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Заместь ово 
(Съглас! _ 
на Кмета на Община ВелЖ-б ) 

Дата: 1 5Г7!..2019г. 2019г. 

ПРОТОКОЛ 

Днес, 20.05.2019 г. в 11:00 ч., в зала „нова зала" в сградата на Община Велико 

Търново, комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед 

№РД 22 - 811/20.05.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа, 

оцени и класира офертите, представени в отговор на обява с №ОБ - 17/03.05.2019 г. за 

обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 187, ал. 1 и 

ал. 2 от ЗОП, започна разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в 

обществена поръчка с предмет: Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на 

Домашен социален патронаж - гр. Дебелец, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ", 

с публикувана Информация за обява с ID 9087994 в Портала за обществени поръчки 

(ПОП) и Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с 

изх. №12 - 161 - 30/14.05.2019 г., публикувана в ПОП с ID №9088266 на 14.05.2019 г., с 

адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-

tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/668 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жоро Ковачев - Главен експерт в Дирекция „СДЗ" в Община Велико 

Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Александър Колев - Главен експерт в Дирекция Обществени поръчки в Община 

Велико Търново; 

2. инж. Иван Иванов - Главен експерт в Отдел „ТИ" в Община Велико Търново; 

В определения в обява № ОБ - 17/03.05.2019 г. срок е постъпила една оферта. След 

установяване на това обстоятелство Възложителя е удължил срока за подаване на оферти 

до 17.05.2019г. с оглед спазване на императивното изискване на чл.188, ал.2 ЗОП. 

В рамките на определения срок е постъпила една оферта, както следва: 
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1. Оферта с вх. №5300-16542-1/13.05.2019г. в 15:20ч. на „КИДАТ ГРУП" ЕООД, град 

Велико Търново 

След запознаване със списъка с участниците, членовете на комисията подписаха 

декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП. 

На заседанието на комисията не присъства представител на участника, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на постъпилата 

оферта. 

I. Оферта с вх. №5300-16542-1/13.05.2019г. в 15:20ч. на „КИДАТ ГРУП" ЕООД, град 

Велико Търново , ул. „Освобождение" №2, Лице за кореспонденция: инж.Кирил 

Иванов, тел:0878794410, съдържа: 

1. Електронен носител - 1бр. 

2. Опис на документите и информацията по образец №1, оригинал подписан и 

подпечатан от инж. Кирил Иванов - 2стр. 

3.Представяне на участника, по образец №2, оригинал подписано и подпечатано от 

инж.Кирил Иванов - 2стр. 

4. Заверено копие от талон Булстат, подписано и подпечатано - 1стр. 

5.Заверено копие от Удостоверение №I-TV016410, ведно с талон №I-TV03 за 

вписване в ЦПРС с валидност до 30.09.19г., подписан и подпечатан - 1стр. 

6. Заверено копие от Застрахователна полица професионална отговорност 

№19197Р10001 с валидност до 09.04.20г., подписана и подпечатан - 5стр. 

7. Заверено копие от сертификат БДС EN ISO 9001:2015 с обхват „ Проектиране и 

строителство, техническа поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни 

работи по жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения и прилежащата им 

инфраструктура;Предприемаческа дейност; Транспортна дейност и услуги със 

строителна механизация; Заготовка на строителни разтвори и смеси. " с валидност до 

06.04.21г., подписан и подпечатан - 1стр. 

8. Заверено копие от сертификат БДС EN ISO 14001:2015 с обхват „ Проектиране и 

строителство, техническа поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни 

работи по жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения и прилежащата им 
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инфраструктура;Предприемаческа дейност; Транспортна дейност и услуги със 

строителна механизация; Заготовка на строителни разтвори и смеси."с валидност до 

06.04.21г., подписан и подпечатан - 1стр. 

9.Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец №3, оригинал 

подписано и подпечатано от инж. Кирил Иванов - Зстр. 

10. Предложение за изпълнение на поръчката, приложение към образец №3, 

оригинал подписано и подпечатано от инж. Кирил Иванов - ЗЗстр. 

11 .Декларация по образец №5, оригинал подписан и подпечатан от инж.Кирил 

Иванов - 1стр. 

12. Декларация по образец №6, оригинал подписан и подпечатан от инж. Кирил 

Иванов - 2стр. 

13. Декларация по образец №7, оригинал подписана и подпечатана от инж. Кирил 

Иванов - 1стр. 

14. Декларация по образец №9, оригинал подписана и подпечатана от инж. Кирил 

Иванов - 1 стр. 

15. Декларация по образец №10, оригинал подписана и подпечатана от инж. Кирил 

Иванов - 2стр. 

16. Декларация по образец №11, оригинал подписана и подпечатана от инж. Кирил 

Иванов - 1стр. 

17. Списък на строителството по образец №12, оригинал подписан и подпечатан -

2стр. 

