ПРОТОКОЛ № 4
Днес 08.06.2016 г. в 14:00ч. в заседателна зала - стая 302 в сградата на Община
Велико Търново, Комисията по чл. 68, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22192/18.01.2016 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: „Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти - брегозащитни мероприятия и
почистване реки на територията на Община Велико Търново" с уникален номер 000732015-0031 в регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 03.12.2015 г. с ID 700619 в
Регистъра на обществените поръчки на АОП.
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор на дирекция „Строителство и устройство на
територията" в Община Велико Търново
И ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.
3.
4.

Надя Петрова Директор Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки";
Русанка Александрова - Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване";
инж. Свилен Димитров от "ИНВЕСТСТРОЙ 92"-ЕООД;
инж. Цанко
> Бояджиев - Началник отдел „Техническа инфраструктура";

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цанко
инфраструктура";

( Бояджиев - Началник отдел „Техническа

РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Петрова Директор Дирекция „Общинска собственост и
обществени поръчки";
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Зорница Кънчева-Миладинова - Началник отдел „Околна среда" в Община Велико Търново;
2. Десислава Йонкова - Директор на дирекция „Правна" в Община Велико Търново;
3. инж. Ивайло
Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура";
4. Ана
L Тодорова - Главен експерт отдел „Бюджет";
5. инж. Вяра
Димитрова - Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура";
6. инж. Сергей Стойков - „ИНВЕСТСТРОЙ 92" - ЕООД;
7. арх. Лора Бъчварова - Главен експерт в отдел УТ в Община Велико Търново;
8. инж. Валентина,
Миткова - Началник отдел „Териториално развитие"; •
9. Николина
Ангелова - Христова- Старши експерт отдел ОП;
10. Даниела
Данчева - Началник отдел „Бюджет";
11. арх. Николай Малаков - Главен архитект на Община Велико Търново;
12. Теодора Минкова - Началник отдел „Обществени поръчки" в Община Велико Търново;
13. Мариян Маринов - Директор на дирекция БФ в Община Велико Търново;
14. арх. Николай Миладинов - Главен експерт в отдел „Устройство на територията";
15. Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново;

Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!

Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!
Поради отсъствието на инж. Цанко
Бояджиев - Началник отдел „Техническа
инфраструктура", в комисията участва инж. Сергей Стойков - „ИНВЕСТСТРОЙ 92" - ЕООД,
като подписа декларация по чл. 35, ал.З от ЗОП.
Съобщение по чл. 69а, ал.З от ЗОП е публикувано в профил на купувача https://www.velikotamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/383/ на дата 03.06.2016 г.
-

На заседанието на комисията не присъстваха представители от участниците.

Комисията пристъпи към съобщаване на
точките и резултатите от оценяването на
допуснатата оферта по всички показатели от методиката с изключение на (П1) ЦЕНОВИ
КРИТЕРИЙ, след което отвори пликът с „Предлагана цена" на допуснатият участник и оповести
съдържанието му.
1. Оферта с вх. № 5300-326/15.01.2016 г. в 16:49 ч. на „ЛТ Консулт" ЕООД, гр.
София, п.к. 1309, ул. „Позитано" № 136А, ет. 5, ан. 25, тел.: 02/ 421 91 63, факс: 02/ 421 91 63,
лице за контакт: Любен Бояров, e-mail: It co@abv.bg:
Плик №3 „Предлагана цена", съдържа:
-Предлагана цена за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти - брегозащитни мероприятия и
почистване реки на територията на община Велико Търново" - Образец № 15 - подписано и
подпечатано;
-електронен носител.
Предложеното от участника възнаграждение за изпълнение на поръчката е в размер
на: 88 000 лв. /осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.
По обекти:
Предложеното от участника възнаграждение за изпълнение на обект 1:
„Брегозащитни дейности и почистване на р. Белица в района на Килифаревски манастир"
е в размер на: 14 000 лв. /четиринадесет хиляди лева/ без ДДС;
Предложеното от участника възнаграждение за изпълнение на обект 2:
„Брегозащитни дейности и възстановяване проводимостта на река Янтра в обхвата на гр.
Велико Търново" е в размер на: 74 000 лв. /седемдесет и четири хиляди лева/ без ДДС.
Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на дейностите
по настоящата обществена поръчка. При несъответствие между предложените единична и обща
цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. Цената за изпълнение на договора е
окончателна и не подлежи на увеличение.
За изпълнение на поръчката участникът не се нуждае от аванс.
Плик № 3 има съдържание съгласно предварително обявените условия.
Комисията допуска до оценка в съответствие с предварително обявените условия
следната оферта:
1. Оферта с вх. № 5300-326/15.01.2016 г. в 16:49 ч. на „ЛТ Консулт" ЕООД, гр. София, п.к.
1309, ул. „Позитано" № 136А, ет. 5, ап. 25, тел.: 02/ 421 91 63, факс: 02/ 421 91 63, лице за
контакт: Любен Бояров, e-mail: It co@abv.bg

