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ПРОТОКОЛ № 4

Днес на дата 13.07.2017 г. в 14:00 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 22-788/16.05.2017 г. изменена със Заповед № РД 22-1167 от 10.07.2017 г. 
на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили 
във връзка е участие в обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура с 
предмет: „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”, Прогнозна обща стойност 8 447 197.80 лева без ДДС.

Обособена позиция №1
„Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци”: реконструкция и рехабилитация на 
улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка е ж.к „Бузлуджа”, енергоспестяващо 
улично осветление и достъпна среда (фаза 1) в град Велико Търново. Прогнозна стойност
-  1 578 274, 57 без ДДС 

Обособена позиция №2
- „Площад "Съединение"-въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки 
и паркоустройство, Ви К, поставяне на указателни и информационни табели, елементи 
на градското обзавеждане”; „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. 
Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала”; „Реконструкция на 
обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29” . Прогнозна стойност -  490 326 
,69 без ДДС

Обособена позиция № 3:
СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Независимост;ул. Стефан 
Стамболов;ул. Велчо Джамджията;ул. Иван Вазов;ул. Читалищна;ул. Михаил Кефалов; 
ул. Георги Сава Раковски;пл. Самоводски пазар; „Текущ ремонт на изгледните площадки 
на ул. "Стефан Стамболов" Прогнозна стойност - 1 572 649,69 без ДДС

Обособена позиция № 4:
СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Генерал Гурко;ул. Колю 
Фичето;ул. 10-ти февруарщул. 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 -1  401 068,64 без ДДС

Обособена позиция № 5:
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СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Крайбрежна;ул. Йордан 
Инджето;ул. Христо Ив. Войводата;ул. Петър Богданов;ул. Киро Тулешков; ул. 8 - м а  
дружина;ул. Цани Гинчев; Прогнозна стойност - 1 481505,52 без ДДС

Обособена позиция № 6:
СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Капитан Дядо Никола; ул. 
Драгоман;ул. Медникарска;ул. Кирил и Методий;ул. Поборническа;ул. П.Р. Славейков; 
ул. Георги Мамарчев;ул. Поп Матей Преображенскщул. Въстаническа.
Прогнозна стойност - 1 923372,69 без ДДС,

публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/477/., с уникален номер на процедурата 00073-2017- 
0023 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 10.04.2017 с Ш 782437 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. Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки”;
2. Мая Тодорова -  Младши експерт Дирекция „Обществени поръчки”;
3. инж. Даниел Дончев - Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”;
4. инж. Иван Иванов -  Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”;
5. Йорданка Антонова -  Старши експерт Дирекция „Проекти и програми”;
6. Ана Тодорова - Главен експерт Дирекция „Бюджет и финанси”.

На дата 10.07.2017 г. е публикуване на съобщение № 91-00-218/10.07.2017 г. на профила 
на купувача httos://w w w .ve lik o - ta rn o vo .b g /b g /p ro fil- n a- ku p u yach tr4 7 7 /  за датата, часа и 
мястото на отваряне на ценовите предложения.

На заседанието на комисията присъстват представители на участниците както следва:
- Магбуле Мехмедова -  упълномощен представител на „Политрейд
Кънстръкшън“ ЕООД;
- Марияна Калева -  упълномощен представител на Консорциум „Геоплан- 
Инфраструктура“;
-Венцислав Дончев -  представляващ обединение „Мистрал Енел“;
- Атанаска Михайлова -  упълномощен представител на „Пътни строежи -  
Велико Търново“ АД;
- Даниел Бъчваров -  управител на „Инфраинженеринг - ДБ“ ЕООД .

Представителите на участниците удостовериха присъствието си чрез подписване на 
протокол за присъствие, неразделна част от настоящия протокол.
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В съответствие е чл. 57, ал.З от ППЗОП комисията обяви резултатите от оценяването на 
допуснатите офертите по показателят от методиката:

(П1) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

I. Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника „СКОРПИОН 
ИНВЕСТСТРОЙ” ЕООД, с ЕИК: 104639368; адрес за кореспонденция: град Велико 
Търново; ITK: 5000; ул. „България”, № 23; телефон: 062/652043; ел. поща: 
globus 1\yrabv.bg; факс: 062:650507. Лице за контакти: Теодора Колева,
подадена за участие за Обособена позиция № 6, съдържа следното-

-Ценово предложение по чл. 39, ал.З, т.2 от ППЗОП -  Образец №4.6- стр.1-3 -оригинал, 
подписан и подпечатан;

Към Ценовото предложение са приложени:

Количествено стойностни сметка -  стр. 4-35;
- Анализи за всички видове работи съгласно КСС за обособената позиция -  стр. 36- 

279.
Председателя на комисията оповести съдържанието на ценовото предложение, като 

изчете предложеното от участника възнаграждение за обществената поръчка, оповести 
показателите за ценообразуване за видовете СМР и дейности, за които няма предложени 
единични цени.

