П РО ТО КО Л № 4
Днес, 31.03.2017 г. в 10:00 ч., в сградата на Община Велико Търново в стая 302,
Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена със
Заповед № РД 22-83 от 23.01.2017 г., изменена със Заповед № РД 22-236/15.02.2017 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:
Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни
сгради на територията на Община В. Търново по обособени позиции:
Обособена позиция №1 - М ногофамилна жилищ на сграда е административен
адрес гр. Велико Търново, ул .'Т ео ргн Ж ивков" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх.Д,
вх.Е, вх.Ж,
Обособена позиция №2 - М ногофамилна жилищ на сграда находяща се в: гр.
Велико Търново, ул. „Ф илип Тотю“ № 15, входове А, Б и В и № 17, входове А, Б и
В,
с публикувано обявление с Ш 760814 на дата 05.12.2016 г. и решение за одобряване
на обявление за изменение или допълнителна информация с Ш 763266 и решение за
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация е ГО 765207 в
Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2016-0041, с адрес
на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.velikotamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/448.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор на дирекция
устройство на територията” в Община Велико Търново;

„Строителство и

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя Петрова Директор Дирекция „Обществени поръчки”;
2. арх. Николай Миладинов - Главен експерт в отдел „Устройство на територията”;
3. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”;
4. инж. Ани Янкова- Главен експерт отдел „Устройство на територията”;
5. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт Дирекция ОП;
6. инж. Свилен Димитров от “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД.
На дата 28.03.2017 г. е публикуване на съобщение № 91-00-73/28.03.2017 г. на профила
на купувача https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/448/ за датата, часа и
мястото на отваряне на ценовите предложения.
На заседанието на комисията присъстват представители на участниците както следва:
-Петър г
Петров - управител на ЕТ „Проектстрой-П. Петров“ и Христо ]
Райков - мениджър.
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Представителите на участниците удостовериха присъствието си чрез подписване на
протокол за присъствие, неразделна част от настоящия протокол.
В съответствие е чл. 57, ал.З от ППЗОП комисията обяви резултатите от оценяването на
допуснатите офертите по показателите от методиката:
• П1 е показател „Техническо предложение на участника за нивото на
качествено изпълнение на поръчката“
• П2А е показател „Предложен срок за изпълнение на проектиране“
• П2Б е показател „Предложен срок за изпълнение на строителство“
Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ на
допуснатите участници.

I. Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника „Пи Ес Пи“ ЕООД, сЕИК:
175245413, с Оферта с вх. № 5300-13998-1/19.01.2017 г. в 10:27 ч„ садрес за
кореспонденция: гр. София, пощ. код: 1404, ул. „Боянски водопад“ №20, телефон: 02/983
22 54; факс: 02/983 19 97; електронна поща: office.T)to@holding-pis.com; лице за контакти:
Юлиан Димов, участващ за: Обособена позиция №1 - Многофамилна жилищна сграда е
административен адрес гр. Велико Търново. ул."Георги Живков" №1, вх. А, вх. Б, вх. В,
вх. Г, вх.Д, вх.Е, вх.Ж, съдържа следното:
-електронен носител;
-ценово предложение по чл. 39, ал.З, т.2 от ППЗОП - Образец №6.1. - 3 стр. оригинал, подписан и подпечатан;
-приложение №6.1. към Ценово предложение - показатели за ценообразуване - 1 стр.
- оригинал, подписан и подпечатан;
Председателя на комисията оповести съдържанието на ценовото предложение, като
изчете предложените цени за всяка от посочените дейности, в последователност така
както са посочени от участника в образеца Ценово предложение, като оповести и
показателите за ценообразуване.
За Обособена позиция №1 - Многофамилна жилищна сграда с административен
адрес гр. Велико Търново, ул. "Георги Живков " №1, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх.Д, вх.Е,
вх.Ж;, е както следва:
1. Общо възнаграждение от сбора на стойностите по т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.3 и т. 1.4. от
настоящият образец е: 1 387 278,57 лв. без ДДС (словом: един милион триста осемдесет
и седем хиляди двеста седемдесет и осем лева и петдесет и седем стотинки) и
1 664 734,28 лв. с ДДС (словом: един милион шестстотин шестдесет и четири хиляди
седемстотин тридесет и четири лева и двадесет и осем стотинки).
Еорното възнаграждение е образувано, както следва:
1.1.3а изготвяне на работен проект по всички части: 39 705,90 лв. (словом:
тридесет и девет хиляди седемстотин и пет лева и деветдесет стотинки) без ДДС или
47 647,08 лв. (словом: четиридесет и седем хиляди шестстотин четиридесет и седем лева
и осем стотинки) с ДДС;
1.2.3а авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта: 2 700,00
лв. (словом: две хиляди и седемстотин лева и нула стотинки) без ДДС или 3 240,00 лв.
(словом: три хиляди двеста и четиридесет лева и нула стотинки) с ДДС;
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1.3.3а изпълнение на СМР за енергоспестяващи мерки, включително
съпътстващи CMP: 1 331 557,10 лв. (словом: един милион триста тридесет и една
хиляди петстотин петдесет и седем лева и десет стотинки) без ДДС или 1 597 868,52 лв.
(словом: един милион петстотин деветдесет и седем хиляди осемстотин шестдесет и осем
лева и петдесет и две стотинки) е ДДС.
1.4.
Възнаграждение за непредвидени разходи в размер до 13 315,57 лв. без ДДС
(словом: тринадесет хиляди триста и петнадесет лева и петдесет и седем стотинки) и
15 978,68 лв. с ДДС (словом: петнадесет хиляди деветстотин седемдесет и осем лева и
шестдесет и осем стотинки).
Комисията установи, че участникът е попълнил ценовото си предложение, в
съответствие с условията на образеца и документацията.
Плик „Предлагани ценови параметри“ има съдържание съгласно предварително
обявените условия. Комисията установи, че при РЗП на жилищна сграда с
административен адрес: гр. Велико Търново, ул."Георги Живков" №1, вх. А, вх. Б,
вх. В, вх. Г, вх.Д, вх.Е, вх.Ж; от 12115.97 кв.м., участникът правилно е предложил
възнагражденията си по т.1.1 и т.1.2, като се е съобразил с максималната референта
стойност от 5 лв. без ДДС, както и правилно е предложил възнаграждението по т.
1.3 и т.1.4, като се е съобразил с максималната референта стойност от 115 лв. без
ДДС. Общата прогнозна стойност за обособена позиция № 1 е - 1 453 916, 40 лв. без
ДДС, а общото възнаграждение на участникът по т.1.1, т.1.2 и т.1.3 и т.1.4 е
1 387 278,57 лв. без ДДС или предложеното възнаграждение на участникът е по-ниско
от общата прогнозна стойността на позицията.

II.
Плик „Предлагани ценови
параметри“ на участника Консорциум
„Инфраструктура“ с Оферта с вх. № 5300-22450-1/19.01.2017 г. в 11:09 ч., с адрес за
кореспонденция: гр. Велико Търново, пощ.код: 5000, улица „Магистрална“ №3, ет.4,
телефон: 062/588004, ел. поща: planexinfrastructure@abv.bg, лице за контакти: Кристиян
Дешков, участващ за: Обособена позиция №2 - Многофамилна жилищна сграда
находяща се в: гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15. входове А. Б и В и № 17,
входове А. Б и В., съдържа следното:
-ценово предложение по чл. 39, ал.З, т.2 от ППЗОП - Образец №6.2. - 4 стр. оригинал, подписан и подпечатан;
-приложение №6.2. към Ценово предложение - показатели за ценообразуване - 1
стр. - оригинал, подписан и подпечатан;
Председателя на комисията оповести съдържанието на ценовото предложение, като
изчете предложените цени за всяка от посочените дейности, в последователност така
както са посочени от участника в образеца Ценово предложение, като оповести и
показателите за ценообразуване.
За Обособена позиция №2 -Многофамилна жилищна сграда находяща се в: гр. Велико
Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В и № 17, входове А, Е и В, е както
следва:
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1. Общо възнаграждение от сбора на стойностите по т.1.1, т.1.2, т.1.3, 1.4, 2.1,
2.1.1., 2.2. и 2.2.1. от настоящият образец: 1 040 000,00 лв. без ДДС (словом: Един
милион и четиридесет хиляди лева) и 1 248 000,00 лв. с ДДС (словом: един милион
двеста четиридесет и осем хиляди лева).
Горното възнаграждение е образувано, както следва:
1.13а изготвяне на работен проект по всички части за обекта с административен
адрес гр. Велико Търново, ул. „Ф илип Тотю“ № 15, входове А, Б и В: 20 000,00 лв.
(словом: Двадесет хиляди лева) без ДДС или 24 000,00 лв. (словом: Двадесет и четири
хиляди лева) с ДДС;
1.23а авторски надзор по време на изпълнение на СМР за обекта с
административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Ф илип Тотю“ № 15, входове А, Б
и В: 1 500,00 лв. (словом: Хиляда и петстотин лева) без ДДС или 1 800,00 лв. (словом:
Хиляда и осемстотин лева) с ДДС;

