
П Р О Т О К О Л № 4 

Днес 30.03.2016 г. в 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново Комисията 
по чл. 68, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22- 223/19.01.2016 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 обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 - т. 5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, обследване за енергийна 
ефективност и изготвяне на технически паспорт на обекти - многофамилни жилищни 
сгради, изграждани по индустриален способ - на територията на град Велико Търново, 
във връзка с „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради", с уникален номер 00073-2015-0032 в регистъра на АОП и 
публикувано обявление от дата 07.12.2015 г. с ID 701114 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Василев Кечев - Директор на дирекция СУТ в Община 
Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. арх. Николай Миладинов - Главен експерт Отдел УТ в дирекция „Строителство и 
устройство на територията в Община Велико Търново; 
2. инж. Ивайло ] Цачев - Гл. експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново; 
3. Велина ] Монова - Старши експерт в отдел „Бюджет" в Община Велико 
Търново; 

4. Явор ~ Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново; 

РЕЗЕРВНИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

1. арх. Николай Миладинов - Главен експерт Отдел УТ в дирекция „Строителство и 
устройство на територията" в Община Велико Търново; 
2. Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП в Община Велико Търново; 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

1. Олга Петърчева - Началник отдел ПО в Община В. Търново; 
2. инж. Валентина Миткова-Началник отдел TP в Община В. Търново; 
3. Даниела Владимирова - Старши юрисконсулт в отдел ПО в Община В. Търново; 
4. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община В.Търново; 
5. инж. Ани Янкова - Главен експерт в отдел УТ в Община Велико Търново; 
6. Десислава Йонкова - Директор на дирекция „Правна" в Община Велико Търново. 
7. Николина ] Ангелова - Христова - Старши експерт отдел ОП в Община 
Велико Търново; 
8. инж. Вяра Димитрова - Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново; 
9. Светозара Стефанова - Главен експерт в отдел „Бюджет" в Община Велико Търново; 
10. Ана Тодорова - Главен експерт в отдел „Бюджет" в Община Велико Търново; 
11. инж. Цанко Бояджиев - Началник отдел ТИ в Община Велико Търново; 
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12. инж. Иван Иванов - Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново; 
13. арх. Николай Малаков - Главен архитект на Община велико Търново; 
14. Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП в Община Велико Търново; 
15. инж. Иван Иванов - Главен експерт отдел ТИ в Община Велико Търново; 
16. арх. Лора Бъчварова - Старши експерт в отдел УТ в Община Велико Търново; 
17. Теодора Станчева - Главен специалист в отдел УТ в Община Велико Търново; 
18. Маринела Джартова - Началник отдел ОС в Община Велико Търново; 
19. Теодора Минкова - Началник на отдел „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново; 

Поради отсъствието на инж. Динко Василев Кечев - Директор на дирекция СУТ 
в Община Велико Търново, неговото място беше заето от Надя Йорданова Петрова -
Директор на дирекция ОСОП в Община Велико Търново като резервен председател. 
Поради отсъствието на инж. Ивайло Борисов Дачев - Гл. експерт в отдел ТИ в Община 
Велико" Търново, неговото място беше заето от инж. Цанко Бояджиев - Началник отдел 
ТИ в Община Велико Търново като резервен член, който подписа декларация по чл. 35, 
ал.1, т.1, т.2, т.З, т.4 и чл. 35, ал.2 от ЗОП, неразделна част от настоящият протокол. 

Съобщение по чл. 69а, ал.З от ЗОП е публикувано в профил на купувача 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/364/ на дата 25.03.2016г. 

Съобщението е изпратено на посочените в офертите за кореспонденция ел. 
пощи до всички участници. 

На заседанието на комисията не присъстваха външни лица и участници. 

Председателят на комисията изчете резултатите от оценяването на офертата по 
показател Т - Техническо предложение и показател С - Срок за изпълнение на 
дейностите, предмет на техническите задания, след което отвори плика с Предлагана 
цена на всеки един от допуснатите участници и оповести ценовата оферта. 