Предлаганото от участника възнаграждение за обществената поръчка с предмет: 
„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 № 6:
СМР градска среда в старата градска част на обекти:

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
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е както следва: 1 923 022,44 лв. /един мил.деветстотин двадесет и три хиляди 
двадесет и два лева и 44 ст./ без ДДС, а с ДДС 20 % - 2 307 626,93 лв. /два мил.триста 
и седем хиляди шестстотин двадесет и шест лв. и 93 ст./

За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, 
единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в 
офертата, както следва:

- часова ставка 4,50 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация 50 %;
- доставно - складови разходи 10 %;
- печалба 10 %.

Аванс в размер на 35% от стойността на обществената поръчка.

Комисията извърши проверка за аритметична вярност на посочените в КСС цени 
и установи, че няма допуснати аритметични грешки. Единичните цени посочени в КСС 
съответстват на посочените за съответните дейности в приложените анализи.

Предложени са единични цени за всяка от дейностите посочени в КСС.
Предложеното от участника общо възнаграждение за обособената позиция в 

размер на 1 923 022, 44 лв. без ДДС е по-ниско от общата прогнозна стойност за 
позицията от 1 923 372, 69 лв. без ДДС посочена в документацията.

Комисията установи, че участникът е попълнил ценовото си предложение, в 
съответствие с условията на образеца и документацията.

II. Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника Консорциум 
„ГЕОПЛАН ИНФРАСТРУКТУРА” е вх. № 53-1087-1/15.05.2017г. от 14:12 часа. е 
участници в консорциума: „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА” ООД, ЕИК: 
202094924 и „ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, с ЕИК: 201432883, с адрес за 
кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, улица „Магистрална”, № 3, ет.4; 
телефон: 062/588 004; ел. поща: plane\infrastructuret'a ab\ .be лице за контакти: 
Крисгиян Дешков, подадена за участие за Обособена позиция № 4, съдържа 
следното:

-Ценово предложение по чл. 39, ал.З, т.2 от ППЗОП -  Образец №4.6- стр. 1-3 -оригинал, 
подписан и подпечатан;

Към Ценовото предложение са приложени:

Количествено стойностна сметка -  стр. 4-44;
- Анализи за всички видове работи съгласно КСС за обособената позиция -  стр. 45- 

197.
Председателя на комисията оповести съдържанието на ценовото предложение, като 

изчете предложеното от участника възнаграждение за обществената поръчка, оповести
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показателите за ценообразуване за видовете СМР и дейности, за които няма предложени 
единични цени.

Предлаганото от участника възнаграждение за обществената поръчка с предмет: 
„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” 
за Обособена позиция № 4:
СМР градска среда в старата градска част на обекти:
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

е както следва: 1 397 757,01 лева /един милион триста деветдесет и седем хиляди 
седемстотин петдесет и седем лева и 01 стотинки/без ДДС, а с ДДС 20 % - 1 677 308, 
41 лева /един милион шестотин седемдесет и седем хиляди триста и осем лева и 41 
стотинки/

За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, 
единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в 
офертата, както следва:

- часова ставка 3,50 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация 20 %;
- доставно - складови разходи 10 %;
- печалба 10 %.

Аванс в размер на 35% от стойността на обществената поръчка.

Комисията извърши проверка за аритметична вярност на посочените в КСС цени 
и установи, че няма допуснати аритметични грешки. Единичните цени посочени в КСС 
съответстват на посочените за съответните дейности в приложените анализи.

Предложени са единични цени за всяка от дейностите посочени в КСС.
Предложеното от участника общо възнаграждение за обособената позиция в 

размер на 1 397 757,01 лв. без ДДС е по-ниско от общата прогнозна стойност за 
позицията от 1 401 068,64 лв. без ДДС посочена в документацията.
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Комисията установи, че участникът е попълнил ценовото си предложение, в 
съответствие с условията на образеца и документацията.

