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ПРОТОКОЛ № 3

Днес на дата 13.10.2017 г. в 10:40 часа в сградата на Община Велико Търново в 
стая 306, 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 изменена 
със Заповед № РД 22-1755/12.10.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи 
разглеждането на офертата, постъпила във връзка с участие в обществена поръчка, чрез 
провеждане на процедура без предварително обявление 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”, относно Обособена позиция № 2 - прогнозни стойност - 5 135,51 
лева без ДДС. Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР на 
обекти: Обект 3: „Площад "Съединение"-въвеждане на енергоспестяващо улично 
осветление, настилки и паркоустройство, Ви К, поставяне на указателни и 
информационни табели, елементи на градското обзавеждане”; Прогнозни стойност:
2565,94 лв. без ДДС Обект 4: „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. 
Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала”; Прогнозни стойност: 2 
413,00лв. без ДДС Обект 5: „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава 
Раковски" 29”. Прогнозна стойност: 156,57лв. без ДДС.,
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https:7wwvу.veliko- 
taniovo.ba/bg/proril-na-kut)uvacha/476, с уникален номер на процедурата 00073-2017- 
0021 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 05.04.2017 г. с Ю 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. Мариела Цонева - Директор Дирекция „Проекти и програми”;
3. Надя Петрова -  Директор Дирекция „Обществени поръчки“
4. Ана Тодорова - Главен експерт Дирекция „Бюджет и финанси”;

Поради отсъствието на Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт Дирекция 
„Обществени поръчки” и Йорданка Антонова -  Старши експерт Дирекция „Проекти и 
програми”, в комисията участваха съответно Надя Петрова - Директор Дирекция 
„Обществени поръчки” и Мариела Цонева -  Директор Дирекция „Проекти и програми“, 
като подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, 
неразделна част от настоящия протокол.
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На дата 10.10.2017 г., е публикувано съобщение на профил на купувача
httos://ww\Y.yeliko-tc.movo.b^bg/profil-na-kuDuyacha/476. - „Съобщение по чл. 57, ал.З от 
ППЗОП” за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” на 
допуснатите участници.

1. Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта с вх. № 5300-112-2/20.04.2017 
г. в 14:28 часа на „АРХИТЕКТУРНО БЮРО МАТИС” ЕООД, с ЕИК: 104632678; 
адрес за кореспонденция с участника: град Велико Търново; ПК: 5000; ул. „Цанко 
Церковски”, вх. „А“, № 38, ет. 8; телефон: 062/64 99 98; 0888 228 780; ел. поща: 
studio matis@abv.bg; Лице за контакти: арх. Матей Савов, подадена за участие за 
Обособена позиция № 2, съдържа следното:
- Ценово предложение по чл. 39, ал.З, т.2 от ППЗОП, Образец №4, подписано и 
подпечатано от арх. Матей Савов;

Предлаганото от участника възнаграждение за обществената поръчка 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. Обособена позиция №2, както следва:

Обособена позиция № 2
Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР на обекти:

Обект 3: „Площад "Съединение"-въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, 
настилки и паркоустройство, Ви К, поставяне на указателни и информационни табели, 
елементи на градското обзавеждане”;

Стойност: 2565,94 /две хиляди петстотин шестдесет и пет лева, деветдесет и четири 
стотинки / словом/ без ДДС, а с ДДС 3079,13 /три хиляди седемдесет и девет лева, 
тринадесет стотинки /словом/,
Обект 4: „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. 
Реконструкция на пешеходни стъпала”;
Стойност: 2413,00 /две хиляди четиристотин и тринадесет лева, нула стотинки / 
словом/ без ДДС, а с ДДС 2895,60 /две хиляди осемстотин деветдесет и пет лева, 
шестдесет стотинки/словом/,
Обект 5: „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29”. 
Стойност: 156,57 /сто петдесет и шест лева, петдесет и седем стотинки/ словом/ без 
ДДС, а с ДДС 187,88 /сто осемдесет и седем лева, осемдесет и осем стотинки/словом/,

mailto:matis@abv.bg


Общо предлагано възнаграждение: Стойност 5135,51 /пет хиляди сто тридесет и пет 
лева, петдесет и една стотинки/ словом/ без ДДС, а с ДДС 6162,61 /шест хиляди сто 
шестдесет и два лева, шестдесет и една стотинки/словом/

Посоченото възнаграждение включва: всички преки и косвени разходи за реализация 
на дейностите по настоящата обществена поръчка, всички необходими разходи за 
изпълнението на услугата, вкл.: допълнителните разходи, транспорта, работната ръка, 
извънреден труд и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по- горе. 
Свързаните с изпълнението на поръчката разходи за заплащане на възнаграждения на 
екипа и разходите за осигуряване на офис, оборудване, консумативи, поддръжка, 
обзавеждане, телефон, както и всякакви други разходи, необходими за изпълнение 
предмета на обществената поръчка, са за наша сметка и са включени в ценово 
предложение. Възнаграждението не подлежи на промяна в повишение и е валидно за 
срок - до цялостно изграждане на обектите и въвеждането им в експлоатация.