1. Плик № 3 „Предлагана цена" в Оферта с вх. № 5300-330/18.01.2016 г. в 09:45 
ч. на „ЕН АР Консулт" ЕООД, гр. Хасково, п.к. 6300, бул. „България - над реката" 
№ 3, тел.: 038/ 666 920, факс: 038/ 666 920, лице за контакт: Богдана Хасърджиева, 
e-mail: enarconsult@gmail.com, съдържа: 

- Предлагана цена за участие в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка в Образец № 15 - подписано и подпечатано. 

- Електронен носител. 

Предлаганото възнаграждение за изпълнение на дейностите по поръчката е 
както следва: 

Ц 1 - Цена за изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1 - т.5, ал.2 и ал.З от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорт (за 1м2 РЗП) - 3,70 лв. (три и седемдесет ст.) без ДДС 

Ц 2 - Цена за обследване за енергийна ефективност (за 1м2 РЗП) - 3,10 лв. (три 
лв. и десет ст.) без ДДС. 
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Аванс в размер на 10 % от общата стойност на услугата, изчислена на база РЗП 
за съответната сграда. 

Плик № 3 има съдържание съгласно предварително обявените условия. 

2. Плик № 3 „Предлагана цена" в Оферта с вх. № 5300-331/18.01.2016 г. в 09:49 
ч. на „Мега Билд" ЕООД, гр. София, п.к. 1618, бул. „Братя Бъкстон" № 86, ет. 3, 
ал. 14, тел.: 02/ 955 74 97, факс: 02/ 955 74 97, моб.: 0894/ 486 572, лице за контакт: 
Ралица Стойчева, e-mail: rstoicheva@mega-build.com, съдържа: 

- Предлагана цена за участие в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка в Образец № 15 - подписано и подпечатано. 

- Електронен носител. 

Предлаганото възнаграждение за изпълнение на дейностите по поръчката е 
както следва: 

Ц 1 - Цена за изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1 - т.5, ал.2 и ал.З от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорт (за 1м2 РЗП) - 2,95 лв. без ДДС. 

Ц 2 - Цена за обследване за енергийна ефективност (за 1м2 РЗП) - 1,20 лв. без 
Д Д С 

Аванс в размер на 0,0 % от общата стойност на услугата, изчислена на база РЗП 
за съответната сграда. 

Плик № 3 има съдържание съгласно предварително обявените условия. 

3. Плик № 3 „Предлагана цена" в Оферта с вх. № 5300-350/18.01.2016 г. в 
12:24 ч. на Консорциум „Консултанти 2020" ДЗЗД, гр. София, п.к. 1404, кв. 
„Стрелбище", ул. „Тулча" № 46, ет.4, тел.: 0888/ 123 188, лице за контакт: 
Десислава Кацарска, e-mail: oksigenproiects^gmail.com, съдържа: 

- Предлагана цена за участие в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка в Образец № 15 - подписано и подпечатано. 

Предлаганото възнаграждение за изпълнение на дейностите по поръчката е 
както следва: 

Ц 1 - Цена за изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1 - т.5, ал.2 и ал.З от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорт (за 1м2 РЗП) - 2,55 /два лева и петдесет и пет 
стотинки/ лв. без ДДС. 

Ц 2 - Цена за обследване за енергийна ефективност (за 1м2 РЗП) - 1,40 /един лев 
и четиридесет стотинки/ лв. без ДДС> 

Аванс в размер на 30 % от общата стойност на услугата, изчислена на база РЗП 
за съответната сграда. 

Плик № 3 има съдържание съгласно предварително обявените условия. 