Ш.Плик „Предлагани ценови параметри6* на участника „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД, е ЕИК: 104112179; адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, 
улица „Баба Мота”, № 12, телефон: 062/650 336; факс: 062/650 336, ел, поща: 
vtingenering(fl abv.bg. Лице за контакти: Станимир Георгиев, за учасгие по
обособена позиция № 5, съдържа следното.

-Ценово предложение по чл. 39, ал.З, т.2 от ППЗОП -  Образец №4.6- стр.1-3 -  
оригинал, подписан и подпечатан;

Към Ценовото предложение са приложени:

Количествено стойностна сметка -  стр.4-31;
Анализи за всички видове работи съгласно КСС за обособената позиция -  

стр. 32-170;
Председателя на комисията оповести съдържанието на ценовото предложение, като 

изчете предложеното от участника възнаграждение за обществената поръчка, оповести 
показателите за ценообразуване за видовете СМР и дейности, за които няма предложени 
единични цени.

Предлаганото от участника възнаграждение за обществената поръчка с предмет: 
„Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена 
автентична градска среда на град Велико Търново66 по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в 
растеж66 2014-2020”
Обособена позиция № 5:
СМР градска среда в старата градска част на обекти:
ул. Крайбрежна 
ул. Йордан Инджето 
ул. Христо Ив. Войводата 
ул. Петър Богданов 
ул. Киро Тулешков 
ул. 8 - м а  дружина 
ул. Цани Гинчев

е както следва: 1 470 224,62 лв./словом: един милион четиристотин и седемдесет 
хиляди двеста двадесет и четири лв. и 62 ст./ без ДДС, а с ДДС 20 % - 1 764 269,54 
лв./словом: един милион седемстотин шестдесет и четири хиляди двеста шестдесет 
и девет лв. 54ст./

За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, 
единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в 
офертата, както следва:

- часова ставка 3,90 лв./час;
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- допълнителни разходи върху труд 97 %;
- допълнителни разходи върху механизация 37 %;
- доставно - складови разходи 7 %;
- печалба 7 %.

Аванс в размер на 0 % от стойността на обществената поръчка.

Комисията извърши проверка за аритметична вярност на посочените в КСС цени 
и установи, че няма допуснати аритметични грешки. Единичните цени посочени в КСС 
съответстват на посочените за съответните дейности в приложените анализи.

Предложени са единични цени за всяка от дейностите посочени в КСС.
Предложеното от участника общо възнаграждение за обособената позиция в 

размер на 1 470 224,62 лв. без ДДС е по-ниско от общата прогнозна стойност за 
позицията от 1 481 505,52 лв. без ДДС посочена в документацията.

Комисията установи, че участникът е попълнил ценовото си предложение, в 
съответствие с условията на образеца и документацията.

IV. Плик „Предлагани ценови параметри1’* на участника Обединение „Мистрал 
Енел” е b y . № 53-1088-1/15.05.2017г. от 16:36 часа, е участници в обединението: 
„МИСТРАЛ 7” ООД, ЕИК: 104ь79005 и „ЕНЕЛ СТРОЙ” ООД, е ЕИК: 201533149, е 
адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, улица „Юрий Гагарин”. 
вх.А, № 1, ет.З; телефон: +359 87 872 84 84; ел. noma:mistral7(fl ab\.bg лице за 
контакти: Венцислав Дончев, подадена за участие за Обособена позиция № 3, 
съдържа следното

-Ценово предложение по чл. 39, ал.З, т.2 от ППЗОП -  Образец №4.6- стр.227-230 -  
оригинал, подписан и подпечатан;

Към Ценовото предложение са приложени:

Количествено стойностна сметка -  стр. 231 -266.
- Анализи за всички видове работи съгласно КСС за обособената позиция -  стр.267- 

496.

Председателя на комисията оповести съдържанието на ценовото предложение, като 
изчете предложеното от участника възнаграждение за обществената поръчка, оповести 
показателите за ценообразуване за видовете СМР и дейности, за които няма предложени 
единични цени.