1.3. За изготвяне на работен проект по всички части за обекта с административен
адрес гр. Велико Търново, ул. „Ф илип Тотю“ № 17, входове А, Б и В: 20 000,00 лв.
(словом: Двадесет хиляди лева) без ДДС или 24 000,00 лв. (словом: Двадесет и четири
хиляди лева) с ДДС;
1.4. За авторски надзор по време на изпълнение на СМР за обекта с
административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Ф илип Тотю“ № 17, входове А, Б
и В: 1 500,00 лв. (словом: Хиляда и петстотин лева) без ДДС или 1 800,00 лв. (словом:
Хиляда и осемстотин лева) с ДДС;
2.1.3а изпълнение на СМР за енергоспестнващи мерки, включително съпътстващ и
СМР за обекта на сдружение с административен адрес гр. Велико Търново, ул.
„Ф илип Тотю“ № 15, входове А, Б и В: 493 564,36 лв. (словом: Четиристотин
деветдесет и три хиляди петстотин шестдесет и четири лева и 36 стотинки) без ДДС или
592 277,23 лв. (словом: Петстотин деветдесет и две хиляди двеста седемдесет и седем
лева и 23 стотинки) с ДДС.
2.1.1. Възнаграждение за непредвидени разходи за обекта на сдружение е
административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Ф илип Тотю“ № 15, входове А, Б
и В е в размер до 4 935,64 лв. без ДДС (словом Четири хиляди деветстотин тридесет и
пет лева и 64 стотинки) и 5 922,77 лв. с ДДС (словом: Пет хиляди деветстотин двадесет
и два лева и 77 стотинки)
2.2.3а изпълнение на СМР за енергоспестнващи мерки, включително съпътстващи
СМР за обекта на сдружение с административен адрес гр. Велико Търново, ул.
„Ф илип Тотю“ № 17, входове А, Б и В: 493 564,36 лв. (словом: Четиристотин
деветдесет и три хиляди петстотин шестдесет и четири лева и 36 стотинки) без ДДС или
592 277,23 лв. (словом: Петстотин деветдесет и две хиляди двеста седемдесет и седем
лева и 23 стотинки) с ДДС.
2.2.1. Възнаграждение за непредвидени разходи за обекта на сдружение с
административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Ф илип Тотю“ № 17, входове А, Б
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и В е в размер до 4 935,64 лв. без ДДС (словом Четири хиляди деветстотин тридесет и
пет лева и 64 стотинки) и 5 922,77 лв. с ДДС (словом Пет хиляди деветстотин двадесет и
два лева и 77 стотинки).
Комисията установи, че участникът е попълнил ценовото си предложение, в
съответствие с условията на образеца и документацията.
Плик „Предлагани ценови параметри“ има съдържание съгласно предварително
обявените условия. Комисията установи, че при РЗП на жилищна сграда с
административен адрес: гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и
В и № 17, входове А, Б и В; от 8680 кв.м., участникът правилно е предложил
възнагражденията си по т.1.1, т.1.2, т.1.3, 1.4, като се е съобразил с м аксималната
референта стойност от 5 лв. без ДДС, както и правилно е предложил
възнаграждението по т. 2.1, т.2.1.1. и т.2.2. и т.2.2.1., като се е съобразил с
максималната референта стойност от 115 лв. без ДДС. Общата прогнозна стойност
за обособена позиция № 2 е - 1 041 600 лв. без ДДС, а общото възнаграждение на
участникът по т.1.1, т.1.2, т.1.3, 1.4, 2.1, 2.1.1., 2.2. и 2.2.1 е 1 040 000,00 лв. без ДДС
или предложеното възнаграждение на участникът е по-ниско от общата прогнозна
стойността на позицията.

