, диаграма на работната 
ръка, график на материалите и механизацията, стр.71;

8. Линеен график -  1 стр., стр. 72;
9. График/диаграми на работната ръка/влаганите материали/механизация -  34 стр., стр. 

73-106;
Папка оферта част II:
10. График/диаграми на работната ръка/влаганите материали/механизация -  40 стр., 

стр. 107-146;
Папка оферта част III:
11. График/диаграми на работната ръка/влаганите материали/механизация -  43 стр., 

стр. 147-189;
Папка оферта част IV:
12. График/диаграми на работната ръка/влаганите материали/механизация -  63 стр., 

стр. 190-252;
Папка оферта част V:
13. График/диаграми на работната ръка/влаганите материали/механизация -  52 стр., 

стр.253-304;
Папка оферта част VI:
14. График/диаграми на работната ръка/влаганите материали/механизация -  46 стр., 

стр.305-350;
На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха
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техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

III. Оферта с вх. № 53-2581-1/07.05.2019 г., 14:20 ч. на „Рендстрой“ ЕООД, с ЕИК 
203918478, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Страхил № 6, вх.2, ет.23, 
тел.: 0887 493220, e-mail: rendstroi@gmail.com, лице за контакти: Стефан Димитров, 
подадена за Обособена позиция №  1 — ..СМР по изграждане на сградата и прилежащите 
пространства на ДЕТСКА ГРАДИНА “ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК” гр. Велико Търново ”

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри”, запечатан и непрозрачен и 
папки е документи и информация, съдържащи:

1. Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП по Образец № 1, 
подписан и подпечатан от Стефан Димитров -  управител и едноличен собственик на капитала 
на „Рендстрой“ ЕООД - 2 стр.;

2. CD -  съдържащ Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) -  1 
бр., подписан с ел.подпис от Стефан Димитров -  управител и едноличен собственик на 
капитала на „Рендстрой“ ЕООД;

3. Декларация за съгласие от субекта на данните -  Приложение № 2 -  подписана от 
Стефан Димитров -  2 стр., стр. 3-4;

4. Сертификат за внедрена система ISO 9001:2015 - заверено копие -  1 стр., стр. 5;
5. CD -  1 бр. съдържащ Техническо предложение, линеен график, диаграма на работната 

ръка, график на материалите и механизацията;
6. Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП по Образец № 3, подписано и 

подпечатано от Стефан Димитров -  управител и едноличен собственик на капитала на 
„Рендстрой“ ЕООД -  2 стр., стр. 6-7;

7. Декларация за запознаване с условията на строителната площадка по Образец № 3.1 - 
подписана и подпечатана от Стефан Димитров -  управител и едноличен собственик на капитала 
на „Рендстрой“ ЕООД -  1 стр., стр. 8;

8. Декларация за замяна на материали от Стефан Димитров -  управител и едноличен 
собственик на капитала на „Рендстрой“ ЕООД -  1 стр., стр.9;

9. Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката,
подписана и подпечатана от Стефан Димитров -  управител и едноличен собственик на капитала 
на „Рендстрой“ ЕООД -  492 стр., стр. 10-501;

10. Линеен график и диаграма на работната ръка -  6 стр., стр. 502-507;
11. Линеен график на доставка и монтаж на основните материали и оборудване - 4 стр.,

стр. 508-511;
12. График на механизацията -  1 стр., стр. 512;
На основание на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

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

На следващото си заседание комисията ще обсъди наличието и съответствието на 
представените документи с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на 
участниците.

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

1 .Най-късно до 14.06.2019 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да разгледат 
документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на съхранение на 
документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата на комисията-стая 
архив на дирекция „Обществени поръчки”, където офертите са на разположение на членовете 
на комисията за преглед и анализ.
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2.Най-късно на дата 28.06.2019 г. комисията трябва да проведе заседание за да обсъди и 
изготви Протокол № 2 за съответствието на участниците с изискванията към личното състояние 
и критериите за подбор, поставени от възложителя, като установи липсата или наличието на 
документи и информация, изискани от възложителя, съгласно предварително обявените 
условия относно личното състояние и критериите за подбор. Проверката ще обхваща и 
съдържанието и редовността на документите във връзка с личното състояние и критериите за 
подбор, както и представяне и подписване на декларации, образци и ЕЕДОП от изискуемите 
лица и изпълнение на други изисквания на обявлението, документацията и образците към нея.

3. Дата за отваряне на Ценовите предложения най-късно до: 31.07.2019 г., преди която 
дата се планира всеки от комисията да разгледа подробно всяка една от постъпилите в срока 
оферти и да изгради своето мнение относно съответствието е предварително обявените 
условия.

Комисията приключи работа в 11:45 часа.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
/ инж. Динко Кечев -  
Велико Търново /

ор на Дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община

И ЧЛЕНОВЕ^

''Мила^цинов -  Главен експерт в отдел „Устройство на територията” в Дирекция 
устройство на територията” в Община Велико Търново /фс

I чева-Кърджилс Управител на „Инвестстрой -  92“ ЕООД /

/ Над|»-£1ртрова -  Директор на Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново /

/ Русанка Алею за -  Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико 
Търново А

/ Мая рши експерт в Дирекция „Обществени поръчки” в Община Велико Търново /
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