
ПРОТОКОЛ № 3

Днес на дата 12.08.2020 г. в 14 : 00 часа в сградата на Община Велико Търново в 
заседателна зала на етаж 3-ти -  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 - 759/01.06.2020 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена 
поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Разработване на стратегически 
документи на Община Велико Търново в две обособени позиции:
Обособена позиция №1. „Извършване на последващата оценка на Общински план за развитие 
(ОПР) 2014 -  2020г. на Община Велико Търново и подпомагане изготвянето на финален доклад 
-  отчет за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) 
2014 -  2020 г. на Община Велико Търново.“, с прогнозна стойност на обособена позиция № 1- 
73500 лева без ДДС.
Обособена позиция №2. „Разработване на План за интегрирано развитие на Община Велико 
Търново за периода 2021 -  2027 г. и хармонизиране на План за устойчива градска мобилност 
(ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за стратегическо планиране на 
регионалното и пространственото развитие.“, с прогнозна стойност на обособена позиция № 2 - 
283000 лева без ДДС и с уникален номер на процедурата в регистъра на АОП 00073-2020- 
0025, с публикувано обявление на дата 27.04.2020 с ID 973810 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veIiko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/793, с обща прогнозна стойност на 
поръчката 356 500 лева без ДДС.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. Георги Камарашев - Заместник - кмет „Строителство и устройство на 

територията”.

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Надя Петрова - Директор дирекция „Обществени поръчки”;

2. Мариела Цонева - Директор дирекция „Проекти и програми“;

3. инж. Динко Кечев -  Директор дирекция „Строителство и устройство на територията”;

4. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт дирекция „Обществени поръчки”.

На дата 07.08.2020 г., е публикувано съобщение с изх. № 91-00-268/07.08.2020 г. на профил 
на купувача https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/793 - „Съобщение по чл. 57, 
ал.З от ППЗОП” за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения на 
допуснатия участник.

На заседанието на комисията не присъстват представители на участниците.

Комисията пристъпи към оповестяване на резултатите от оценката на допуснатата оферта с вх. 
№ 5300-9156-1/29.05.2020 г. от 14:59 часа от „БИМ КОНСУЛТИНГ“ ООД, постъпила по

https://www.veIiko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/793
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процедура с уникален номер в РОП 00073-2020-0025 за обособена позиция № 1 и обособена 
позиция № 2, формирани съгласно подписаните от комисията индивидуални оценъчни таблици 
и обобщена оценъчна таблица, неразделна част от протокол № 2 от работата на комисията.

Комисията оповести, както следва:

За обособена позиция № 1
КО= П1 + П2 където: П1 е показател „Техническо 
предложение за изпълнение на поръчката“ и П2 е 
оценката на „Ценово предложение за изпълнение на 
поръчката“

П1 е показател „Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката“ П1 = КТП1+КТП2

За Обособена позиция № 2
КО= П1 + П2 където: П1 е показател „Техническо предложение 
за изпълнение на поръчката“ и П2 е оценката на „Ценово 
предложение за изпълнение на поръчката“

П1 е показател „Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката“
П1 = КТП1+КТП2

КТП1 - Подпоказател „Професионална 
компетентност на персонала“ се формира от сбора 
на точките получени за:

- РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП (РЕ) -  6 точки.
-КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 1. ОЦЕНКА НА 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ (КЕ1) - 10 
точки.
- КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 2. ОЦЕНКА НА 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ (КЕ2) -  10 
точки.

Общ сбор на точките по КТП1 - Подпоказател 
„Професионална компетентност на персонала“ е 
равен на 26 т.