III.
Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника ДЗЗД „М омина крепост
2017“ с Оферта с вх. № 53-754-1/19.01.2017 в 13:39 ч„ с адрес за кореспонденция: гр.
София, пощенски код: 1504, ул. „Шипка“ №16, ет.З, телефон: 02/904-84-10, факс: няма,
електронна поща: forestry@abv.bg, лице за контакт: Димитрина Матева, участващ за:
Обособена позиция №1 - Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.
Велико Търново, ул."Георги Живков" №1, вх. А, вх. Б, вх. В. вх. Г. вх.Д, вх.Е, вх.Ж.„
-електронен носител;
-ценово предложение по чл. 39, ал.З, т.2 от ППЗОП - Образец №6.1. - 3 стр. оригинал и подпечатан;
-приложение №6.1. към Ценово предложение - показатели за ценообразуване - 1 стр.
- оригинал, подписан и подпечатан;
Председателя на комисията оповести съдържанието на ценовото предложение, като
изчете предложените цени за всяка от посочените дейности, в последователност така
както са посочени от участника в образеца Ценово предложение, като оповести и
показателите за ценообразуване.
За Обособена позиция Ж°1 - Многофамилна жилищна сграда с административен
адрес гр. Велико Търново, ул. "Георги Живков " №1, вх. А, вх. В, вх. В, вх. Г, вх.Д, вх.Е,
вх.Ж;, е както следва:
1.
Общо възнаграждение от сбора на стойностите по т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.3 и т. 1.4. от
настоящият образец е: 1 435 291.09 лв. без ДДС (словом: един милион четиристотин
тридесет и пет хиляди двеста деветдесет и един лева и девет стотинки) и 1 722 349.31 лв.
с ДДС (словом: един милион седемстотин двадесет и две хиляди триста четиристотин и
девет лева и тридесет и една стотинка).
Горното възнаграждение е образувано, както следва:
1.1.3а изготвяне на работен проект по всички части: 54 521.87 лв. (словом:
петдесет и четири хиляди петстотин двадесет и един лева и осемдесет и седем стотинки)
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без ДДС или 65 426.24 лв. (словом: шестдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и
шест лева и двадесет и четири стотинки) с ДДС;
1.2.3а авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта: 4 320.00
лв. (словом: четири хиляди триста и двадесет лева) без ДДС или 5 184.00 лв. (словом:
пет хиляди сто осемдесет и четири лева) с ДДС;
1.3.3а изпълнение на СМР за енергоспестяващи мерки, включително
съпътстващи СМР: 1 356 107.61 лв. (словом: един милион триста петдесет и шест
хиляди сто и седем лева и шестдесет и една стотинки) без ДДС или 1 627 329.13 лв.
(словом: един милион шестстотин двадесет седем хиляди триста двадесет и девет лева и
тринадесет стотинки) с ДДС.
1.4.
Възнаграждение за непредвидени разходи в размер до 20 341.61 лв. без ДДС
(словом: двадесет хиляди триста четиридесет и един лева и шестдесет и една стотинки)
и 24 409.93 лв. с ДДС (словом: двадесет и четири хиляди четиристотин и девет лева и
деветдесет и три стотинки).
Комисията установи, че участникът е попълнил ценовото си предложение, в
съответствие с условията на образеца и документацията.
Плик „Предлагани ценови параметри“ има съдържание съгласно предварително
обявените условия. Комисията установи, че при РЗП на жилищна сграда с
административен адрес: гр. Велико Търново, ул."Георги Живков" №1, вх. А, вх. Б,
вх. В, вх. Г, вх.Д, вх.Е, вх.Ж; от 12115.97 кв.м., участникът правилно е предложил
възнагражденията си по т.1.1 и т.1.2, като се е съобразил с максималната референта
стойност от 5 лв. без ДДС, както и правилно е предложил възнаграждението по т.
1.3 и т.1.4, като се е съобразил с максималната референта стойност от 115 лв. без
ДДС. Общата прогнозна стойност за обособена позиция № 1 е - 1 453 916, 40 лв. без
ДДС, а общото възнаграждение на участникът по т.1.1, т.1.2 и т.1.3 и т.1.4 е
1 435 291.09 лв. без ДДС или предложеното възнаграждение на участникът е по-ниско
от общата прогнозна стойността на позицията.

Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по показател ПЗ оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“ при спазване на
предварително обявените условия на методиката:
Начин за определяне на оценката по показател ПЗ - „Ценово предложение за
изпълнение на поръчката“:
Оценка по показател ПЗ - Ценово предложение за изпълнение на поръчката
Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да
се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на
документацията за участие в процедурата.
Точките относно ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната формула:
Предложена цена —ПЗ (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) - с тежест
в комплексната оценка - 50 точки.
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Предложена цена - ПЗ (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) на
участника се изчислява по следната формула (мерната единица е български лева, като
сумата се закръгля до втория знак на десетичната запетая):

_

Предложено минимално общо ценово
предложение в лева ___________________________ ^ ^
Предложено
общо
ценово
предложение от участника в лева

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на
ценовото предложение е 50 точки.
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира
офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1, сравнени в низходящ
ред съобразно тяхната тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните
на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с
предходния текст.
Прогнозната стойност на обществената поръчка, е 2 495 516, 40 лв. без ДДС, а по
обособени позиции:
-Обособена позиция №1 - прогнозна стойност е 1 453 916,40 лв. без ДДС;
-Обособена позиция №2 - прогнозна стойност е 1 041 600 лв. без ДДС;

Комисията допуска до по нататъшно участие и оценка в съответствие с
предварително обявените условия следните оферти:
1. Оферта с вх. № 5300-13998-1/19.01.2017 г. в 10:27 ч. на участника „Пи Ес Пи“
ЕООД, с ЕИК: 175245413, с адрес за кореспонденция: гр. София, пощ. код: 1404, ул.
„Боянски водопад“ №20, телефон: 02/983 22 54; факс: 02/983 19 97; електронна поща:
office.pto@holding-pis.com; лице за контакти: Юлиан Димов, участващ за: Обособена
позиция №1 - Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Велико
Търново, ул.Теорги Живков" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх.Д, вх.Е, вх.Ж,
2. Оферта с вх. № 5300-22450-1/19.01.2017 г. в 11:09 ч. на участника Консорциум
„Инфраструктура“, с наименование на участниците в обединението: „Планекс
Инфраструктура“ ООД с ЕИК - 202694924 и „Планекс“ ЕООД с ЕИК - 813087785, с
адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, пощ.код: 5000, улица „Магистрална“ №3,
ет.4, телефон: 062/588004, ел. поща: planexinffastructure@abv.bg, лице за контакти:
Кристиян Дешков, участващ за: Обособена позиция №2 - Многофамилна жилищна
сграда находяща се в: гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В и
№ 17, входове А, Б и В.
3.
Оферта с вх. № 53-754-1 /19.01.2017 в 13:39 ч. на участника ДЗЗД „Момина
крепост 2017“ с наименования на участниците в обединението: „Строй контрол Инвест“
ЕООД с ЕИК: 202408636, „Билдинг Комфорт“ ЕООД, с ЕИК: 202372115 и „Билдком БГ“
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с ЕИК: 201947157, с адрес за кореспонденция: гр. София, пощенски код: 1504, ул.
„Шипка“ №16, ет.З, телефон: 02/904-84-10, факс: няма, електронна поща:
forestry@abv.bg, лице за контакт: Димитрина Матева, участващ за: Обособена позиция
№1 - Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Велико Търново,
ул."Георги Живков" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх.Д, вх.Е, вх.Ж.,
М отиви за оценка на комисията:
Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията
и методиката за определяне на комплексна оценка на офертата.
13 а Обособена позиция №1 - Многофамилна жилищна сграда е
административен адрес гр. Велико Търново, ул."Георги Живков" №1, вх. А, вх. Б, вх. В,
вх. Г, вх.Д, вх.Е, вх.Ж, са допуснати офертите на:
> Участника „Пи Ес Пи“ ЕООД,
Предложена обща цена за позицията: 1 387 278,57 лв. без ДДС.
При спазване на методиката офертата получава 50 т.
Видно от Образец № 6.1. Ценово предложение по чл.39, ал.З, т.2 от ППЗОП,
участника „Пи Ес П и“ ЕООД предлага общо възнаграждение, което е обект на оценка
в размер на: 1 387 278,57 лв. без ДДС, което е по-ниско от общото възнаграждение на
другият допуснат по обособената позиция участник ДЗЗД „Момина крепост 2017“ от
1 435 291.09 лв. без ДДС.
При спазване на условията по-горе и предвид предложената обща цена участника
получава по показател ПЗ - 50 т. получени както следва:
П3= 1 387 278,57/1387 278,57
П3=1
Предложена цена - ПЗ (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) - с тежест
в комплексната оценка - 50 точки.
П3=1 х 50=50 т.
> Участника ДЗЗД „М омина крепост 2017“
Предложена обща цена за позицията: 1 435 291.09 лв. без ДДС.
При спазване на методиката офертата получава 48,5 т.
Видно от Образец № 6.1. Ценово предложение по чл.39, ал.З, т.2 от ППЗОП,
участника ДЗЗД „М омина крепост 2017“ предлага общо възнаграждение, което е обект
на оценка в размер на: 1 435 291.09 лв. без ДДС
При спазване на условията по-горе и предвид предложената обща цена участника
получава по показател ПЗ - 50 т. получени както следва:
П3= 1 387 278,57/1 435 291.09
П3=0,97
Предложена цена - 13 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) - с тежест
в комплексната оценка - 50 точки.
П3=0,97 х 50 =48,5 т.