18. Заверено копие от Удостоверение №5300-16542-4#1/16.11.17г. за изпълнено 

строителство с издател Община Велико Търново, подписана и подпечатана - 2стр. 

19.Заверено копие от Удостоверение №ПОЧРОП-01-12-1536/08.05.18г. , за 

изпълнено строителство с издател Община Павликени, подписано и подпечатано - 2стр. 

20. Удостоверение за добро изпълнение за изпълнено строителство с издател БУЛ 

БЕК ООД, подписано и подпечатано - 2стр. 

21. Списък на техническите лица, които участника ще използва при изпълнение на 

обществената поръчка по образец №13, оригинал подписан и подпечатан от инж. Кирил 

Иванов - 2стр. 

22. Заверено копие от диплома за завършено средно образование и служебна 

бележка на Йордан М.Йорданов, подписани и подпечатани - 2стр. 

23.Заверено копие от диплома за висше образоване и Удостоверение за 

координатор по безопасност и здраве в строителството за Добрин Г.Добрев, подписани и 

подпечатани - 2стр. 
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24. Заверени копия от Диплома за висше образование и Удостоверение за завършен 

курс за осъществяване на контрол на качеството на изпълнение на строителството и за 

съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания 

за безопасност, подписани и подпечатани - 2стр. 

25.Списък на квалифицираните строителни работници по образец №14, оригинал 

подписан и подпечатан от инж. Кирил Иванов - 1 стр. 

26. Декларация за основно използвани материали/системи/изделия по образец №15, 

оригинал подписана и подпечатана от инж.Кирил Иванов - Зстр. 

27. Заверени копия от декларации за съответствие, сертификати и резултати от 

изпитвания, приложения към образец №15, подписани и подпечатани - 82стр. 

28.Декларация за приемане на условията в проекта на договора по образец на 

проект „Красива България", оригинал подписана и подпечатана - 2стр. 

29. Плик „Предлагани ценови параметри", съдържащ: 

29.1 Електронен носител - 1бр. 

29.2 Ценово предложение, оригинал подписано и подпечатано от инж. Кирил 

Иванов -1стр. 

29.3 КСС, приложение към Ценово предложение, оригинал подписан и подпечатан 

от инж. Кирил Иванов - Зстр. 

29.4 Анализи цени, оригинал подписани и подпечатани от инж. Кирил Иванов -

56стр. 

Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми 

документи, съгласно изискванията на възложителя. Комисията не установи 

непълноти, нередности и липсващи документи в представената от участника оферта. 

Комисията реши, че от така представените документи и информация за 

личностното състояние и критериите за подбор, офертата на участника отговаря на 

условията поставени от Възложителя и реши да го допусне. От представената информация 

и заверени копия на документи, комисията установи съответствие с поставените критерии 

за подбор. 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническото предложение на 

допуснатия участник, като проверяваше и за наличието на представена информация в 

съответствие с техническата спецификация и условията поставени от Възложителя за 

минимално съдържане на техническото предложение. 
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В техническото си предложение участника е направил своите предложения в съответствие 

с изискванията поставени от Възложителя. Предложени са конкретни гаранционни 

срокове в съответствие с нормативно регламентираните с Наредба №2/2003г. за въвеждане 

в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове 

за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

Предложен е срок за реакция от 1 календарен ден при възникване на повреда или 

дефект в рамките на гаранционния срок за започване на мероприятия по отстраняване на 

проблемите. 

Участника е представил, съобразно условията на възложителя в свободен текст 

информация по основно дефинираните от Възложителя опорни точки, а именно: 

Представена е технология и организация на строителството, които са съобразени с 

техническата спецификация и инвестиционния проект.Представена е информация за 

обекта като брой и видове помещения , площа на сградата, като е описано и текущото 

състояние на част от помещенията. Участника е посочил, че ще спазва приложимото 

законодателство в областта на изпълняваните строително-ремонтни работи, изискванията 

на възложителя, инвестиционния проект, изискванията на проект „Красива България" и 

други. 

Представена е технология и организация на строителството, като участника е посочил, че 

след подписване на протокол за откр. на строителна площадка ще осигури временна 

строителна база, ще се определят границите на обекта, посочено е че ще осигури за 

собствена сметка инсталирането, работата и деинсталирането на временните съоръжения. 

Участника е посочил че ще осигури Водоснабдяване и Електроснабдяване за нуждите на 

обекта. Представена е организация на строителната площадка с схеми на работните 

помещения(фургони) за персонала. Представена е подробна информация относно 

управлението на доставките на материали, съоръжения и оборудване на обекта. Участника 

е представил и информация относно описанието на видовете СМР и тяхната 

последователност на изпълнение, като са представени и конкретни видове работи които 

ще се изпълняват съобразно помещението в което ще се изпълняват. Представени са 

специфични видови работи и мерки които ще гарантират безопасното изпълнение на 

строителния процес. Посочени са кои са участниците в изпълнението на строителния 

процес съгласно ЗУТ., като са посочени и задължения на строителя. 