Комисията пристъпи към съставяне на индивидуални и обобщена оценъчни таблици,
съгласно одобрената методика за оценка на офертата на допуснатия участник след

отваряне на плик „Предлагана цена".
настоящия протокол.

Оценъчните таблици са

неразделна част от

Като взе предвид оповестените резултати и оценката по (П1) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ, комисията
единодзтпно предложи следното класиране за изпълнител на обществена поръчка, проведена
чрез открита процедура с предмет: „Изготвяне па инвестиционни проекти за обекти брегозащитни мероприятия и почистване реки на територията на Община Велико
Търново" с уникален номер 00073-2015-0031 в регистъра на АОП и публикувано обявление от
дата 03.12.2015 г. с ID 700619 в Регистъра на обществените поръчки на АОП, както следва:
1-во място за „ЛТ Консулт" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. София, н.к. 1309, ул.
„Позитано" № 136А, ет. 5, ап. 25, тел.: 02/ 421 91 63, факс: 02/ 421 91 63, лице за контакт:
Любен Бояров, e-mail: It co@abv.bg"
с Комплексна оценка-100.

Мотиви за класирането: мотивите, отразени в протоколите от работата на комисията и
резултатите по показателите в таблиците/ индивидуални и обобщени/, неразделна част от
тях.
(П1) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ
До оценка по показателя (П1) се допускат само оферти, които съответстват на условията за
изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя - 100 точки.
Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 30 %. Оценките на офертите по
показателя се изчисляват по формулата:
П1 = ( Ц т ш / Ц1) X 100 =

(брой точки)

Където Ц1 е предложената цена за поръчката в лева без ДДС, съгласно Ценовото
предложение на съответния участник.
Където Цт1п е най-ниската предложена цена за поръчката в лева без ДДС, съгласно
Ценовите предложения на всички участници.
Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще се
използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая.

Комисията извърши оценката по (П1) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ, като стриктно спази
условията на методиката, предварително определената формула, като конкретните точки
и резултати се определят от предложените възнаграждение на участника.
1. Участник „ЛТ Консулт" ЕООД с Оферта с вх. № 5300-326/15.01.2016 г. в 16:49 ч., гр.
София, н.к. 1309, ул. „Позитано" № 136А, ет. 5, ап. 25, тел.: 02/ 421 91 63, факс: 02/ 421 91 63,
лице за контакт: Любен Бояров, e-mail: It co@abv.bg,
предлага възнаграждение за изпълнение на поръчката в размер на: 88 000 лв. /осемдесет и
осем хиляди лева/ без ДДС.
Или за (Ш) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ участникът „ЛТ Консулт" ЕООД получава 100 т.,
получени както следва:
88 000/88 000x100=1x100=100 т. и резултат 30.