Н.За Обособена позиция №2 - Многофамилна жилищна сграда находяща се в:
гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В и № 17, входове А, Б и В.
- Участника Консорциум „И нфраструктура“.
Предложена обща цена за позицията: 1 040 000,00 лв. без ДДС
При спазване на методиката офертата получава 50 т.
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Видно от Образец № 6.2. Ценово предложение по чл.39, ал.З, т.2 от ППЗОП,
участника Консорциум „Инфраструктура“ предлага общо възнаграждение, което е
обект на оценка в размер на: 1 040 000,00 лв. без ДДС, което е по-ниско от общата
прогнозна стойност за обособената позиция и участника Консорциум „Инфраструктура“
е единствен допуснат участника.
При спазване на условията по-горе и предвид предложената обща цена участника
получава по показател ПЗ - 50 т. получени както следва:
П3= 1 040 000,00 /1 040 000,00
П3=1
Предложена цена - ПЗ (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) - с тежест
в комплексната оценка - 50 точки.
П3=1 х 50 =50 т.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКИТЕ, СЪГЛАСНО МЕТОДИКА
ОТНОСНО ОБОСОБЕНА ПОЗИТТИЯ 1:
1 -во място за участника ДЗЗД „Момина крепост 2017“ е Оферта с вх. № 53754-1/19.01.2017 в 13:39 ч., с адрес за кореспонденция: гр. София, пощенски код: 1504,
ул. „Шипка“ №16, ет.З, телефон: 02/904-84-10, факс: няма, електронна поща:
forestry@abу.bg, лице за контакт: Димитрина Матева, с комплексна оценка - 97,01 т.
2- ро място за участника „Пи Ес Пи“ ЕООД с Оферта е вх. № 5300-139981/19.01.2017 г. в 10:27 ч., с адрес за кореспонденция: гр. София, пощ. код: 1404, ул.
„Боянски водопад“ №20, телефон: 02/983 22 54; факс: 02/983 19 97; електронна поща:
office.pto@holding-pis.com; лице за контакти: Юлиан Димов, с комплексна оценка - 87 т.
ОТНОСНО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:
1 -во място за участника Консорциум „Инфраструктура“ с Оферта с вх. №
5300-22450-1/19.01.2017 г. в 11:09 ч., е адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново,
пощ.код: 5000, улица „Магистрална“ №3, ет.4, телефон: 062/588004, ел. поща:
planexinlfastructure@abv.bg, лице за контакти: Кристиян Дешков, с комплексна оценка 87 т.
Комплексните оценки на участниците са получени от резултатите по
показателите посочени по долу:
❖
Оферта с вх. № 5300-13998-1/19.01.2017 г. в 10:27 ч. на участника „Пи Ес
Пи“ ЕООД, е ЕИК: 175245413, с адрес за кореспонденция: гр. София, пощ. код: 1404,
ул. „Боянски водопад“ №20, телефон: 02/983 22 54; факс: 02/983 19 97; електронна поща:
office.pto@hoiding-pis.com; лице за контакти: Юлиан Димов, участващ за: Обособена
позиция №1 - Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Велико
Търново, ул."Георги Живков" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх.Д, вх.Е, вх.Ж, със следните
резултати:
-П2А е показател „Предложен срок за изпълнение на проектиране“ - 5т.
-П2Б е показател „Предложен срок за изпълнение на строителство“-5т.
-П1 е показател „Техническо предложение на участника за нивото на качествено
изпълнение на поръчката“ - П1 = H I + Н2:
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Нивото на качеството на изпълнение, относимо към организацията и
професионалната компетентност на предложеният от участника персонал,
осъщ ествяващ дейността: Н1 - 15 т.
Нивото на качеството на изпълнение, относимо към дейността, свързана с
изпълнението на проектирането и строителството: Н2 - 12 т.
Или Общо за П1 - 27 т.
- ПЗ е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“- 50 т.
♦♦♦