Предлаганото от нас възнаграждение за обществената поръчка е предмет: 
„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” 
за Обособена позиция № 3:
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СМР градска среда в старата градска част на обекти:
ул. Независимост 
ул. Стефан Стамболов 
ул. Велчо Джамджията 
ул. Иван Вазов 
ул. Читалищна 
ул. Михаил Кефалов 
ул. Георги Сава Раковски 
пл. Самоводски пазар

- „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. "Стефан Стамболов",

е както следва: 1 564 366,38/един милион, петстотин шестдесет и четири хиляди 
триста шестдесет и шест лв, 38 ст/ без ДДС, а с ДДС 20 % - 1 877 239,66/един милион 
осемстотин седемдесет и седем хиляди, двеста тридесет и девет лв, 66 ст/

образувано както следва:
Обект 6: „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. "Стефан Стамболов"”- 
196 169,78 /сто деветдесет и шест хиляди сто шестдесет и девет лв, 78ст/ без ДДС, а с 
ДДС 20 % - 235 403,74/двеста тридесет и пет хиляди четиристотин и три лв,74 ст/

Обект 7: СМР градска среда в старата градска част (Гви 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
- 1 368 196,60/един милион триста шестдесет и осем хиляди сто и деветдесет и  шест 
лв,60 ст/ без ДДС, а с ДДС 20 % - 1 641 835,92/един милион шестстотин четиридесет 
и една хиляди осемстотин тридесет и пет лв, 92ст/

За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, 
единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в 
офертата, както следва:

- часова ставка 3,60 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд 95 %;
- допълнителни разходи върху механизация 40 %;
- доставно - складови разходи 9 %;
- печалба 10 %.

Аванс в размер на 35 % от стойността на обществената поръчка.

Комисията извърши проверка за аритметична вярност на посочените в КСС цени 
и установи, че няма допуснати аритметични грешки. Единичните цени посочени в КСС 
съответстват на посочените за съответните дейности в приложените анализи. 

Предложени са единични цени за всяка от дейностите посочени в КСС.

ргиочАЛ»ЮРАЗв*пи€ О Б Щ И Н А  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О

Предложеното от участника общо възнаграждение за обособената позиция в 
размер на 1 564 366,38 лв. без ДДС и образувано от стойностите за:
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Обект 6: „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. "Стефан Стамболов"”- 
196 169,78 /сто деветдесет и шест хиляди сто шестдесет и девет лв, 78ст/ без ДДС, а е 
ДДС 20 % - 235 403,74/двеста тридесет и пет хиляди четиристотин и три лв,74 ст/

Обект 7: СМР градска среда в старата градска част (Гви 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 
- 1 368 196,60/един милион триста шестдесет и осем хиляди сто и деветдесет и шест 
лв,60 ст/ без ДДС, а е ДДС 20 % - 1 641 835,92/един милион шестстотин четиридесет 
и една хиляди осемстотин тридесет и пет лв, 92ст/ 
е по-ниско от общата прогнозна стойност за позицията от - 1 572 649,69

Обект 6: „Текущ ремонт на изгледните площадки на ул. "Стефан Стамболов"”-
Прогнозна стойност: 196 220,92 без ДДС

Обект 7: СМР градска среда в старата градска част (Гви 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: 1 376 428,77 без ДДС.

Предложените от участника индивидуални възнаграждения по обектите 6 и 7 са 
също по ниски от посочените прогнозни стойности за тях в документацията.

Комисията установи, че участникът е попълнил ценовото си предложение, в 
съответствие с условията на образеца и документацията.

Комисията допуска до по нататъшно участие и оценка в съответствие е 
предварително обявените условия следните оферти:

1.0ферта с вх. № 5300-1235-5/15.05.2017 г. от 13:06 часа на „СКОРПИОН 
ИНВЕСТСТРОЙ” ЕООД, с ЕИК: 104639368; адрес за кореспонденция: град Велико 
Търново; ПК: 5000; ул. „България”, № 23; телефон: 062/652043; ел. поща: 
globus_lv@abv.bg; факс: 062:650507. Лице за контакти: Теодора Колева,
подадена за участие за Обособена позиция № 6;

2.Оферта на участника Консорциум „ГЕОПЛАН ИНФРАСТРУКТУРА” с вх. № 53- 
1087-1/15.05.2017г. от 14:12 часа, с участници в консорциума: „ПЛАНЕКС 
ИНФРАСТРУКТУРА” ООД, ЕИК: 202694924 и „ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, 
с ЕИК: 201432883, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, улица 
„Магистрална”, № 3, ет.4; телефон: 062/588 004; ел. поща: planexinfrastructure@abv.bg 
лице за контакти: Кристиян Дешков, подадена за участие за Обособена позиция № 4;

