
ПРОТОКОЛ № 1

Днес. 19.05.2017 г. в 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново в стая 306, 
Комисията по чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 51, ал. 1 
от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ПГТЗОП), назначена със 
Заповед № РД 22-818 от 19.05.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка чрез 
провеждане на открита процедура с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново” 
по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ 
„П.Р.Славейков” гр. Велико Търново”;

Обособена позиция № 2 -  „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ 
„Свети Патриарх Евтимий” гр. Велико Търново”;

Обособена позиция № 3 -  „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ 
„Неофит Рилски” гр. Килифарево”;

Обособена позиция № 4 -  „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ 
„Васил Друмев” гр. Велико Търново”;

Обособена позиция № 5 -  „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ 
„Емилиян Станев” гр. Велико Търново”, с публикувано обявление с ID 781698 на дата
07.04.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки на АОП и уникален номер 00073-2017-0020, 
с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/475.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор на Дирекция „Строителство и устройство на 
територията" в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община 
Велико Търново;
2. Пенка Игнатова -  Директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт’ в 
Община Велико Търново
3. инж. Ивайло Дачев -  Главен експерт в отдел “Техническа инфраструктура“ в Дирекция 
„Строителство и устройство на територията" в Община Велико Търново;
4. Стела Цанкова -  Счетоводител на проекта.
5. Мая Тодорова - Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 
Търново;
6. инж. Александър Беров -  представител на НДЕФ, вписан в списъка с външни експерти по 
чл.19, ал.2. т.8 от ЗОП;

Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП започна работа след получаване на представените 
оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 
13 ППЗОП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 
Председателят на комисията, инж. Динко Кечев -  Директор на Дирекция „Строителство 

и устройство на територията" в Община Велико Търново, изчете Заповед № РД 22-818 от
19.05.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, представи комисията и оповести нейните 
задачи: да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното
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състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери 
допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия. Комисията да класира 
участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от 
възложителя условия.

Комисията разглежда постъпилите офертите по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП.

Съгласно регистъра за вписване на постъпилите оферти за участие до изтичане на 
крайният срок до 17:00 ч. на 18.05.2017 г., са постъпили 10 (десет) оферти за участие:

1. Оферта с вх. № 5300-1354-2/18.05.2017 г., 09:53 ч. на „НСК София“ ЕООД;
2. Оферта с вх. № 5300-22498-1/18.05.2017 г., 09:56 ч. на ЕТ „Ас-Строй-Янко 

Славчев”;
3. Оферта с вх. № 5300-6372-1/18.05.2017 г., 11:34 ч. на „Стройко” ЕООД;
4. Оферта с вх. № 53-1100-1/18.05.2017 г., 13:48 ч. на „ГБС - Пловдив” АД;
5. Оферта с вх. № 5300-757-2/18.05.2017 г., 14:07 ч. на „Стима” ООД;
6. Оферта с вх. № 5300-20360-1/18.05.2017 г., 14:36 ч. на „Сетатех” ЕООД;
7. Оферта с вх. № 53-1103-1/18.05.2017 г., 14:49 ч. на „Крисбауен” ЕООД;
8. Оферта с вх. № 5300-1135-1/18.05.2017 г., 14:51 ч. на „Термикс ЕС” ООД;
9. Оферта с вх. № 5300-16542-2/18.05.2017 г., 16:19 ч. на „Кидат груп” ЕООД;
10. Оферта с вх. № 5300-1357-3/18.05.2017 г., 16:37 ч. на „ВТ Инженеринг” ООД.

Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното 
постъпване.

1. Оферта с вх. № 5300-1354-2/18.05.2017 г., 09:53 ч. на „НСК София“ ЕООД, с ЕИК 
831838874, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Възраждане, ж.к СВЕТА 
ТРОИЦА, бл. 339, вх. Г, ет. 6, ап. 107, и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Ген. 
Едуард И. Тотлебен“ № 77, ет. 2, ап. 3, тел.: 02/953 08 16, факс: 02/951 68 92, e-mail: 
office@nsksofia.eu, за обособена позиция № 5 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност 
в СУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново"

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, извърши проверка за наличието 
на отделен запечатан плик ..Предлагани ценови параметри" и оповести нейното съдържание, 
включително ценовото предложение на участника за съответната позиция, както следва:

Папка с документи за обособена позиция № 5 съдържа:
1. Опис на представените документи и информация по Образец № 1, подписан и 

подпечатан от Светлин Владимиров -  управител, 2 стр.;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) -  Образец № 2, 

подписан и подпечатан от Светлин Владимиров -  управител. 33 стр.;
3. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС -  

Образец № 2.1, подписана и подпечатана от Светлин Владимиров -  управител, 2 стр.;
4. Декларация за липсата конфликт на интереси -  Образец № 2.2, подписана и 

подпечатана от Светлин Владимиров -  управител. 1 стр.;
5. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП -  съгласно Образец № 2.3, подписана и 

подпечатана от Светлин Владимиров -  управител, 1 стр.;
6. Справка за оборота от строителство за последните три финансови години -  подписана 

и подпечатана от Светлин Владимиров -  управител. 1 стр.;
7. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката -  подписан 

и подпечатан от Светлин Владимиров -  управител, 5 стр.;
8. Заверени копия от референции и удостоверения за добро изпълнение - 11бр„ 20 стр.;
9. Списък на персонала за изпълнение на поръчката -  подписан и подпечатан от Светлин 

Владимиров -  управител, 4 стр.;
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10. Заверено копие от Удостоверение за регистрация в ЦПРС, за строежи първа група от 
втора до пета категория, валидно до 30.09.2017 г. -  1 стр.;

11. Заверено копие от Застрахователна полица за застраховка ..Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството" № 175701317 А 0000598382, 
валиднадо 11.05.2018 г. -  1 стр.;

12. Заверено копие от Счетоводен баланс. Отчет за приходите и разходите и Справка за 
приходите на строителните предприятия по видове строителство за 2014 г. -  3 стр.;

13. Заверено копие от Счетоводен баланс. Отчет за приходите и разходите и Справка за 
приходите на строителните предприятия по видове строителство за 2015 г. -  10 стр.;

14. Заверено копие от Счетоводен баланс. Отчет за приходите и разходите и Справка за 
приходите на строителните предприятия по видове строителство за 2016 г. -  10 стр.;

15. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на качеството по 
стандарт ISO 9001:2008 с обхват в строителството, валиден до 03.09.2018 г. -  1 стр.;

16. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на околната среда 
по стандарт ISO 14001:2005 с обхват в строителството, валиден до 03.09.2018 г. -  1 стр.;

17. Техническо предложение по Образец № ЗД, подписано и подпечатано от Светлин 
Владимиров -  управител, 6 стр.;

18. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  Образец №
3.1, подписана и подпечатана от Светлин Владимиров -  управител, 1 стр.;

19. Декларация за срока на валидност на офертата -  Образец № 3.2, подписана и 
подпечатана от Светлин Владимиров -  управител. 1 стр.;

20. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  
Образец № 3.3, подписана и подпечатана от Светлин Владимиров -  управител. 1 стр.;

21. Декларация за запознаване с условията на строителната площадка -  Образец № 3.4. 
подписана и подпечатана от Светлин Владимиров -  управител, 1 стр.;

22. Линеен график за изпълнение на поръчката, подписан и подпечатан от Светлин 
Владимиров -  управител, 8 стр.;

23. Декларации за съответствие, сертификати и други документи доказващи 
съответствие на влаганите материали, оборудване и изисквани стандарти -  26 стр.;

Плик предлагани ценови параметри за обособена позиция № 5 съдържа:
1. Ценово предложение за обособена позиция № 5 по Образец № 4, подписано и 

подпечатано от Светлин Владимиров -  управител, 2 стр.;
2. Количествено-стойностна сметка за обособена позиция № 5 по Образец № 5.5, 

подписана и подпечатана от Светлин Владимиров -  управител, 6 стр.;
3. Анализи на единичните цени -  44 стр.;
Предложената от участника: Обща цена за изпълнение на поръчката по Обособена 

позиция № 5 е в размер на 1 093 952,49 лева без ДДС, а с ДДС 1 312 742,99 лева.

На основание на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото и ценовото предложение на участника за съответната позиция.

2. Оферта с вх. № 5300-22498-1/18.05.2017 г., 09:56 ч. на ЕТ „Ас-Строй-Янко 
Славчев”, с ЕИК 131204831, със седалище и адрес на управление гр. Самоков, ул. „Христо 
Максимов” № 29, тел.: 0896 840 712, факс: 0722 60 967, e-mail: ianco_slavchev@abv.bg, за
обособена позиция №  3 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Неофит 
Рилски" гр. Килифарево"

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, извърши проверка за наличието 
на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри" и оповести нейното съдържание, 
включително ценовото предложение на участника за съответната позиция, както следва:

Папка с документи за обособена позиция № 3 съдържа:
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1. Опис на представените документи и информация по Образец № 1, подписан и 
подпечатан от Янко Славчев -  управител, 2 стр.;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) -  Образец № 2. 
подписан и подпечатан от Янко Славчев -  управител. 23 стр.;

3. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 3. т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС -  
Образец № 2.1, подписана и подпечатана от Янко Славчев -  управител, 2 стр.;

4. Декларация за липсата конфликт на интереси -  Образец № 2.2. подписана и 
подпечатана от Янко Славчев -  управител, 1 стр.;

5. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП -  съгласно Образец № 2.3, подписана и 
подпечатана от Янко Славчев -  управител, 1 стр.;

6. Заверено копие от Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за 2014 г. -  8
стр.;

7. Заверено копие от Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за 2015 г. -  9
стр.;

8. Заверено копие от Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за 2016 г. -  9
стр.;

9. Заверени копия от референции, удостоверения за добро изпълнение и протоколи за 
извършени СМР -  9 бр., 20 стр.;

10. Заверени копия на документи за завършено образование, удостоверения за
професионално обучение и др. доказващи образование, квалификация и опит на техническите 
лица -  7 бр., 7 стр.;

11. Заверено копие от Удостоверение за регистрация в ЦПРС, за строежи първа група от 
трета до пета категория, валидно до 30.09.2017 г. -  1 стр.;

12. Заверено копие от Удостоверение за регистрация в ЦПРС, за отделни видове СМР от 
пета група, валидно до 30.09.2017 г. -  1 стр.;

13. Заверено копие от Застрахователна полица за застраховка ..Професионална
отговорност на лицата по чл. 171 от ЗУТ" № 22310001/13121710000864, валидна до 14.05.2018
г. и Сметка по застрахователна полица -  3 стр.;

14. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на качеството по 
стандарт ISO 9001:2008 с обхват в строителството, валиден до 02.08.2018 г. -  1 стр.;

15. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на околната среда 
по стандарт ISO 14001:2005 с обхват в строителството, валиден до 02.08.2018 г. -  1 стр.;

16. Техническо предложение по Образец № ЗВ, подписано и подпечатано от Янко 
Славчев -  управител, 5 стр.;

17. Линеен график за изпълнение на поръчката, подписан и подпечатай от Янко Славчев 
-  управител, 10 стр.;

18. Декларации за съответствие, сертификати и други документи доказващи
съответствие на влаганите материали, оборудване и изисквани стандарти -  45 стр.;

19. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  Образец №
3.1, подписана и подпечатана от Янко Славчев -  управител. 1 стр.;

20. Декларация за срока на валидност на офертата -  Образец № 3.2, подписана и 
подпечатана от Янко Славчев -  управител, 1 стр.;

21. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  
Образец № 3.3, подписана и подпечатана от Янко Славчев -  управител, 1 стр.;

22. Декларация за запознаване с условията на строителната площадка -  Образец № 3.4, 
подписана и подпечатана от Янко Славчев -  управител. 1 стр.;

Плик предлагани ценови параметри за обособена позиция № 3 съдържа:
1. Ценово предложение за обособена позиция № 3 по Образец № 4. подписано и 

подпечатано от Янко Славчев -  управител, 2 стр.;
2. Количествено-стойностна сметка за обособена позиция № 3 по Образец № 5.3, 

подписана и подпечатана от Янко Славчев -  управител, 4 стр.;
3. Анализи на единичните цени -  70 стр.;
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Предложената от участника: Обща цена за изпълнение на поръчката по Обособена 
позиция № 3 е в размер на 373 829,26 лева без ДДС, а с ДДС 448 595,11 лева.

На основание на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото и ценовото предложение на участника за съответната позиция.

