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РЕГИОНИ 8 РАСТЕЖ

ПРОТОКОЛ№ 1
Днес на дата 25.04.2017 г. в 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново в
стая 302, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с
чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена
със Заповед № РД 22-640/25.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна
разглеждането на офертата, постъпила във връзка с участие в обществена поръчка, чрез
провеждане на процедура без предварително обявление е предмет: „Упражняване на
авторски надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и
съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос
1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони
в растеж“ 2014-2020”, относно Обособена позиция № 3 - прогнозна стойност - 99
804,09 лева без ДДС. Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на
СМР на обекти: Обект 6: „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. "Стефан
Стамболов"” Прогнозна стойност: 3077,59 лв. без ДДС Обект 7: СМР градска среда в
старата градска част (I-ви етап) с подбекти: ул. Независимост; ул. Стефан Стамболов; ул.
Велчо Джамджията; ул. Иван Вазов; ул. Читалищна; ул. Михаил Кефалов; ул. Георги
Сава Раковски; пл. Самоводски пазар. Прогнозна стойност: 21534,95лв. без ДДС Обект
8: СМР градска среда в старата градска част (II-ри етап) с подбекти: ул. Генерал Гурко;
ул. Колю Фичето; ул. 10-ти февруари; ул. Пролет; ул. Митрополит Панарет Рашев; ул.
Александър Добринов; ул. Ефрем Попхристов; ул. Д-р Алберт Лонг; ул. Максим
Райкович; ул. Тунел; ул. Шейново; ул. Силвестър Пенов. Прогнозна стойност:
21920,45лв. без ДДС Обект 9: СМР градска среда в старата градска част (Ш-ти етап) с
подбекти: ул. Крайбрежна; ул. Йордан Инджето; ул. Христо Ив. Войводата; ул. Петър
Богданов; ул. Киро Тулешков; ул. 8 - ма дружина; ул. Цани Гинчев; Прогнозна стойност:
23178.93лв. без ДДС Обект 10: СМР градска среда в старата градска част (IV-ти етап) с
подбекти: ул. Капитан Дядо Никола; ул. Драгоман;ул. Медникарска; ул. Кирил и
Методий; ул. Поборническа; ул. П.Р. Славейков; ул.Георги Мамарчев; ул. Поп Матей
Преображенски; ул.Въстаническа. Прогнозна стойност: 30092,17лв. без ДДС,
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.velikotamoуо.bц/bg/profil-na-kupuvacha7476, с уникален номер на процедурата 00073-20170021 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 05.04.2017 г. с ID 781928 в
Регистъра на обществените поръчки на АОП
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - Директор на Дирекция „Строителство и
устройство на територията” в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Иван Иванов - Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”;
2. Йорданка Антонова - Старши експерт Дирекция „Проекти и програми”;
3. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки”;
4. Ана Тодорова - Главен експерт Дирекция „Бюджет и финанси”;
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Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП
и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от настоящия протокол.
Инж. Динко Кечев - Директор на Дирекция „Строителство и устройство на територията“
изчете Заповед РД 22-640 от 25.04.2017 г., представи комисията и оповести нейните
задачи: да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и
провери офертите за съответствие с предварително обявените условия. Комисията да
проведе преговори с:
- ЕТ “НИКЕЛ - ЕЛКА НИКОЛОВА”, ЕИК: 814159839 по Обособена позиция № 3.
като се придържа точно към първоначално определените условия и изисквания за
изпълнение на поръчката. Резултатите от преговорите да се отразят в протокол, който да
се подпише от комисията и от участника. След провеждане на преговорите комисията
да изготви доклад, който съдържа информацията по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП. Докладът на
основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, да бъде представен на Възложителя за утвърждаване,
като към него да бъдат приложени протокола/ите от работата на комисията и всички
документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по
процедура с предмет: „Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване
на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град
Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско
развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”.
Комисията отвори подадената от ЕТ “НИКЕЛ - ЕЛКА НИКОЛОВА”, ЕИК:
814159839, в срок оферта с вх. № 5300-7035-1/24.04.2017 г. в 11:45 ч. При отваряне на
офертите стриктно се приложи чл. 54, ал. 3, ал. 4, ал. 5 от ППЗОП.
I.
Оферта с вх. № 5300-7035-1/24.04.2017 г. в 11:45 часа на ЕТ “НИКЕЛ ЕЛКА НИКОЛОВА”, ЕИК: 814159839; адрес за кореспонденция с участника: град
Велико Търново; ПК: 5000; ул. Марно поле, № 23, ет. 6; телефон: 062/623781;
0887341032; факс:062/623781; ел. поща: nikel proekt@abv.bg; Лице за контакти: инж.
Николай Николов, подадена за участие за Обособена позиция № 3
Опаковката съдържа: плик „Предлагани ценови параметри“, запечатан и
непрозрачен и папка със следните документи и информация:
- Опис на представените документи, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - Образец № 1,
подписан и подпечатан от инж. Николай Николов - Управител, от стр. 1 до стр. 2;
- Стандартен образец на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП),
подписан и подпечатан от инж. Николай Николов, от стр. 1 до стр. 23;
- документ за упълномощаване - пълномощно на инж.Николай Николов - стр.24;
- Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - Образец № 3, подписано и
подпечатано от арх. Матей Савов - Управител, от стр. 25 до стр. 31.
Председателят на комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определя
следния прогнозен график за работа на комисията:
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1. Най-късно до 25.08.2017 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да
разгледа документите и информацията в офертата за съответствие с изискванията към
личното състояние, поставени от възложителя. Място на съхранение на документите,
свързани с обществената поръчка до приключване работата на комисията - стая архив
на Дирекция „Обществени поръчки“, където офертата е на разположение на членовете
на комисията за преглед и анализ.
2. До 28.08.2017 г. комисията трябва да проведе заседание, за да обсъди и изготви
Протокол за съответствието на участника с изискванията към личното състояние,
поставени от възложителя, като установи липсата или наличието на документи и
информация, изискани от възложителя, съгласно предварително обявените условия.
Проверката ще обхваща и съдържанието, и редовността на документите във връзка с
личното състояние, както и представяне и подписване на ЕЕДОП от изискуемите лица и
изпълнение на други изисквания на обявлението, документацията и образците към нея.
Комисията да разгледа техническото предложение на участника, когато установи, че
отговарят на изискванията за лично състояние.
3. Дата на отваряне на Ценовите предложения - най-късно до 13.10.2017 г., преди
която дата се планира всеки от комисията да разгледа подробно всяка една от
постъпилите в срока оферти и да изгради своето мнение относно съответствието с
предварително обявените условия
Комисията приключи работа в 15:00 часа.
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
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Иванов - Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”;

2. Йорданка Антонова - Старши експерт Дирекция „Проекти и програми”;

хсандрова-Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки”;

4. Ана Тодорова - Главен експерт Дирекция „Бюджет и финанси”.
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