3.Оферта с вх. № 5300-1359-1/15.05.2017 г. от 15:57 часа на „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ” 
ООД, с ЕИК: 104112179; адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, улица 
„Баба Мота”, № 12, телефон: 062/650 336; факс: 062/650 336, ел. поща: 
vtingenering@abv.bg. Лице за контакти: Станимир Георгиев, за участие по
обособена позиция № 5;

4.Оферта на участника Обединение „Мистрал Енел” с вх. № 53-1088-1/15.05.2017г. 
от 16:36 часа, с участници в обединението: „МИСТРАЛ 7” ООД, ЕИК: 104679005 и 
„ЕНЕЛ СТРОЙ” ООД, с ЕИК: 201533149, с адрес за кореспонденция: град Велико
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Търново, ПК 5000, улица „Юрий Гагарин”, вх.А, № 1, ет.З; телефон: +359 87 872 84 84; 
ел. noHj,a:m is t ra l7 @ a b v .b g  лице за контакти: Венцислав Дончев, подадена за участие за 
Обособена позиция № 3.

Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по показател (П2) 
ЦЕНОВИ КРИТЕРИИ при спазване на предварително обявените условия на 
методиката:

(П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ

132 = ( Ц т т  / Щ) х 100 =  (брой точки)
Където Ij,i е предложената цена за позицията в лева без ДДС съгласно Ценовото 

предложение на съответния участник за обособената позиция.
Където Ц т т  е най-ниската предложена цена за съответната обособена позиция в 

лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници за същата обособена 
позиция.
Забележка: При извършване па оценяването по съответните показатели на оценка 
ще се използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая.

До оценка по показателя (П2) се допускат само оферти, които съответстват на 
условията за изпълнение на обществената поръчка.

Участникът предложил най — ниска цена за изпълнение на позицията получава 
максимален брой точки по показателя -  100 точки. Относителната тежест на показателя 
в комплексната оценка е 50 % .

За Обособена позиция № 6:
СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Капитан Дядо Никола; ул. 
Драгомащул. Медникарска;ул. Кирил и Методищул. Поборническа;ул. П.Р. Славейков; 
ул. Георги Мамарчев;ул. Поп Матей Преображенскщул. Въстаническа., е допусната 
офертата на:

> „СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ” ЕООД, с ЕИК: 104639368 
Предложеното от участника общо възнаграждение за позицията: 1 923 022, 44 лв. без 
ДДС.
При спазване на методиката офертата е с резултат -  50.

Видно от Образец № 4 .6 . Ценово предложение по чл.39, ал.З, т.2 от ППЗОП, 
участника „СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ” ЕООД предлага общо възнаграждение, 
което е обект на оценка в размер на: 1 923 022, 44 лв. без ДДС, което е по-ниско от 
прогнозната стойност по обособената позиция. „СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ” 
ЕООД е единствен допуснат за обособената позиция участник.

При спазване на условията по-горе и предвид предложеното общо 
възнаграждение за обособената позиция, участника получава по показател П2- 
ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ -  резултат 50, получени както следва:

П2= 1 923 022, 44/1 923 022, 44 х 100 
П2=1 х 100 = 100 т.
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За Обособена позиция № 4:
СМР градска среда в старата градска част на обекти: 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; е допусната офертата на:

❖ Консорциум „ГЕОПЛАН ИНФРАСТРУКТУРА” с ЕИК: 201432883

Предложеното от участника общо възнаграждение за позицията: 1 397 757,01 лв. без 
ДДС.
При спазване на методиката офертата е с резултат -  50.

Видно от Образец № 4.6. Ценово предложение по чл.39, ал.З, т.2 от ППЗОП, 
участника Консорциум „ГЕОПЛАН ИНФРАСТРУКТУРА” предлага общо 
възнаграждение, което е обект на оценка в размер на: 1 397 757,01 лв. без ДДС, което е 
по-ниско от прогнозната стойност по обособената позиция. Консорциум „ГЕОПЛАН 
ИНФРАСТРУКТУРА” е единствен допуснат за обособената позиция участник.