3. Оферта с вх. № 5300-6372-1/18.05.2017 г., 11:34 ч. на „Стройко” ЕООД, с ЕИК 
107564549, със седалище и адрес на управление гр. Трявна, ул. „Индустриална" № 1, и адрес за 
кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ № 7, ет. 3, тел.: 062/605 471, факс: 062/623 
924, e-mail: info@stroiko.net, за обособена позиция № 3 „Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в ОУ „Неофит Рилски" гр. Килифарево"

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, извърши проверка за наличието 
на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри" и оповести нейното съдържание, 
включително ценовото предложение на участника за съответната позиция, както следва:

Папка с документи за обособена позиция № 3 съдържа:
1. Заглавна страница оферта за участие по обособена позиция № 3 „Внедряване на мерки 

за енергийна ефективност в ОУ „Неофит Рилски" гр. Килифарево" - подписана и подпечатана 
от Иван Трайков -  управител, стр. 1;

2. Опис на представените документи и информация по Образец № 1, подписан и 
подпечатан от Иван Трайков -  управител, стр. 2-3;

3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) -  Образец № 2, 
подписан и подпечатан от Иван Трайков -  управител, стр. 4-24;

4. Заверено копие от Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите на 
строителните предприятия по видове строителство за 2016 г. -  стр. 25-30;

5. Заверено копие от Застрахователна полица за застраховка „Професионална 
отговорност на лицата по чл. 171 от ЗУТ‘* № 0401-0-002/1312161001421, валидна до 10.08.2017 
г. -  стр. 31;

6. Заверени копия от референции, удостоверения за добро изпълнение -  6 бр., стр. 32-37;
7. Заверени копия на документи за завършено образование, удостоверения за 

професионално обучение и др. доказващи образование и квалификация на техническите лица -  
4 бр., стр. 38-41;

8. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на качеството по 
стандарт ISO 9001:2008 с обхват в строителството, валиден до 09.12.2019 г. -  1 стр.;

9. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на околната среда 
по стандарт ISO 14001:2005 с обхват в строителството, валиден до 01.08.2019 г. -  1 стр.;

10. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС -  
Образец № 2.1, подписана и подпечатана от Иван Трайков -  управител, 2 стр.;

11. Декларация за липсата конфликт на интереси -  Образец № 2.2, подписана и 
подпечатана от Иван Трайков -  управител, 1 стр.;

12. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП -  съгласно Образец № 2.3, подписана и 
подпечатана от Иван Трайков -  управител, 1 стр.;

13. Техническо предложение по Образец № ЗВ, подписано и подпечатано от Иван 
Трайков -  управител, стр. 48-53;

14. Линеен график за изпълнение на поръчката, подписан и подпечатан от Иван Трайков 
-  управител, стр .54-65;

15. Декларации за съответствие, сертификати и други документи доказващи 
съответствие на влаганите материали, оборудване и изисквани стандарти -  стр. 66-95;

16. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  Образец №
3.1. подписана и подпечатана от Иван Трайков -  управител, 1 стр.;

17. Декларация за срока на валидност на офертата -  Образец № 3.2, подписана и 
подпечатана от Иван Трайков -  управител, 1 стр.;
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18. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  
Образец № 3.3, подписана и подпечатана от Иван Трайков -  управител, 1 стр.;

19. Декларация за запознаване с условията на строителната площадка -  Образец № 3.4. 
подписана и подпечатана от Иван Трайков -  управител, 1 стр.;

Плик предлагани ценови параметри за обособена позиция № 3 съдържа:
1. Заглавна страница Предлагани ценови параметри по обособена позиция № 3 

..Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Неофит Рилски" гр. Килифарево” - 
подписана и подпечатана от Иван Трайков -  управител, стр. 1;

2. Ценово предложение за обособена позиция № 3 по Образец № 4. подписано и 
подпечатано от Иван Трайков -  управител, стр. 2-3;

2. Количествено-стойностна сметка за обособена позиция № 3 по Образец № 5.3, 
подписана и подпечатана от Иван Трайков -  управител, стр. 4-7;

3. Анализи на единичните цени -  стр. 8-73;
Предложената от участника: Обща цена за изпълнение на поръчката по Обособена 

позиция № 3 е в размер на 453 450,08 лева без ДДС, а с ДДС 544 140,10 лева.

На основание на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото и ценовото предложение на участника за съответната позиция.

4. Оферта с вх. № 53-1100-1/18.05.2017 г., 13:48 ч. на „ГБС - Пловдив” АД, с ЕИК 
115345761, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, р-н Централен, ул. „Христо 
Г.Данов” № 24, тел.: 032/624653, факс: 032/626134, e-mail: offlce@gbs-plovdiv.com, за
обособена позиция № 5 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Емилиян 
Станев" гр. Велико Търново”

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, извърши проверка за наличието 
на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри" и оповести нейното съдържание, 
включително ценовото предложение на участника за съответната позиция, както следва;

Папка с документи № 1 съдържа:
1. Опис на представените документи и информация по Образец № 1, подписан и 

подпечатан от Стефан Недев -  председател на УС и Сашо Йотков -  изп.директор и член УС -  2 
стр.;

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) -  Образец № 2, 
подписан и подпечатан от: Стефан Недев -  председател на УС; Милен Недев -  изп.директор и 
член УС; Сашо Йотков -  изп.директор и член на УС; Борислав Крумов -  член УС; за 
„Главболгарстрой холдинг" АД - член на НС на „ЕБС -  Пловдив” АД: Калин Пешов -  
председател УС; Светослав Любомиров -  изп.директор; Симеон Пешов -  зам.председател на 
УС; Албена Ангелова -  изп.директор; членове на надзорния съвет: Камен Пешов -  член на НС: 
Веселин Рашков -  член на НС; за „ГБС" АД -  член на НС на „Главболгарстрой холдинг” АД: 
Здравко Попйорданов -  изп.директор и член на СД; Калин Пешов -  изп.директор и член на СД; 
Здравко Попйорданов -  член на НС и Камен Пешов -  член на НС, 25 стр.;

3. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС -  
Образец № 2.1, подписана и подпечатана от Сашо Йотков -  изп.директор и член УС, 2 стр.;

4. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС -  
Образец № 2.1, подписана и подпечатана от Стефан Недев -  изп.директор и член УС, 2 стр.;

5. Декларация за липсата конфликт на интереси -  Образец № 2.2, подписана и 
подпечатана от Сашо Йотков -  изп.директор и член УС, 1 стр.;

6. Декларация за липсата конфликт на интереси -  Образец № 2.2, подписана и 
подпечатана от Стефан Недев -  изп.директор и член УС, 1 стр.;

7. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП -  съгласно Образец № 2.3, подписана и 
подпечатана от Сашо Йотков -  изп.директор и член УС, 1 стр.;
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8. Декларация по чл. 101. ал. 11 от ЗОП -  съгласно Образец № 2.3. подписана и 
подпечатана от Стефан Недев -  изп.директор и член УС, 1 стр.;

9. Заверено копие от Доклад на независимия одитор и ГФО за 2016 г. -  6 стр.;
10. Заверено копие от Доклад на независимия одитор и ГФО за 2015 г. -  6 стр.;
11. Заверено копие от Доклад на независимия одитор и ГФО за 2014 г. -  6 стр.;
12. Заверено копие от Застрахователна полица за застраховка „Професионална 

отговорност на участниците в проектирането и строителството" № 212216213000379/12.09.2016 
г., валидна до 31.10.2017 г. -  2 стр.;

13. Заверено копие от Застрахователна полица за застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството" № 212216213000421/17.10.2016 
г., валидна до 17.10.2017 г. -  2 стр.;

14. Заверени копия от референции и удостоверения за добро изпълнение -  2 бр., 17 стр.;
15. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  Образец №

3.1. подписана и подпечатана от Сашо Йотков -  изп.директор и член УС. 1 стр.;
16. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  Образец №

3.1. подписана и подпечатана от Стефан Недев -  изп.директор и член УС. 1 стр.;
17. Декларация за срока на валидност на офертата -  Образец № 3.2, подписана и 

подпечатана от Сашо Йотков -  изп.директор и член УС, 1 стр.;
18. Декларация за срока на валидност на офертата -  Образец № 3.2, подписана и 

подпечатана от Стефан Недев -  изп.директор и член УС, 1 стр.;
19. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  
Образец № 3.3. подписана и подпечатана от Сашо Йотков -  изп.директор и член УС, 1 стр.;

20. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  
Образец № 3.3, подписана и подпечатана от Стефан Недев -  изп.директор и член УС, 1 стр.;

21. Декларация за запознаване с условията на строителната площадка -  Образец № 3.4. 
подписана и подпечатана от Сашо Йотков -  изп.директор и член УС, 1 стр.;

22. Декларация за запознаване с условията на строителната площадка -  Образец № 3.4. 
подписана и подпечатана от Стефан Недев -  изп.директор и член УС, 1 стр.;

Папка с документи № 2 съдържа:
1. Техническо предложение по Образец № ЗД, подписано и подпечатано от Стефан 

Недев -  председател на УС и Сашо Йотков -  изп.директор и член УС, 7 стр.;
2. Линеен график за изпълнение на поръчката, подписан и подпечатан от Стефан Недев -  

председател на УС и Сашо Йотков -  изп.директор и член УС. 1 стр.;
3. Декларации за съответствие, сертификати и други документи доказващи съответствие 

на влаганите материали, оборудване и изисквани стандарти -  65 стр.;
Плик предлагани ценови параметри за обособена позиция № 5 съдържа:
1. Ценово предложение за обособена позиция № 5 по Образец № 4, подписано и 

подпечатано от Стефан Недев -  председател на УС и Сашо Йотков -  изп.директор и член УС, 2 
стр.;

2. Количествено-стойностна сметка за обособена позиция № 5 по Образец № 5.5, 
подписано и подпечатано от Стефан Недев -  председател на УС и Сашо Йотков -  изп.директор 
и член УС. 6 стр.;

3. Анализи на единичните цени -  55 стр.;
Предложената от участника: Обща цена за изпълнение на поръчката по Обособена 

позиция № 5 е в размер на 1 338 055,04 лева без ДДС, а с ДДС 1 605 666,05 лева.

На основание на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото и ценовото предложение на участника за съответната позиция.

5. Оферта с вх. № 5300-757-2/18.05.2017 г., 14:07 ч. на „Стима” ООД, с ЕИК 
104035947, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „П.К. Яворов” №

7



34, офис 3, тел.: 062/627 979, факс: 062/624 042, e-mail: stima@mail.bg, за обособена позиция 
№> 2 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ ..Свети Патриарх Евтимий" гр. 
Велико Търново"

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, извърши проверка за наличието 
на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри" и оповести нейното съдържание, 
включително ценовото предложение на участника за съответната позиция, както следва:

Папка с документи за обособена позиция № 2 съдържа:
1. Опис на представените документи и информация по Образец № 1, подписан и 

подпечатан от Стоян Стоянов -  управител, 2 стр.;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) -  Образец № 2,

подписан и подпечатан от Стоян Стоянов -  управител, 21 стр.;
3. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС -  

Образец № 2.1, подписана и подпечатана от Стоян Стоянов -  управител. 2 стр.;
4. Декларация за липсата конфликт на интереси -  Образец № 2.2, подписана и

подпечатана от Стоян Стоянов -  управител, 1 стр.;
5. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП -  съгласно Образец № 2.3. подписана и 

подпечатана от Стоян Стоянов -  управител, 1 стр.;
6. Справка за оборота от строителство за предходните години 2014, 2015 и 2016 г., 

подписана и подпечатана от Стоян Стоянов -  управител, 1 стр.;
7. Заверено копие от Счетоводен баланс за 2016 г. -  2 стр.;
8. Заверено копие от Счетоводен баланс за 2015 г. -  1 стр.;
9. Заверено копие от Счетоводен баланс за 2014 г. -  1 стр.;
10. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката -  

подписан и подпечатан от Стоян Стоянов -  управител, 3 стр.;
11. Заверени копия от референции, удостоверения, приемо-предавателни протоколи за 

извършени С М Р - 51 стр.;
12. Заверено копие от Удостоверение за регистрация в ЦПРС, за строежи първа група от 

първа до пета категория, валидно до 30.09.2017 г. -  1 стр.;
13. Заверено копие от Застрахователна полица за застраховка „Професионална 

отговорност на лицата по чл. 171 от ЗУТ" № 04020003/13121610001256, валидна до 20.07.2017 
г. -  2 стр.;

14. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на качеството по 
стандарт ISO 9001:2008 с обхват в строителството, валиден до 14.09.2018 г. -  1 стр.;

19. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на околната среда 
по стандарт ISO 14001:2004 с обхват в строителството, валиден до 22.11.2018 г. -  1 стр.;

20. Списък на персонала за изпълнение на поръчката -  подписан и подпечатан от Стоян 
Стоянов -  управител. 1 стр.;

21. Заверени копия, дипломи, професионални автобиографии, трудови книжки, 
сертификати -  34 стр.;