КТП1 - Подпоказател „Професионална компетентност на 
персонала“ се формира от сбора на точките получени за:

-РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП (РЕ) -  5 точки
-КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 1. „ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ“ (КЕ1) -  4 
точки
-КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 2. „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ“ 
(КЕ2) -4 точки
-КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 3. „ТРАНСПОРТ И ИНЖЕНЕРНА 
ИНФРАСТРУКТУРА“ (КЕЗ) -  2 точки.
-КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ №4 „ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ (КЕ4) -  
2 точки;
-КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 5. „ОКОЛНА СРЕДА“ (КЕ5) -  2 точки; 
-КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 6. „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“ . 
(КЕ6) -  2 точки;
-КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 7 „ГИС“ (КЕ7) -  1 точка.
-КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 8 „ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ“ 
(КЕ8) -  4 точки.
-КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 9 „ДЪРЖАВНИ ПОМОЩ И“ (КЕ9) -  4 
точки.
Общ сбор на точките по КТП1 - Подпоказател 
„Професионална компетентност на персонала“ е равен на 30 т.

КТП2 - Подпоказател „Методи за постигане на 
качество на резултатите от изпълнението”-  40 т.

КТП2 - Подпоказател „Методи за постигане на качество 
на резултатите от изпълнението”- 40 т.

П1 „Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката“ е равен на 66 т.

П1 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ 
е равен на 70т.

Комисията допуска до етап на отваряне на пликове „Предлагани ценови 
параметри” следната оферта:

Оферта за Обособена позиция № 1 и № 2 с вх. № 5300-9156-1/29.05.2020 г. от 14:59 часа от 
„БИМ КОНСУЛТИНГ“ ООД, с ЕИК: 200242286; адрес за кореспонденция с участника: град 
София, ПК 1000, улица „Уилям Гладстон“, № 23, ет.1, телефон: 02/9872482; факс: 029872482; 
ел. поща за кореспонденция: office@bim-bg.com Лице за контакти: Иво Ганчев.
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Комисията оповести съдържанието на пликовете „Предлагани ценови параметри“ за обособена 
позиция № 1 и обособена позиция № 2, в това число предлаганото възнаграждение по дейности 
и предложеното общо възнаграждение за всяка от позициите:

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 1 от оферта с вх. № 
5300-9156-1/29.05.2020 г. от 14:59 часа от „БИМ КОНСУЛТИНГ“ ООД, с ЕИК: 200242286; 
адрес за кореспонденция с участника: град София, ПК 1000, улица „Уилям Гладстон“, № 23, 
ет.1, телефон: 02/9872482; факс: 029872482; ел. поща за кореспонденция: office@bim-bg.com 
Лице за контакти: Иво Ганчев, съдържа следното:

- Попълнен и подпечатан Образец № 4 Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП 
за обособено позиция 1;
- Ел носител.

Предлаганото възнаграждение за обществената поръчка с предмет: „Разработване на 
стратегически документи на Община Велико Търново в две обособени позиции за обособена 
позиция № 1 е както следва:

Стойност 62 470 лева /шестдесет и две хиляди четиристотин и седемдесет лева/ без ДДС, а с 
ДДС 74 964 лева /седемдесет и четири хиляди деветстотин шестдесет и четири лева/, 
образувано, както следва:

За Дейност 1:
Стойност 27 625 лева / двадесет и седем хиляди шестстотин двадесет и пет лева / без ДДС, а с 

ДДС 33 150 лева /тридесет и три хиляди сто и петдесет лева/
За Дейност 2:
Стойност 34 845 лева /тридесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и пет / без ДДС, а с 
ДДС 41814 лева /четиридесет и една хиляди осемстотин и четиринадесет лева/

Участникът не желае аванс.

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция № 2 от оферта с вх. № 5300- 
9156-1/29.05.2020 г. от 14:59 часа от „БИМ КОНСУЛТИНГ“ ООД, с ЕИК: 200242286; адрес 
за кореспонденция с участника: град София, ПК 1000, улица „Уилям Гладстон“, № 23, ет.1, 
телефон: 02/9872482; факс: 029872482; ел. поща за кореспонденция: office@bim-bg.com Лице за 
контакти: Иво Ганчев, съдържа следното:

- Попълнен и подпечатан Образец № 4 Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т.2 от ППЗОП 
за обособено позиция 1;
- Ел носител.