При спазване на условията по-горе и предвид предложеното общо 
възнаграждение за обособената позиция, участника получава по показател П2- 
ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ -  резултат 50, получени както следва:

П2= 1 397 757,01 /1 397 757,01 x 100 
П2=1 х 100 = 100 т.

За Обособена позиция № 5:
СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Крайбрежна;ул. Йордан 
Инджето;ул. Христо Ив. Войводата;ул. Петър Богданов;ул. Киро Тулешков; ул. 8 - м а  
дружина;ул. Цани Гинчев; е допусната офертата на:

*  „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, с ЕИК: 104112179

Предложеното от участника общо възнаграждение за позицията: 1 470 224,62 лв. без 
ДДС.
При спазване на методиката офертата е с резултат -  50.

Видно от Образец № 4.6. Ценово предложение по чл.39, ал.З, т.2 от ППЗОП, 
участника „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД предлага общо възнаграждение, което е обект на 
оценка в размер на: 1 470 224,62 лв. без ДДС, което е по-ниско от прогнозната стойност 
по обособената позиция. „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е единствен допуснат за 
обособената позиция участник.

При спазване на условията по-горе и предвид предложеното общо 
възнаграждение за обособената позиция, участника получава по показател П 2 -  
ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ -  резултат 50, получени както следва:

П2= 1 470 224,62 /1 470 224,62 х 100 
П2=1 х 100 = 100 т.
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За Обособена позиция № 3:
СМР градска среда в старата градска част на обекти: ул. Независимост; ул. Стефан 
Стамболов;ул. Велчо Джамджията; ул. Иван Вазов;ул. Читалищна; ул. Михаил Кефалов; 
ул. Георги Сава Раковски; пл. Самоводски пазар; „Текущ ремонт на изгледните 
площадки на ул. "Стефан Стамболов" е допусната офертата на:

♦♦♦ Обединение „Мистрал Енел”
Предложеното от участника общо възнаграждение за позицията: 1 564 366,38 лв. без

При спазване на методиката офертата е с резултат -  50.
Видно от Образец № 4.6. Ценово предложение по чл.39, ал.З, т.2 от ППЗОП, 

участника Обединение „Мистрал Енел” предлага общо възнаграждение, което е обект 
на оценка в размер на: 1 564 366,38 лв. без ДДС, което е по-ниско от прогнозната 
стойност по обособената позиция. Обединение „Мистрал Енел” е единствен допуснат 
за обособената позиция участник.

При спазване на условията по-горе и предвид предложеното общо 
възнаграждение за обособената позиция, участника получава по показател П2- 
ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ -  резултат 50, получени както следва:

П2= 1 564 366,38 /1 564 366,38 х 100 
П2=1 х 100 = 100 т.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОМПЛЕКСНИТЕ ОЦЕНКИ, СЪГЛАСНО 
МЕТОДИКАТА

ОТНОСНО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3:
1 -во място за участника Обединение „Мистрал Енел” с оферта с вх. № 53-1088- 
1/15.05.2017г. от 16:36 часа, с участници в обединението: „МИСТРАЛ 7” ООД, ЕИК: 
104679005 и „ЕНЕЛ СТРОЙ” ООД, с ЕИК: 201533149, с адрес за кореспонденция: 
град Велико Търново, ПК 5000, улица „Юрий Гагарин”, вх.А, № 1, ет.З; телефон: 
+359 87 872 84 84; ел. noi4a:mistral7@abv.bg; лице за контакти: Венцислав Дончев- 
със резултат 100.

ОТНОСНО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4:
1 -во място за участника Консорциум „ГЕОПЛАН ИНФРАСТРУКТУРА” с оферта 
с вх. № 53-1087-1/15.05.2017г. от 14:12 часа, с участници в консорциума: „ПЛАНЕКС 
ИНФРАСТРУКТУРА” ООД, ЕИК: 202694924 и „ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН” 
ЕООД, с ЕИК: 201432883, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 
5000, улица „Магистрална”, № 3, ет.4; телефон: 062/588 004; ел. поща:
2 tne Ta::i:ruc'. л еб+abv.bg лице за контакти: Кристиян Дешков- със резултат 100.