4. Плик № 3 „Предлагана цена" в Оферта с вх. № 5300-351/18.01.2016 г. в 
12:27 ч. на ДЗЗД „Енерготех Консулт", гр. София, п.к. 1421, ул. „Славище" № 1, 
тел.: 0882/ 448 837, факс: 02/ 444 45 92, лице за контакт: Александър Кирев, e-mail: 
geoarh.01@gmail.com, съдържа: 
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- Предлагана цена за участие в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка в Образец № 15 - подписано и подпечатано. 

- Електронен носител. 

Предлаганото възнаграждение за изпълнение на дейностите по поръчката е 
както следва: 

Ц 1 - Цена за изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1 - т.5, ал.2 и ал.З от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорт (за 1м2 РЗП) - 0,89 лв. без ДДС. 

Ц 2 - Цена за обследване за енергийна ефективност (за 1м2 РЗП) - 0,89 лв. без 
ДДС. 

Аванс в размер на 30 % от общата стойност на услугата, изчислена на база РЗП 
за съответната сграда. 

Плик № 3 има съдържание съгласно предварително обявените условия. 

5. Плик № 3 „Предлагана цена" в Оферта с вх. № 5300-352/18.01.2016 г. в 
12:29 ч. на „Би Ес АРК", гр. София, п.к. 1360, ул. „109" № 19, ет. 7, тел.: 0885/ 84 76 
34, лице за контакт: Тома Чакалов, e-mail: mail.bsp@abv.bg, съдържа: 

- Предлагана цена за участие в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка в Образец № 15 - подписано и подпечатано. 

- Електронен носител. 

Предлаганото възнаграждение за изпълнение на дейностите по поръчката е 
както следва: 

Ц 1 - Цена за изготвяне на обследване за установяване на техническите 
характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1 - т.5, ал.2 и ал.З от ЗУТ и 
изготвяне на технически паспорт (за 1м2 РЗП) - 4,50 (четири и петдесет) лв. без ДДС. 

Ц 2 - Цена за обследване за енергийна ефективност (за 1м2 РЗП) - 2,00 (два) лв. 
без ДДС. 

Аванс в размер на 25 % от общата стойност на услугата, изчислена на база РЗП 
за съответната сграда. 

Плик № 3 има съдържание съгласно предварително обявените условия. 

Комисията установи, че предвид предложените възнаграждения за Ц 1 - Цена за 
изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
изискванията по чл.169, ал.1, т.1 - т.5, ал.2 и ал.З от ЗУТ и изготвяне на технически 
паспорт (за 1м2 РЗП) и Ц 2 - Цена за обследване за енергийна ефективност (за 1м2 РЗП) 
е налице правно основание, съгласно чл. 70, ал.1 от Закона за обществените поръчки за 
изискване на подробна писмена обосновка за начина на образуването им от следните 
участници: 

- „Мега Билд" ЕООД, гр. София - за Ц 2 - Цена за обследване за енергийна 
ефективност (за 1м2 РЗП); 
- Консорциум „Консултанти 2020" ДЗЗД, гр. София - за Ц 2 - Цена за обследване за 
енергийна ефективност (за 1м2 РЗП); 
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- ДЗЗД „Енерготех Консулт", гр. София - за Ц 1 - Цена за изготвяне на обследване за 
установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, 
т.1 - т.5, ал.2 и ал.З от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт (за 1м2 РЗП) и Ц 2 -
Цена за обследване за енергийна ефективност (за 1м2 РЗП); 

Комисията насрочи своето следващо заседание след получаване на обосновките от 
участниците. 

Комисията приключи работа в 11: 30 часа. 

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ Надя Петрова - Директорска дирекция ОСОП в Община Велико Търново / 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/ арх. Николай Миладинов - Главен експерт Отдел УТ в дирекция „Строителство и 
устройство на територията в Община Велико Търново / 

/ тщЛ\щ$6 Ьояджиев - Началник отдел ТИ в Община Велико Търново / 

/ Велина Монова - Старши експерт в отдел „Бюджет" в Община Велико 
Търново/ 

/ Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново / 
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