Предлаганото възнаграждение за обществената поръчка с предмет: „Разработване на 
стратегически документи на Община Велико Търново в две обособени позиции за обособена 
позиция № 1 е както следва:

Стойност 240 550 лева /двеста и четиридесет хиляди петстотин и петдесет лева/ без ДДС, а е 
ДДС 288 660 лева /двеста осемдесет и осем хиляди шестстотин и шестдесет лева/ образувано, 
както следва:
За Дейност 1:
Стойност 191 250 лева / сто деветдесет и една хиляди двеста и петдесет лева / без ДДС, а с ДДС 
229 500 лева /двеста двадесет и девет хиляди и петстотин лева/
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За Дейност 2
Стойност 49 300 лева / четиридесет и девет хиляди и триста лева / без ДДС, а с ДДС 59 160 
лева / петдесет и девет хиляди сто и шестдесет лева/

Участникът не желае аванс.

Комисията направи проверка за съответствие на ценовите предложения с предварително 
обявените прогнозни стойности, както следва:

Наименование на поръчката: „Разработване на стратегически документи на Община 
Велико Търново в две обособени позиции.
Обособена позиция/ОП/№1. Извършване на последващата оценка на Общински план за 
развитие (ОПР) 2014 -  2020г. на Община Велико Търново и подпомагане изготвянето на 
финален доклад -  отчет за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие (ИПГВР) 2014 -  2020 г на Община Велико Търново.
В обхвата на обособена позиция 1 са включени следните 2 дейности:
Дейност 1. Извършване на последващата оценка на Общински план за развитие (ОПР) 2014 — 
2020г. на Община Велико Търново. Прогнозна стойност- 32 500 лева без ЛЛС 
Дейност 2. Подпомагане изготвянето на финален доклад -  отчет за изпълнението на Интегриран 
план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) 2014 -  2020 г на Община Велико Търново. 
Прогнозна стойност- 41 000 лева без 7ТДС
Прогнозна стойност на обособена позиция № 1 -  73 500 лева без ДДС.

Обособена позиция №2. Разработване на План за интегрирано развитие на Община Велико 
Търново за периода 2021 -  2027 г. и хармонизиране на План за устойчива градска мобилност 
(ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за стратегическо планиране на 
регионалното и пространственото развитие.“
В обхвата на обособена позиция 2. са включени следните 2 дейности:
Дейност 1. Разработване на План за интегрирано развитие /ПИРО/ на Община Велико Търново 
за периода 2021 -  2027 г. Прогнозна стойност- 225 000 лева без ДДС
Дейност 2. Хармонизиране на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на град Велико 
Търново към новите изисквания за стратегическо планиране на регионалното и 
пространственото развитие. Прогнозна стойност- 58000 лева без ДДС 
Прогнозна стойност на обособена позиция № 2 -  283 000 лева без ЛЛС.

Комисията установи, че направените предложения не са по - високи от предварително 
зададените по - горе стойности. След проверка на съдържанието на представените образци № 4 
за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, комисията единодушно установи, че 
същите имат съдържание, съгласно предварително обявените условия. Ценовите предложения 
са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в 
процедурата.

Предвид изложените по- горе констатации, комисията пристъпи към оценка на 
допуснатата оферта при стриктно спазване на предварително обявената методика за комплексна 
оценка на офертите.

Оценката по показател П2 - „Ценово предложение“
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Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се 
установи, че са подготвени и предоставени в съответствие с изискванията на документацията за 
участие в процедурата.

Точките относно ценовите предложения се изчисляват по следната формула (мерната 
единица е български лева, без ДДС):

Предложена минимална цена в лева (без ДДС)

П2 = ........ .............. ........... ........................ ..................... X 30

Предложена цена от участника в лева (без ДДС)

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на ценовото 
предложение, е 30 точки.

Като взе предвид направените предложения в ценовите предложения и условията за оценяване, 
комисията оцени офертата на участника „БИМ КОНСУЛТИНГ“ ООД, както следва:

За Обособена позиция № 1 

62 470

П2 =   -.............- -----  X 30

62 470

П2 = 30

За Обособена позиция № 2 

240 550

П2 =  -................-.................................— ------- X 30

240 550

П2 = 30

До етап оценка на ценовите предложения е допусната една оферта за обособена позиция № 1 
и обособена позиция № 2, подадена от „БИМ КОНСУЛТИНГ“ ООД, с вх. № 5300-9156- 
1/29.05.2020 г. от 14:59 часа.