ОТНОСНО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5:
1 -во място за участника „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, с ЕИК: 104112179, с оферта с 
вх. № 5300-1359-1/15.05.2017 г. от 15:57 часа; адрес за кореспонденция: град Велико 
Търново, ПК 5000, улица „Баба Мота”, № 12, телефон: 062/650 336; факс: 062/650

ДДС,
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336, ел. поща: vtingenering@abv.bg. Лице за контакти: Станимир Георгиев- със 
резултат 100.

ОТНОСНО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6:
1 -во  място за участника „СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ” ЕООД, с ЕИК: 
104639368, с оферта с вх. № 5300-1235-5/15.05.2017 г. от 13:06 часа; адрес за 
кореспонденция: град Велико Търново; ПК: 5000; ул. „България”, № 23; телефон: 
062/652043; ел. поща: globus_lv@abv.bg; факс: 062:650507. Лице за контакти: 
Теодора Колева- със резултат 100.

Комплексните оценки на участниците са получени от резултатите по 
показателите посочени по долу:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: няма допуснат участник до етап на оценка. 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: няма допуснат участник до етап на оценка. 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3:
❖ Оферта на участника Обединение „Мистрал Енел” с вх. № 53-1088- 

1/15.05.2017г. от 16:36 часа, с участници в обединението: „МИСТРАЛ 7” ООД, ЕИК: 
104679005 и „ЕНЕЛ СТРОЙ” ООД, с ЕИК: 201533149, е адрес за кореспонденция: град 
Велико Търново, ПК 5000, улица „Юрий Гагарин”, вх.А, № 1, ет.З; телефон: +359 87 872 
84 84; ел. noni;a:mistral7@abv.bg лице за контакти: Венцислав Дончев, е със следните 
резултати:

Оценяване на Показател (П1) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ -  100 т.
Оценяване на Показател (П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ - 100 т.
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = 
П1 х 50% + П2 х 50%,

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника Обединение „Мистрал Енел” : 
КО = 100 т. х 50% + 100 т. X 50%,
КО = 50 + 50 = резултат 100.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4:
Оферта на участника Консорциум „ГЕОПЛАН ИНФРАСТРУКТУРА” 

с вх. № 53-1087-1/15.05.2017г. от 14:12 часа, с участници в консорциума: „ПЛАНЕКС 
ИНФРАСТРУКТУРА” ООД, ЕИК: 202694924 и „ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН” ЕООД, 
с ЕИК: 201432883, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, улица 
„Магистрална”, № 3, ет.4; телефон: 062/588 004; ел. поща: planexinfrastructure@abv.bg 
лице за контакти: Кристиян Дешков е със следните резултати:
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Оценяване на Показател (П1) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ -  100 т.
Оценяване на Показател (П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ - 100 т.
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = 
П1 х 50% + П2 х 50%,

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника Консорциум „ГЕОПЛАН 
ИНФРАСТРУКТУРА”:
КО = 100 т. х 50% + 100 т. х 50%,
КО = 50 + 50 = резултат 100.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИПИЯ 5:
♦> Оферта с вх. № 5300-1359-1/15.05.2017 г. от 15:57 часа на „ВТ 

ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, с БИК: 104112179; адрес за кореспонденция: град Велико 
Търново, ПК 5000, улица „Баба Мота”, № 12, телефон: 062/650 336; факс: 062/650 336, 
ел. поща: vtingenering@abv.bg. Лице за контакти: Станимир Георгиев, е със
следните резултати:

Оценяване на Показател (П1) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ -  100 т.
Оценяване на Показател (П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ - 100 т.
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = 
П1 х 50% + П2 х 50%,

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД:
КО = 100 т. X 50% + 100 т. X 50%,
КО = 50 + 50 = резултат 100.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6:
❖ Оферта с вх. № 5300-1235-5/15.05.2017 г. от 13:06 часа на „СКОРПИОН 

ИНВЕСТСТРОЙ” ЕООД, с БИК: 104639368; адрес за кореспонденция: град Велико 
Търново; ПК: 5000; ул. „България”, № 23; телефон: 062/652043; ел. поща: 
globus_lv@abv.bg; факс: 062:650507. Лице за контакти: Теодора Колева, е със
следните резултати:

Оценяване на Показател (П1) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ -  100 т.
Оценяване на Показател (П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ - 100 т.
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = 
П1 х 50% + П2 х 50%,

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника „СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОЙ” 
ЕООД:
КО = 100 т. X 50% + 100 т. X 50%,
КО = 50 + 50 = резултат 100.