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията и
методиката за икономически най- изгодна оферта.
Комисията попълни индивидуална и обобщена оценъчна таблица за резултатите от оценката
по показателите от методиката, като взе предвид и резултатите от оценката, отразени в протокол
№ 3 от работата на комисията. Индивидуалните и обобщените оценъчни таблици са неразделна
част от настоящия протокол.
Настоящият протокол и цялата документация в процедурата се предава на Възложителя
за вземане на решение по чл. 73, ал.1 и ал.2 (отм.) и §18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 от
16.02.2016 г.)отЗОП.
Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
Комисията приключи работа в 14:30 часа.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
.
инж. Динко Кечев - Пипекгор на дире1^ия „^строителство и устройство на територията" в
Община Великов ърново
И ЧЛЕНОВЕ:
/ Надя петрова - Директор Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки" /
/^усанкй^^лександрова - Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване" /
\

/ инж. C^QeH Димйт^ов - „ИНВЕСТСТРОЙ - 92" ЕООД /
1
^
/ инж. Сергей Стойков - „ИНВЕСТСТРОИ 92" - ЕООД/

Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!

Обобщена оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти брегозащитни мероприятия и почистване реки на територията на Община Велико Търново" с уникален номер 00073-2015-0031 в
регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 03.12.2015 г. с Ю 700619 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

Фирма

„ЛТ Консулт" ЕООД

Ценови
критерий
-П1

100 т.

Срок за
изпълнение
-П2

X

30%

ЮОт.

30

X

10%

10

Методология за изпълнение- ПЗ
ПЗ
ПЗ - А + Б
J
А.
Б.
0РГАНИЗАЦР1Я УПРАВЛЕНИЕ
НА РАБОТА
НА РИСКА
бОт.

40т.

ЮОт.

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
.....г.
инж. Динко Кечев - Директор на дирекция<Строител^тво и устройство на територията" в Община Велико Търново
/

И ЧЛЕНОВЕ:
/ Надяахетрова - Директор Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки" /
/Т^санка ^ ^ ^ ^ н д р о в а - Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване" /
/ инж. Свилен ДИля*тровх „ И Н ^ С Т С Т Р О Й - 92" ЕООД /
/инж. Сергей Стойков - „ИНВЕСТСТРОЙ 92" - ЕООД/

Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!
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Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти брегозащитни мероприятия и почистване реки на територията на Община Велико Търново" с уникален номер 00073-2015-0031 в
регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 03.12.2015 г. с Ш 700619 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ-г^инж.^^нко Кечев - Директор на дирекция „Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново

Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!

Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти брегозащитни мероприятия и почистване реки на територията на Община Велико Търново" с уникален номер 00073-2015-0031 в
регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 03.12.2015 г. с ID 700619 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.
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/ Надя Пб/Тр^а - Директор Дирекция „Общинска собственост и обществени поръчки" /

Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!
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Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти брегозащитни мероприятия и почистване реки на територията на Община Велико Търново" с уникален номер 00073-2015-0031 в
регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 03.12.2015 г. с ID 700619 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.
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/ Р^санка А?а)ександрова - Главен юрисконсулт отдел „Правно осигуряване" /

Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!
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Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти брегозащитни мероприятия и почистване реки на територията на Община Велико Търново" с уникален номер 00073-2015-0031 в
регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 03.12.2015 г. с ID 700619 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.
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Методология за изпълнение- ПЗ
ПЗ = А + Б
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А.
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ
НА РАБОТА
НА РИСКА
бОт.

/ инж. Свилен Димитоов - „ИНВЕСТСТРОЙ - 92" ЕООД /

Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!
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Индивидуална оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти брегозащитни мероприятия и почистване реки на територията на Община Велико Търново" с уникален номер 00073-2015-0031 в
регистъра на АОП и публикувано обявление от дата 03.12.2015 г. с ID 700619 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.
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/ инж. Сергей Стойков - ^;,ИНВЕСТСТРОИ 92" - ЕООД/
-

Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!
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