Участника е представил и организационна схема на обекта., като са посочени 

задълженията на техническия ръководител, координато по здраве и безопасност и 

отговорник по контрол на качеството. Представена е и информация относно осигуряване 

на безопасни и здравословни условия на труд, като е посочено, че стриктно ще се спазват 
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изискванията на Наредба №2 от 2004г. за минимални изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършването на строителни и монтажни работи, както и 

всички други действащи нормативни актове. 

Посочено е че строителните процеси ще се изпълняват в технологичната им 

последователност,екове и при спазване на плана за безопасност и здраве. Участника е 

посочил че с цел намаляване на възможните рискове работещите на обекта ще използват 

лични предпазни средства. Представени са мерки за осигуряване на пожарната 

безопасност, като е посочено, че територията на строителната площадка се категоризира за 

Пожарна и аварийна безопасност и се означава със знаци и сигнали съгласно 

нормативните изисквания. Участника е представил и мерки за опазване на околната среда. 

Така представената информация,отговаря на изискванията на Възложителя. 

Комисията обсъди представената информация от участника в техническото му 

предложение, и реши единодушно че е изготвено в съответствие с изискванията поставени 

от Възложителя. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на допуснатия участник. 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий „НАЙ-

НИСКА ЦЕНА" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА. 

Максималният брой точки, които може да събере един участник са 100 (сто) точки. 

Участникът, чиято оферта е получила най-висока оценка се класира на първо място, а 

останалите следват в низходящ ред. 

Ц - Ценови критерий - показател за предлаганата цена от Участника. При оценяването се 

взема предвид предлаганото от участника общо число, получено от сбора на единичните и 

общи стойности на видовете работи, съгласно „Приложение - КСС оферта'1 приложение 

към образец №4 „Ценово предложение". Най-висока оценка получава предложението, 

което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най-малък бюджетен 
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разход. Офертата на участника с най-ниската предложена цена, получава 100 т., а всяка 

следваща оценка се определя по следната формула: 

Ц = Цгшп х 100 , където 

Цп 

Ц т т - е най-ниското предложено общо число, получено от сбора на общите стойности 

съгласно „Приложение - КСС оферта" приложение към образец №4 „Ценово 

предложение" 

Цп - е общото число, получено от сбора общите стойности съгласно „Приложение - КСС 

оферта" приложение към образец №4 „Ценово предложение" на n-тия участник 

Забележка: 

При извършване на оценяването ще се използва закръгляне до втория знак след 

десетичната запетая. 

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в 

съответствие с изискванията на документацията за обществена поръчка. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 

на първо място оферти, когато оценките на две или повече оферти са равни. 

Участника е предложил, съгласно образец №4, и приложената към него 

количествено-етойностна сметка, предлагана цена за изпълнение на предмета на 

поръчката в размер на 180 529,15лв. /сто и осемдесет хиляди петстотин двадесет и 

девет лева и 15ст./ без ДДС. 

Посочено е че 103 274,61лв. /сто и три хиляди двеста седемдесет и четири лева 

и 61 ст. без ДДС са за материали, които представляват 62,93% от общата цена. 

Участника е представил и Елементи на ценообразуване при изготвяне на 

КСС: 

1. Часова ставка - 3,25лв./час; 

2.Допълнителни разходи върху труда - 90,00%; 

3. Допълнителни разходи върху механизация - 35,00%; 

4. Доставно-складови разходи 5,00%; 

5. Печалба - 8,00%; 
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Участника е заявил, че желае аванс в размер на 30% от общата стойност за 

изпълнение на поръчката. 

Предложената от участника цена не надвишава посочената максимална 

прогнозна стойност на поръчката. 

Имайки предвид, че критерия за възлагане е „Най-ниска цена" и че Най-висока 

оценка получава предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката 

срещу най-малък бюджетен разход, комисията предлага следното класиране: 

Предвид горното комисията предлага следното класиране: 

1-во място: Оферта с вх. №5300-16542-1/13.05.2019г. в 15:20ч. на „КИДАТ 

ГРУП" ЕООД, град Велико Търново , ул. „Освобождение" №2, Лице за 

кореспонденция: инж.Кирил Иванов, тел:0878794410 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо 

място участник. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

Настоящият протокол и съпровождащата го документация се предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл.192, ал.4 ЗОП, във връзка с чл. 97, ал. 4 от 

ППЗОП. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/ Жоро Ковачев ^Главен експерт в Дирекция „СДЗ" в Община Велико Търново; / 

И ЧЛЕ^О&Е: 

/ Александър Колев - Главен експерт в дирекция „О&Ществени поръчки'' в Община Велико 

Търново/ \ 

/ инж. ИЙац Иванов -^лавен експерт в Отдел „ТИ" в Община Велико Търново;/ 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679