22. Техническо предложение по Образец № ЗБ, подписано и подпечатано от Стоян 
Стоянов -  управител, 7 стр.;

23. Линеен график за изпълнение на поръчката, подписан и подпечатан от Стоян 
Стоянов -  управител. 1 стр.;

24. Декларации за съответствие, технически карти, сертификати, протоколи от 
изпитвания и други документи доказващи съответствие на влаганите материали, оборудване и 
изисквани стандарти -  121 стр.;

25. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  Образец №
3.1, подписана и подпечатана от Стоян Стоянов -  управител, 1 стр.;

26. Декларация за срока на валидност на офертата -  Образец № 3.2, подписана и 
подпечатана от Стоян Стоянов -  управител, 1 стр.;
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27. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  
Образец № 3.3. подписана и подпечатана от Стоян Стоянов -  управител. 1 стр.;

28. Декларация за запознаване с условията на строителната площадка -  Образец № 3.4. 
подписана и подпечатана от Стоян Стоянов -  управител. 1 стр.;

Плик предлагани ценови параметри за обособена позиция № 2 съдържа:
1. Ценово предложение за обособена позиция № 2 по Образец № 4, подписано и 

подпечатано от Стоян Стоянов -  управител, 2 стр.;
2. Количествено-стойностна сметка за обособена позиция № 2 по Образец № 5.2, 

подписана и подпечатана от Стоян Стоянов -  управител, 3 стр.;
3. Анализи на единичните цени -  97 стр.;
Предложената от участника: Обща цена за изпълнение иа поръчката по Обособена 

позиция № 2 е в размер на 299 983,23 лева без ДДС, а с ДДС 359 979,88 лева.

На основание на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото и ценовото предложение на участника за съответната позиция.

6. Оферта с вх. № 5300-20360-1/18.05.2017 г., 14:36 ч. на „Сетатех” ЕООД, с ЕИК 
202571423, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Богдан” № 5, ет. 5, ап. 7, 
тел.: 0888 353 464, e-mail: setatech@abv.bg, за обособена позиция № 3 „Внедряване на мерки 
за енергийна ефективност в ОУ „Неофит Рилски“ гр. Килифарево"

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, извърши проверка за наличието 
на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри" и оповести нейното съдържание, 
включително ценовото предложение на участника за съответната позиция, както следва:

Папка с документи за обособена позиция № 3 съдържа:
1. Опис на представените документи и информация по Образец № 1, подписан и 

подпечатан от Мария Рандева -  управител. 2 стр.;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) -  Образец № 2, 

подписан и подпечатан от Мария Рандева -  управител. 27 стр.;
3. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС -  

Образец № 2.1, подписана и подпечатана от Мария Рандева -  управител, 2 стр.;
4. Декларация за липсата конфликт на интереси -  Образец № 2.2, подписана и 

подпечатана от Мария Рандева -  управител, 1 стр.;
5. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП -  съгласно Образец № 2.3, подписана и 

подпечатана от Мария Рандева -  управител, 1 стр.;
6. Справка за оборота от строителство за последните три години 2014, 2015 и 2016 г.. 

подписана и подпечатана от Мария Рандева -  управител. 1 стр.;
7. Списък-декларация за изпълненото строителство през последните 5 години - подписан 

и подпечатан от Мария Рандева -  управител, 2 стр.;
8. Заверени копия от референции, удостоверения за добро изпълнение -  4 бр„ 4 стр.;
9. Списък на персонала за изпълнение на поръчката -  подписан и подпечатан от Мария 

Рандева -  управител, 3 стр.;
10. Заверено копие от Удостоверение за регистрация в ЦПРС. за строежи първа група от 

трета до пета категория, валидно до 30.09.2017 г. -  1 стр.;
11. Заверено копие от Застрахователна полица за застраховка „Професионална 

отговорност на участниците в проектирането и строителството" № 16 570 1317 0000578508, 
валидна до 02.11.2017 г. -  1 стр.;

12. Заверено копие от Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за 2014 г. -  8
стр.;

13. Заверено копие от Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за 2015 г. -  9
стр.;
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14. Заверено копие от Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за 2016 г. -  9
стр.;

15. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на качеството по 
стандарт ISO 9001:2008 с обхват в строителството, валиден до 15.09.2018 г. -  1 стр.;

16. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на околната среда 
по стандарт ISO 14001:2005 с обхват в строителството, валиден до 15.09.2018 г. -  1 стр.;

17. Техническо предложение по Образец № ЗВ, подписано и подпечатано от Мария 
Рандева -  управител, 6 стр.;

18. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  Образец №
3.1. подписана и подпечатана от Мария Рандева -  управител. 1 стр.;

20. Декларация за срока на валидност на офертата -  Образец № 3.2, подписана и 
подпечатана от Мария Рандева -  управител, 1 стр.;

21. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани е 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  
Образец № 3.3, подписана и подпечатана от Мария Рандева -  управител, 1 стр.;

22. Декларация за запознаване с условията на строителната площадка -  Образец № 3.4, 
подписана и подпечатана от Мария Рандева -  управител, 1 стр.;

23. Линеен график за изпълнение на поръчката, подписан и подпечатан от Мария 
Рандева -  управител, 7 стр.;

24. Декларации за съответствие, сертификати и други документи доказващи 
съответствие на влаганите материали, оборудване и изисквани стандарти -  30 стр.;

Плик предлагани ценови параметри за обособена позиция № 3 съдържа:
1. Ценово предложение за обособена позиция № 3 по Образец № 4, подписано и 

подпечатано от Мария Рандева -  управител, 2 стр.;
2. Количествено-стойностна сметка за обособена позиция № 3 по Образец № 5.3, 

подписана и подпечатана от Мария Рандева -  управител, 4 стр.;
3. Анализи на единичните цени -  43 стр.;
Предложената от участника: Обща цена за изпълнение на поръчката по Обособена 

позиция № 3 е в размер на 418 109,94 лева без ДДС, а с ДДС 501 731,93 лева.

На основание на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото и ценовото предложение на участника за съответната позиция.