Оферта с вх. № 5300-22450-1/19.01.2017 г. в 11:09 ч. на участника
Консорциум „И нфраструктура“ , е адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново,
пощ.код: 5000, улица „Магистрална“ №3, ет.4, телефон: 062/588004, ел. поща:
planexinfrastructure@abv.bg, лице за контакти: Кристиян Дешков, участващ за:
Обособена позиция №2 - Многофамилна жилищна сграда находяща се в: гр. Велико
Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В и № 17, входове А, Б и В. със
следните резултати:
-П2А е показател „Предложен срок за изпълнение на проектиране“ - 5т.
-П2Б е показател „Предложен срок за изпълнение на строителство“-5т.
-П1 е показател „Техническо предложение на участника за нивото на качествено
изпълнение на поръчката“ - П1 = H I + Н2:
Нивото на качеството на изпълнение, относимо към организацията и
професионалната компетентност на предложеният от участника персонал,
осъщ ествяващ дейността: Н1 - 15 т.
Нивото на качеството на изпълнение, относимо към дейността, свързана с
изпълнението на проектирането и строителството: Н2 - 12 т.
Или Общо за П1 - 27 т.
- ПЗ е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“- 50 т.
❖
Оферта е вх. № 53-754-1/19.01.2017 в 13:39 ч. на участника ДЗЗД „Момина
крепост 2017“, с адрес за кореспонденция: гр. София, пощенски код: 1504, ул. „Шипка“
№16, ет.З, телефон: 02/904-84-10, факс: няма, електронна поща: forestry@abv.bg. лице за
контакт: Димитрина Матева, участващ за: Обособена позиция №1 - Многофамилна
жилищна сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул."Георги Живков" №1,
вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх.Д, вх.Е, вх.Ж., със следните резултати:
-П2А е показател „Предложен срок за изпълнение на проектиране“ - 5т.
-П2Б е показател „Предложен срок за изпълнение на строителство“-3,51т.
-П 1 е показател „Техническо предложение на участника за нивото на качествено
изпълнение на поръчката“ - П1 = H I + Н2:
Нивото на качеството на изпълнение, относимо към организацията и
професионалната компетентност на предложеният от участника персонал,
осъщ ествяващ дейността: Н1 - 15 т.
Нивото на качеството на изпълнение, относимо към дейността, свързана с
изпълнението на проектирането и строителството: Н2 - 25 т.
Или Общо за Ш - 40 т.
- ПЗ е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“- 48,5 т.
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Настоящият протокол отразява действията на комисията от заседание на дата
31.03.2017 г. като резултатите от всички действия от работата на комисията се отразиха
в доклад на основание чл. 103, ал.З от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал.1 от ППЗОП се
съставиха в два еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: и н ж / Динко Кечев - Директор на дирекция
-устройство на територията” в Община Велико Търново;

„Строителство и

И ЧЛЕНОДЕ:
Р I

1. Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки”;
/

.......................... З /Т I
2. арх. Николаи Мцладицов - Главен експерт в отдел „Устройство на територията”;

.............................

3. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”;

..........................

|

Ш(

..........

4. инж. Ани Янкова- Главен експерт отдел „Устройство на територията”;

II

j ......................................................................................

/\

5. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт Дирекция ОП;

6. инж. СвилщГДймитров от “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД.
/

‘

11

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