Аванс в размер на 0 % от стойността на обществената поръчка. /Предложение за аванс 
не повече от 35% от стойността на поръчката/

Комисията установи, че така предложеното възнаграждение е в рамките на 
предварително обявената прогнозна стойност на обществената поръчка за 
Обособена позиция № 2 от 5 135,51 лева без ДДС и съответно така предложените 
възнаграждение за всеки един от обектите включени в позицията са в рамките на 
предварително обявените прогнозни стойности за всеки от тях, а именно:

Обект 3: „Площад "Съединение"-въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, 
настилки и паркоустройство, Ви К, поставяне на указателни и информационни табели, 
елементи на градското обзавеждане”;
Прогнозна стойност: 2565,94 лв. без ДДС

Обект 4: „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. 
Реконструкция на пешеходни стъпала”;
Прогнозна стойност: 2 413,00лв. без ДДС

Обект 5: „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29”. 
Прогнозна стойност: 156,57лв. без ДДС

Комисията единодушно установи, че Плик „Предлагани ценови параметри” от оферта 
на „ АРХИТЕКТУРНО БЮРО МАТИС” ЕООД има съдържание, съгласно 
предварително обявените условия на поръчката.

Комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта.

Критерия за възлагане на поръчката за всяка обособена позиция: най- ниска цена
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Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане: 
най-ниска цена.
До оценка чрез критерий най- ниска цена се допускат само оферти, които съответстват 
на условията за изпълнение на обществената поръчка. Офертата на участника с най- 
ниско възнаграждение /най- ниска ценаI в лева за изпълнение на позицията получава 
максимален брой точки- 100 точки. Оценките на останалите оферти се изчисляват по 
формулата:

П1 = (Цш т / Щ) х 100 =  (брой т о ч к и )

Където 1Д е предложената цена за позицията в лева без ДДС съгласно Ценовото 
предложение на съответния участник.
Където Ц т т  е най-ниската предложена цена за позицията в лева без ДДС съгласно 
Ценовите предложения на всички участници за поръчката

Класирането на участниците се извършва въз основа на предложените възнаграждения 
/предлагани цени/ за изпълнение на позицията, като на първо място се класира 
участникът предложил най- ниско възнаграждение.

Забележка: При извършване па оценяването по съответните показатели на оценка ще 
се използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая.

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени 
в съответствие с изискванията на процедурата.
Комисията предвид условията по-горе оценява единодушно офертата на участника, 
както следва:

Оферта на „АРХИТЕКТУРНО БЮРО МАТИС” ЕООД -  100 точки

Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията на документацията. 

Мотиви за оценката на комисията:
I. Оферта е вх. № 5300-112-2/20.04.2017 г. в 14:28 часа на „АРХИТЕКТУРНО БЮРО 
МАТИС” ЕООД, с ЕИК: 104632678; адрес за кореспонденция е участника: град 
Велико Търново; ПК: 5000; ул. „Цанко Церковски”, вх. „А“, № 38, ет. 8; телефон: 
062/64 99 98; 0888 228 780; ел. поща: studio matisffiabv.bg; Лице за контакти: арх. 
Матей Савов, подадена за участие за Обособена позиция № 2

ГИ = (5135,51/5135,51)х100=100 точки

Като взе предвид оценката, комисията единодушно предлага следното 
класиране за изпълнител на обществена поръчка, проведена чрез провеждане на 
процедура без предварително обявление 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



XЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
•.асо' ^^скиаюн),?А
г-г-  *‘ .А ' iO lA W P  / ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГИОНИ Р РАСТЕЖ

„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020”, относно Обособена позиция № 2 - прогнозна стойност - 5 135,51 
лева без ДДС. Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР на 
обекти: Обект 3: „Площад "Съединение"-въвеждане на енергоспестяващо улично 
осветление, настилки и паркоустройство, Ви К, поставяне на указателни и 
информационни табели, елементи на градското обзавеждане”; Прогнозна стойност: 
2565,94 лв. без ДДС Обект 4: „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. 
Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала”; Прогнозна стойност: 2 
413,00лв. без ДДС Обект 5: „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава 
Раковски" 29”. Прогнозна стойност: 156,57лв. без ДДС,
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko- 
tamovo.b&/bg/proril-na-kuouvacha/476, с уникален номер на процедурата 00073-2017- 
0021 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 05.04.2017 г. с Ш 781928 в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП

1-во място за Оферта с вх. № 5300-112-2/20.04.2017 г. в 14:28 часа на 
„АРХИТЕКТУРНО БЮРО МАТИС” ЕООД, с ЕИК: 104632678; адрес за 
кореспонденция с участника: град Велико Търново; ПК: 5000; ул. „Цанко 
Церковски”, вх. „А“, № 38, ет. 8; телефон: 062/64 99 98; 0888 228 780; ел. поща: 
studio m alls^ab 1 .Ьд; Лице за контакти: арх. Матей Савов, подадена за участие за 
Обособена позиция № 2

Комисията приключи работа в 11:00 часа.
Настоящият п р о т о к о л  се състави в два еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕ [ж. Динко Кечев -  Директор на Дирекция „Строителство и
Г\

устройство на територията” в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ.

........
п

1. инж. Иван Иванойу вен експерт отдел „Техническа инфраструктура”;

.........................-МУ-ШЛ

2. МариеяаЛДонбва - Директор Дирекция „Проекти и програми”;

3. Надя Петрова -  Директор Дирекция „Обществени поръчки”;

4. Ана Тодорова - Гдавея експерт Дирекция „Бюджет и финанси”.

.........................................................................
За участника „АРХИТЕКТУРНО БЮРО МАТИС” ЕООД, с ЕИК: 104632678

https://www.veliko-
kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