По предварително определената формула от документацията, в част методика за оценка, 
офертата е оценена с комплексна оценка, както следва:
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За Обособена позиция № 1 комплексна оценка: 96 т. 
За Обособена позиция № 2 комплексна оценка: 100т.

Направените предложения в ценовото предложение позволяват постигане на икономия на 
финансов ресурс.

Комплексните оценки се обосновават от следните получени резултати:

За обособена позиция № 1
КО= П1 + П2 където: П1 е показател „Техническо 
предложение за изпълнение на поръчката“ и П2 е 
оценката на „Ценово предложение за изпълнение на 
поръчката“

П1 е показател „Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката“ П1 = КТП1+КТП2

За Обособена позиция № 2
КО= Ш + П2 където: П1 е показател „Техническо предложение за 
изпълнение на поръчката“ и П2 е оценката на „Ценово 
предложение за изпълнение на поръчката“

П1 е показател „Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката“
П1 = КТП1+КТП2

КТП1 - Подпоказател „Професионална 
компетентност на персонала“ се формира от сбора 
на точките получени за:

- РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП (РЕ) -  6 точки.
-КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 1. ОЦЕНКА НА 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ (КЕ1) - 10 
точки.
- КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 2. ОЦЕНКА НА 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ (КЕ2) -  10 
точки.

Общ сбор на точките по КТП1 - Подпоказател 
„Професионална компетентност на персонала“ е равен 
на 26 т.

КТП1 - Подпоказател „Професионална компетентност на 
персонала“ се формира от сбора на точките получени за:

-РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП (РЕ) -  5 точки
-КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 1. „ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ“ (КЕ1) -  4 
точки
-КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 2. „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ“ 
(КЕ2) -4 точки
-КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 3. „ТРАНСПОРТ И ИНЖЕНЕРНА 
ИНФРАСТРУКТУРА“ (КЕЗ) -  2 точки.
-КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ №4 „ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ (КЕ4) -  2 
точки;
-КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 5. „ОКОЛНА СРЕДА“ (КЕ5) -  2 точки; 
-КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 6. „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“ (КЕ6) 
-  2 точки;
-КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 7 „ГИС“ (КЕ7) -  1 точка.
-КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 8 „ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ“ (КЕ8) -  
4 точки.
-КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 9 „ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ“ (КЕ9) -  4 
точки.
Общ сбор на точките по КТП1 - Подпоказател „Професионална 
компетентност на персонала“ е равен на 30 т.

КТП2 - Подпоказател „Методи за постигане на 
качество на резултатите от изпълнението”-  40 т.

КТП2 - Подпоказател „Методи за постигане на качество на 
резултатите от изпълнението”- 40 т.

П1 „Техническо предложение за изпълнение на 
поръчката“ е равен на 66 т.

П1 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ е 
равен на 70т.

П2 - „Ценово предложение“ (ЦП) - ЗОт. П2 - „Ценово предложение“ (ЦП) - ЗОт.

КО=П1+П2 
КО=66 +30 
КО=96

КО=П1+П2 
КО=70 +30 
КО=ЮО

Като взе предвид формираните констатации в протоколи на комисията, както следва: 
протокол № 1 от дата: 01.06.2020 г.; протокол № 2 от дата: 07.08.2020 г.; и настоящия протокол 
№ 3 от дата 12.08.2020 г. и извършената оценка в настоящия протокол № 3 от дата 12.08.2020 
г., комисията единодушно предлага следното класиране за изпълнител на обществена поръчка, 
проведена чрез открита процедура с предмет: „Разработване на стратегически документи на 
Община Велико Търново в две обособени позиции:
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Обособена позиция №1. „Извършване на последващата оценка на Общински план за развитие 
(ОПР) 2014 -  2020г. на Община Велико Търново и подпомагане изготвянето на финален доклад 
-  отчет за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) 
2014 -  2020 г. на Община Велико Търново.“, с прогнозна стойност на обособена позиция № 1- 
73500 лева без ДДС.