7. Оферта с вх. № 53-1103-1/18.05.2017 г., 14:49 ч. на „Крисбауен” ЕООД, с ЕИК 
203930402, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Каймак Чалан” № 3, 
ет. 2, тел.: 0895 791428, e-mail: krisbauen@abv.bg, за обособена позиция № 3 „Внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в ОУ „Неофит Рилски" гр. Килифарево”

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, извърши проверка за наличието 
на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри" и оповести нейното съдържание, 
включително ценовото предложение на участника за съответната позиция, както следва:

Папка с документи за обособена позиция № 3 съдържа:
1. Опис на представените документи и информация по Образец № 1, подписан и 

подпечатан от Кристина Николова -  управител, 2 стр.;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) -  Образец № 2. 

подписан и подпечатан от Кристина Николова -  управител, 25 стр.;
3. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС -  

Образец № 2.1, подписана и подпечатана от Кристина Николова -  управител. 2 стр.;
4. Декларация за липсата конфликт на интереси -  Образец № 2.2, подписана и 

подпечатана от Кристина Николова -  управител, 1 стр.;
5. Декларация по чл. 101. ал. 11 от ЗОП -  съгласно Образец № 2.3, подписана и 

подпечатана от Кристина Николова -  управител. 1 стр.;
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6. Заверено копие от Застрахователна полица за застраховка „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството" № 7261610000859. валидна до
14.12.2017 г. -  1 стр.;

7. Заверено копие от счетоводен баланс. Отчет за приходите и разходите и Справка за 
приходите на строителните предприятия по видове строителство за 2016 г. -  8 стр.;

8. Заверени копия от референции, удостоверения за добро изпълнение -  3 бр.. 5 стр.;
9. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на качеството по 

стандарт ISO 9001:2008 с обхват в строителството, валиден до 14.09.2018 г. -  1 стр.;
10. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на околната среда 

по стандарт ISO 14001:2004 с обхват в строителството, валиден до 14.09.2018 г. -  1 стр.;
11. Техническо предложение по Образец № ЗВ, подписано и подпечатано от Кристина 

Николова -  управител, 5 стр.;
12. Линеен график за изпълнение на поръчката, подписан и подпечатан от Кристина 

Николова -  управител, 1 стр.;
13. Декларации за съответствие, сертификати и други документи доказващи 

съответствие на влаганите материали, оборудване и изисквани стандарти -  65 стр.;
14. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  Образец №

3.1. подписана и подпечатана от Кристина Николова -  управител, 1 стр.;
20. Декларация за срока на валидност на офертата -  Образец № 3.2, подписана и 

подпечатана от Кристина Николова -  управител, 1 стр.;
21. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  
Образец № 3.3, подписана и подпечатана от Кристина Николова -  управител, 1 стр.;

22. Декларация за запознаване с условията на строителната площадка — Образец № 3.4, 
подписана и подпечатана от Кристина Николова -  управител, 1 стр.;

Плик предлагани ценови параметри за обособена позиция № 3 съдържа:
1. Ценово предложение за обособена позиция № 3 по Образец № 4, подписано и 

подпечатано от Кристина Николова -  управител, 2 стр.;
2. Количествено-стойностна сметка за обособена позиция № 3 по Образец № 5.3, 

подписана и подпечатана от Кристина Николова -  управител. 4 стр.;
3. Анализи на единичните цени -  53 стр.;
Предложената от участника: Обща цена за изпълнение на поръчката по Обособена 

позиция № 3 е в размер на 345 152,35 лева без ДДС, а с ДДС 414 182,82 лева.

На основание на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото и ценовото предложение на участника за съответната позиция.

8. Оферта с вх. № 5300-1135-1/18.05.2017 г., 14:51 ч. на „Термикс ЕС” ООД, с ЕИК 
112524570, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Ангел Кънчев” № 16, 
ет. 1, ап. 4, тел.: 034/44 55 53, e-mail: termix_es@abv.bg, за обособена позиция № 1 
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П.Р.Славейков" гр. Велико Търново"

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, извърши проверка за наличието 
на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри" и оповести нейното съдържание, 
включително ценовото предложение на участника за съответната позиция, както следва:

Папка с документи за обособена позиция № 1 съдържа:
1. Опис на представените документи и информация по Образец № 1, подписан и 

подпечатан от Димитър Гочев -  управител, стр. 1-2;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) -  Образец № 2, 

подписан и подпечатан от Димитър Гочев и Стефан Гочев -  управители, стр. 3-28;
3. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС -  

Образец № 2.1, подписана и подпечатана от Димитър Гочев -  управител, стр. 29-30;
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4. Декларация за липсата конфликт на интереси -  Образец № 2.2, подписана и 
подпечатана от Димитър Гочев -  управител, стр. 3 1;

5. Декларация по чл. 101. ал. 11 от ЗОП -  съгласно Образец № 2.3. подписана и 
подпечатана от Димитър Гочев -  управител, стр. 32;

6. Заверено копие от Застрахователна полица за застраховка „Професионална 
отговорност на строителя" № 7261610000837, валидна до 06.12.2017 г„ стр. 33;

7. Заверено копие Добавък № 7261610000837/01 към Застрахователна полица за 
застраховка „Професионална отговорност на строителя” № 7261610000837. валидна до
06.12.2017 г„ стр. 34;

8. Заверено копие от Счетоводен баланс. Отчет за приходите и разходите и Справка за 
приходите на строителните предприятия по видове строителство за 2016 г., стр. 35-44;

9. Заверено копие от Счетоводен баланс. Отчет за приходите и разходите и Справка за 
приходите на строителните предприятия по видове строителство за 2015 г., стр. 45-54;

10. Заверено копие от Счетоводен баланс. Отчет за приходите и разходите и Справка за 
приходите на строителните предприятия по видове строителство за 2014 г„ стр. 55-63;

11. Заверени копия от референции и удостоверения -  21 бр., стр. 66-93;
12. Заверено копие от Удостоверение за професионално обучение „Длъжностно лице по 

безопасност и здраве при работа" -  стр. 94;
13. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на качеството по 

стандарт ISO 9001:2008 с обхват в строителството, валиден до 18.08.2017 г„ стр. 95;
14. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на околната среда 

по стандарт ISO 14001:2004 с обхват в строителството, валиден до 04.10.2018 г., стр. 96;
15. Техническо предложение по Образец № ЗА, подписано и подпечатано от Димитър 

Гочев -  управител -  стр. 97-101;
16. Линеен график за изпълнение на поръчката, подписан и подпечатан от Димитър 

Гочев -  управител -  стр. 102;
17. Декларации за съответствие, технически карти, сертификати, протоколи от 

изпитвания и други документи доказващи съответствие на влаганите материали, оборудване и 
изисквани стандарти -  стр. 103-188;

18. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  Образец №
3.1, подписана и подпечатана от Димитър Гочев -  управител, стр. 189;

19. Декларация за срока на валидност на офертата -  Образец № 3.2, подписана и 
подпечатана от Димитър Гочев -  управител, стр. 190;

20. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  
Образец № 3.3, подписана и подпечатана от Димитър Гочев -  управител, стр. 191;

21. Декларация за запознаване с условията на строителната площадка -  Образец № 3.4, 
подписана и подпечатана от Димитър Гочев -  управител, стр. 192;

Плик предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1 съдържа:
1. Опис на представените документи и информация в плик „Предлагани ценови 

параметри”, подписан и подпечатан от Димитър Гочев -  управител, стр. 1;
2. Ценово предложение за обособена позиция № 1 по Образец № 4, подписано и 

подпечатано от Димитър Гочев -  управител -  стр. 2-3;
3. Количествено-стойностна сметка за обособена позиция № 1 по Образец № 5.1, 

подписана и подпечатана от Димитър Гочев -  управител -  стр. 4-9;
4. Анализи на единичните цени, подписани и подпечатани от Димитър Гочев -  

управител -  стр. 10-76;
Предложената от участника: Обща цена за изпълнение на поръчката по Обособена 

позиция № 1 е в размер на 469 644,99 лева без ДДС, а с ДДС 563 573,99 лева.

На основание на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото и ценовото предложение на участника за съответната позиция.
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9. Оферта с вх. № 5300-16542-2/18.05.2017 г., 16:19 ч. на „Кидат груп” ЕООД, с ЕИК 
104696104, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Проф. Илия Янулов” 
№ 1. вх. ,.Г". ет.5. ап. 17, и адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. 
„Освобождение“ № 2, тел.: 0897 879410, e-mail: office@kidatgroup.com, за обособена позиция 
№  1 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П.Р.Славейков“ гр. Велико 
Търново"

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, извърши проверка за наличието 
на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри" и оповести нейното съдържание, 
включително ценовото предложение на участника за съответната позиция, както следва:

Папка с документи за обособена позиция № 1 съдържа:
1. Опис на представените документи и информация по Образец № 1. подписан и 

подпечатан от Кирил Иванов -  управител, 2 стр.;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) -  Образец № 2. 

подписан и подпечатан от Кирил Иванов -  управител, 18 стр.;
3. Заверено копие от талон БУЛСТАТ -  1 стр.;
4. Заверено копие от Удостоверение за регистрация в ЦПРС, за строежи първа група от 

трета до пета категория, валидно до 30.09.2017 г. -  1 стр.;
5. Заверено копие от Застрахователна полица за застраховка „Професионална 

отговорност на строителя" № 17197Р10001, валидна до 09.04.2018 г. -  4 стр.;
6. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС -  

Образец № 2.1, подписана и подпечатана от Кирил Иванов -  управител. 2 стр.;
7. Декларация за липсата конфликт на интереси -  Образец № 2.2. подписана и 

подпечатана от Кирил Иванов -  управител. 1 стр.;
8. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП -  съгласно Образец № 2.3, подписана и 

подпечатана от Кирил Иванов -  управител. 1 стр.;
9. Заверено копие от Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за 2014 г. -  4

стр.;
10. Заверено копие от Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за 2015 г. -  5

стр.;
11. Заверено копие от Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за 2016 г. -  5

стр.;
12. Заверени копия от референции и протоколи за установяване на извършени натурални 

видове С М Р - 12 стр.;
13. Заверено копие от диплома за завършено средно специално образование -  1 стр.;
14. Заверено копие на служебна бележка -  1 стр.;
15. Заверено копие от диплома за завършено висше образование -  1 стр.;
16. Заверено копие от Удостоверение за завършен курс „Координатор по безопасност и

здраве по време на проектирането и координатор по безопасност и здраве по време на
строителството“ -  2 стр.;

17. Заверено копие от Удостоверение за завършен курс „Длъжностно лице за контрол по 
спазването на здравословни и безопасни условия на труд“ -  2 стр.;

18. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на качеството по 
стандарт ISO 9001:2008 с обхват в строителството, валиден до 06.04.2018 г. -  1 стр.;

19. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на околната среда 
по стандарт ISO 14001:2005 с обхват в строителството, валиден до 06.04.2018 г. -  1 стр.;

20. Техническо предложение по Образец № ЗА. подписано и подпечатано от Кирил 
Иванов -  управител, 5 стр.;

21. Линеен график за изпълнение на поръчката, подписан и подпечатан от Кирил Иванов 
-  управител. 3 стр.;

22. Декларации за съответствие, технически карти, сертификати, протоколи от 
изпитвания и други документи доказващи съответствие на влаганите материали, оборудване и 
изисквани стандарти -  64 стр.;
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23. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -  Образец №
3.1. подписана и подпечатана от Кирил Иванов -  управител. 1 стр.;

24. Декларация за срока на валидност на офертата -  Образец № 3.2. подписана и 
подпечатана от Кирил Иванов -  управител, 1 стр.;

25. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  
Образец № 3.3, подписана и подпечатана от Кирил Иванов -  управител, 1 стр.;

26. Декларация за запознаване с условията на строителната площадка -  Образец № 3.4, 
подписана и подпечатана от Кирил Иванов -  управител, 1 стр.;

Плик предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1 съдържа:
1. Ценово предложение за обособена'позиция № 1 по Образец № 4, подписано и 

подпечатано от Кирил Иванов -  управител, 2 стр.;
2. Количествено-стойностна сметка за обособена позиция № 1 по Образец № 5.1. 

подписана и подпечатана от Кирил Иванов -  управител, 9 стр.;
3. Анализи на единичните цени -  62 стр.;
Предложената от участника: Обща цена за изпълнение на поръчката по Обособена 

позиция № 1 е в размер на 591 278,07 лева без ДДС, а с ДДС 709 533,68 лева.

На основание на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха 
техническото и ценовото предложение на участника за съответната позиция.

