
О Б Щ И Н А В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О 

ЗАПОВЕД 

№ РД !т-. 

гр. Велико Търново ...... л>.Ч?....2016г. 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.73, ал.1, ал.2 от ЗОП и отразените 
резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: протокол № 1 от дата 
20.01.2016 г., протокол № 2 от дата 15.02.2016 г., протокол № 3 от дата 25.03.2016 г., 
протокол № 4 от дата 30.03.2016 г. и протокол № 5 от дата 13.04.2016 г. на Комисията, 
назначена със Заповед № РД 22- 223/19.01.2016 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, за разглеждане, оценка и класиране на 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. 

НАРЕЖДАМ: 

I. На основание чл. 73, ал.2 от ЗОП и във връзка с констатациите и мотивите на 
комисията отразени в протоколите от нейната работа отстранявам от участие в 
процедурата 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" следните участници и оферти: 

1.Оферта с вх. № 5300-332/18.01.2016 г. в 09:55 ч. на „Консорциум Саниране" 
ДЗЗД, гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Цар Асен" 11а, ет.2, тел.: 0885/ 993 222, факс: 052/ 
604 609, лице за контакт: арх. Живко Железов, e-mail: info@fribul.com 

2. 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; 

З.Оферта с вх. № 5300-356/18.01.2016 г. в 14:20 ч. на ДЗЗД „Консорциум 
Мултиплекс инженеринг - Лайф Енерджи", гр. София, п.к. 1233, ул. „Люти брод" 
№ 3, ет. 1, тел.: 02/ 981 36 55, моб.: 0888/ 45 41 40, лице за контакт: инж. Кънчо 
Паскалев, e-mail: multiplex(fi),abv.bg; 

4.0ферта с вх. № 5300-363/18.01.2016 г. в 15:35 ч. на ДЗЗД „Вариант - АСК", гр. 
Велико Търново, п.к. 5000, ул. „Васил Левски" № 15, ет. 4, тел.: 0888/ 205 911, 
лице за контакт: арх. Румяна Брайнова - Бузева, e-mail: arch brainova(g>abv.bg. 
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Мотивите за отстраняване са съгласно посочените в протокол № 3 и №5 от 
работата на комисията. 

До всички протоколи от работата на комисията има осигурен свободен 
достъп на профила на купувача https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/364/ 

ОБЯВЯВАМ: 

II. Класирането за обществена поръчка чрез 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" 
1-во място за 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: 
oksigenprojects^gmaiLcom 
с Комплексна оценка 95,43 т.; 

2-ро място за оферта на 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 
с Комплексна оценка 87,07 т.; 

3-то място за оферта на 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 
с Комплексна оценка 70,17 т.; 

4-то място за оферта на 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(g)gmail.com 
с Комплексна оценка 58,91 т.; 

Мотиви за класирането: оповестените публично резултати и оценки по 
показатели от методиката: подробно документирани в Протоколите от работата 
на комисията. 

III. Определям за изпълнители на обществена поръчка 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", 
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Консорциум „Консултанти 2020" ДЗЗД, с адрес за корреспонденция 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 

IV. Съгласно чл. 73, ал.З от ЗОП препис от настоящата заповед да бъде 
изпратен на участниците в 3 - дневен срок. 

Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10- дневен 
срок, съгласно чл. 120 и следващите от Закона за обществените поръчки пред 
Комисията за защита на конкуренцията, град Ошшя, бул.Витоша №18. 

Контрола по изпълнение на заповедта щ упражнявам лично. 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ;у 
Кмет на Община Велико Търново 

Съгласували: 
Десислава Йонковд. 
Директор на Дирещия ,', Правна " 

Надя Петрова 
Директор дирения ОСОП 
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