Обособена позиция №2. „Разработване на План за интегрирано развитие на Община Велико 
Търново за периода 2021 -  2027 г. и хармонизиране на План за устойчива градска мобилност 
(ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за стратегическо планиране на 
регионалното и пространственото развитие.“, с прогнозна стойност на обособена позиция № 2 - 
283000 лева без ДДС и с уникален номер на процедурата в регистъра на АОП 00073-2020- 
0025, с публикувано обявление на дата 27.04.2020 с ID 973810 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/793. с обща прогнозна стойност на 
поръчката 356 500 лева без ДДС.

За Обособена позиция № 1

1-во място за участник „БИМ КОНСУЛТИНГ“ ООД, с ЕИК: 200242286; адрес за 
кореспонденция с участника: град София, ПК 1000, улица „Уилям Гладстон“, № 23, ет.1, 
телефон: 02/9872482; факс: 029872482; ел. поща за кореспонденция: office@bim-bg.com Лице за 
контакти: Иво Ганчев с оферта с вх. № 5300-9156-1/29.05.2020 г. от 14:59 часа.

За Обособена позиция № 2

1-во място за участник „БИМ КОНСУЛТИНГ“ ООД, с ЕИК: 200242286; адрес за 
кореспонденция с участника: град София, ПК 1000, улица „Уилям Гладстон“, № 23, ет.1, 
телефон: 02/9872482; факс: 029872482; ел. поща за кореспонденция: office@bim-bg.com Лице за 
контакти: Иво Ганчев с оферта с вх. № 5300-9156-1/29.05.2020 г. от 14:59 часа.

Предлага на Възложителя сключване на договор с класирания на първо място участник 
„БИМ КОНСУЛТИНГ“ ООД с ЕИК: 200242286.

Комисията приключи работа в 15:00 часа.

Настоящият протокол се изготви от назначена със Заповед № РД 22 - 759/01.06.2020 г. на Кмета 
на Община Велико Търново, комисия във връзка с разглеждането на офертите, постъпили за 
участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет: 
„Разработване на стратегически документи на Община Велико Търново в две обособени 
позиции:

Обособена позиция №1. „Извършване на последващата оценка на Общински план за развитие 
(ОПР) 2014 -  2020г. на Община Велико Търново и подпомагане изготвянето на финален доклад 
-  отчет за изпълнението на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) 
2014 -  2020 г. на Община Велико Търново.“, с прогнозна стойност на обособена позиция № 1- 
73500 лева без ДДС.
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Обособена позиция №2. „Разработване на План за интегрирано развитие на Община Велико 
Търново за периода 2021 -  2027 г. и хармонизиране на План за устойчива градска мобилност 
(ПУГМ) на град Велико Търново към новите изисквания за стратегическо планиране на 
регионалното и пространственото развитие.“, е прогнозна стойност на обособена позиция № 2 - 
283000 лева без ДДС и е уникален номер на процедурата в регистъра на АОП 00073-2020- 
0025, с публикувано обявление на дата 27.04.2020 е ID 973810 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/793. е обща прогнозна стойност на 
поръчката 356 500 лева без ДДС.

Комисията попълни индивидуални и обобщена оценъчни таблици, неразделна част от 
настоящия протокол.

Настоящия протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 12.08.2020 г., като 
резултатите от всички действия от работата на комисията се отразиха в доклад на основание чл. 
103, ал.З от ЗОП, във връзка е чл. 60, ал.1 от ППЗОП.

Настоящия протокол и доклада на комисията по чл. 103, ал.З от ЗОП, във връзка е чл. 60, ал.1 
от ППЗОП се съставиха в по един екземпляр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: еорщ^Камарашев - Заместник - кмет „Строителство и устройство на
територията”.

КОМИСИЯ в състав:

1. Надя!г1етцо^а - Директор дирекция „Обществени поръчки”;

2. Мариела 1 зв|* - Директор-дарекция „Проекти и програми“;Ъ
З^н^сТДинко Кечев -  Директор дирекция „Строителство и устройство на територията”;

4. Р^санка Ал^кйщдрова -  Главен юрисконсулт дирекция „Обществени поръчки”.

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/793
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