10. Оферта с вх. № 5300-1357-3/18.05.2017 г., 16:37 ч. на „ВТ Инженеринг” ООД, с 
ЕИК 104112179, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота” 
№  12, тел.: 062/650 336, факс: 062/650 336, e-mail: vtingenering@abv.bg, за обособена позиция 
№ 2  1 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П.Р.Славейков" гр. Велико 
Търново”

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, извърши проверка за наличието 
на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри" и оповести нейното съдържание, 
включително ценовото предложение на участника за съответната позиция, както следва;

Папка с документи „Заявление за участие” за обособена позиция № 1 съдържа:
1. Опис на представените документи и информация по Образец № 1, подписан и 

подпечатан от Станимир Георгиев -  управител, стр. 1-2;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) -  Образец № 2, 

подписан и подпечатан от Станимир Георгиев -  управител, стр. 3-26;
3. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС -  

Образец № 2.1, подписана и подпечатана от Станимир Георгиев -  управител, стр. 27-28;
4. Декларация за липсата конфликт на интереси -  Образец № 2.2, подписана и 

подпечатана от Станимир Георгиев -  управител, стр. 29;
5. Декларация за липсата конфликт на интереси -  Образец № 2.2, подписана и 

подпечатана от Димитринка Николова -  управител, стр. 30;
6. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП -  съгласно Образец № 2.3, подписана и 

подпечатана от Станимир Георгиев -  управител, стр. 31;
7. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП -  съгласно Образец № 2.3, подписана и 

подпечатана от Димитринка Николова -  управител, стр. 32;
8. Заверено копие от Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за 2014 г., стр.

33-34;
9. Заверено копие от Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за 2015 г., стр.

35-36;
10. Заверено копие от Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за 2016 г., 

стр. 37-38;
11. Заверено копие от Удостоверение за регистрация в ЦПРС. за строежи първа група от 

първа до пета категория, валидно до 30.09.2017 г. -  стр.39;
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12. Заверено копие от Застрахователна полица за застраховка ..Професионална 
отговорност в проектирането и строителството" № 13170160400000012. валидна до 12.11.2017 
г., стр. 40;

13. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на качеството по 
стандарт ISO 9001:2008 с обхват в строителството, валиден до 01.02.2018 г„ стр. 41;

14. Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на околната среда 
по стандарт ISO 14001:2004 с обхват в строителството, валиден до 01.02.2018 г.. стр. 42;

15. Заверени копия от референции и удостоверения -  4 бр.. стр. 43-47;
16. Заверено копие от диплома за завършено средно специално образование -  стр. 48:
17. Заверено копие от Удостоверение за завършено обучение ..Координатор по 

безопасност и здраве в строителството" -  стр. 49;
Папка с документи „Оферта” за обособена позиция № 1 съдържа:
1. Техническо предложение по Образец № ЗА. подписано и подпечатано от Станимир 

Георгиев -  управител -  стр. 1 -3;
2. Декларация за съгласие с кла>зите на приложения проект на договор -  Образец № 3.1, 

подписана и подпечатана от Станимир Георгиев -  управител, стр. 4;
3. Декларация за срока на валидност на офертата -  Образец № 3.2, подписана и 

подпечатана от Станимир Георгиев -  управител, стр. 5;
4. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец 
№  3.3, подписана и подпечатана от Станимир Георгиев -  управител, стр. 6;

5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд -  Образец 
№  3.3, подписана и подпечатана от Димитринка Николова -  управител, стр. 7;

6. Декларация за запознаване с условията на строителната площадка -  Образец № 3.4, 
подписана и подпечатана от Станимир Георгиев -  управител, стр. 8;

7. Таблица на сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или /за 
експлоатационни показатели, доказващи съответствие на влаганите материали и/или 
оборудване и изискваните стандарти, подписана и подпечатана от Станимир Георгиев -  
управител, стр. 9-10;

8. Декларации за съответствие, сертификати и други документи доказващи съответствие 
на влаганите материали, оборудване и изисквани стандарти -  стр. 11-37;

9. Линеен график за изпълнение на поръчката, подписан и подпечатан от Станимир 
Георгиев -  управител, стр. 38-43;

Плик предлагани ценови параметри за обособена позиция № 1 съдържа:
1. Диск -  съдържащ Образец № 5.1 - Количествено-стойностна сметка за обособена 

позиция № 1 и Анализ на единичните цени:
2. Ценово предложение за обособена позиция № 1 по Образец № 4, подписано и 

подпечатано от Станимир Георгиев -  управител -  стр. 1-2;
3. Количествено-стойностна сметка за обособена позиция № 1 по Образец № 5.1, 

подписана и подпечатана от Станимир Георгиев -  управител -  стр. 3-6;
4. Анализи на единичните цени, подписани и подпечатани от Станимир Георгиев -  

управител -  стр. 9-85;
Предложената от участника: Обща цена за изпълнение на поръчката по Обособена 

позиция № 1 е в размер на 594 320,77 лева без ДДС, а с ДДС 713 184,92 лева.

На основание на чл. 61, т. 2 от ППЗОП. трима от членовете на комисията подписаха 
техническото и ценовото предложение на участника за съответната позиция.

Комисията констатира, че за Обособена позиция № 4 -  „Внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико Търново” с прогнозна 
стойност 348 183,02 лв. без ДДС -  няма подадени оферти.
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Комисията предлага на Възложителя:
На основание чл. 110, ал.1 т. 1 от ЗОП, да прекрати процедурата за обособена 

позиция № 4 -  „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Васил Друмев” 
гр. Велико Търново”, със следния мотив: не е подадена нито една оферта.

На свое следващо заседание комисията ще разгледа представените оферти и ще ги оцени 
съобразно избрания критерий, в случай, че същата отговаря на предварително обявените 
условия.

Комисията приключи работа в 12:45 часа
Настоящия протокол се състави в един екземпляр.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:............................  ....................................................
инж. Динко Кечев -  Д и ре кто р^и^Дире^к ц и я ..ргроителство и устройство на територията" в Община 
Велико Търново;

и  чл£ н о в е ^

Русалка
Търново

Александрова - Главен юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико

Пенка Игнатова -  Директор*на^Цирекция ..Образование, младежки дейности и спорт" в Община Велико 
Търново;

 3..................f................  _  ........................................................................................................
инж. Ивайло Дачев -  Главен експерт в отдел "Техническа инфраструктура"' в Дирекция „Строителство и
устройство на територията" в Община Велико Търново:

■ I \ I

 4............................................. V  • V "  \ .........................................................................................................................................................................................................................................
Стела Цанкова -  Счетоводител на проекта;

5. ...  . / . ...........................................................................................................................
Мая Тодорова - Мйадши експерт в Дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико Търново:

V  • '

6  ........................................................................................................
инж. Александър Беров ^  представител на НДЕФ. вписан в списъка с външни експерти по чл.19, ал.2, т.8 
от ЗОП: /

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