Комисията извърши оценка и попълни индивидуални оценъчни таблици по 
показателят, подлежащ на оценка на този етап от работата на комисията и обобщена 
оценъчна таблица. Индивидуалните оценъчни таблици и обобщената оценъчна таблица
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се изготвени в съответствие с одобрената от възложителя методика за избор на 
икономически най-изгодна оферта въз основа на критерий за възлагане „оптимално 
съотношение качество/цена“ и същите са неразделна част от настоящия протокол.

Комисията получи посочените резултати при стриктно спазване на условията на 
методиката, съгласно предварително обявените на обществената поръчка.

Комисията приключи работа в 16:30 часа.

Настоящият протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 
13.07.2017 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.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра и ще бъде 
публикуван на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko- 
tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/477/.

Директор на Дирекция „Строителство и
устройство на територията” в Община Велико Търново; 

И ЧЛЕНОВЕ:

.................. ад..............................................................................

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

2. Мая Тодорова -  Младши експерт Дирекция „Обществени поръчки”;

3. инж. Даниел Дцнчев f Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”;

4. июк. Иван Иванов -  Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”;

...................................  V...................

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

6. Ана , ;орова - Главен експерт Дирекция „Бюджет и финанси”.
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Обобщена Оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „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

№
по

ред
Фирма

Показател П1) 
СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ- 
П1 = (CminAl / 
CnAl) х 100=
......... (брой

точки)

Относителна 
тежест на 

показател - 
П 1в КО е 
50%, при 

което 
резултатите 

са:

Показател
(П2)
ЦЕНОВИ 
КРИТЕРИЙ- 
П2 = (Ц тш  / 
ДО х 100=
.......... (брой
точки)

Относителна 
тежест на 
показател -  П2 
в КО е
50%, при което 
резултатите са:

КО = П1 х
50% + П2 
х 50%

1 „СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОИ” ЕООД 
позиция№ 6 100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

2 „Консорциум „ГЕОПЛАН ИНФРАСТРУКТУРА”- 
позиция №4 100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

3 „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - позиция №5
100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

4. „Обединение „Мистрал Енел” - позиция №3

100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

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

И ЧЛЕНОВЕ

1. Наля)Петоова - Директор Дирекция „Обществени поръчки”;

2. М л ^ ^ ^ ц о в а  -  Младши експерт Дирекция „Обществени поръчки”;

‘"щс^Даниел Дончев - Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”;

4. Чи^к^Иван Иванов -  Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”; 

57Л4орд'ан,ка/Антонова -  Старши експерт Дирекция „Проекти и програми”; 

6. Ана Тодорова - Главен експерт Дирекция „Бюджет и финанси”.
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Индивидуална Оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „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“, по обособени позиции, на допуснатите участници до етап отваряне на 
ценови предложения;
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = П1 х 50% + П2 х 50%;
(П1) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. Максимален брой точки по показателя -  100 точки. Относителната тежест на показателя в
комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: П1 = (CminAl / CnAl) х 100 = ..........
(брой точки)
(П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ. Участникът предложил най -  ниска цена за изпълнение на позицията получава максимален брой точки по 
показателя -  100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Прилагана се формулата: П2 = (Цгшп / Щ) х 
100 =  (брой т о ч к и ) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№
по
ред

Фирма

Показател П1) 
СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ- 
П1 = (CminAl / 
CnAl) х 100=
.......... (брой

точки)

Относителна 
тежест на 

показател - 
П1 в КО е 
50%, при 

което 
резултатите 

са:

Показател
(П2)
ЦЕНОВИ 
КРИТЕРИЙ- 
П2 = (Цгшп / 
Ц1) х 100=
..........(брой
точки)

Относителна 
тежест на 
показател -  
П2 в КО е 
50%, при 
което
резултатите
са:

КО = П1
х 50% + 
П2 х 50%

1 „СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОИ” ЕООД - 
позиция№ 6 100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

2 „Консорциум „ГЕОПЛАН 
ИНФРАСТРУКТУРА”-позиция №4 100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

3 „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - позиция №5
100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

4. „Обединение „Мистрал Енел” - позиция №3
100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

X
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция „Строителство и устройство на територията” в Община Велико Търново;
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Индивидуална Оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „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“, по обособени позиции, на допуснатите участници до етап отваряне на 
ценови предложения;
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = П1 х 50% + П2 х 50%;
(П1) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. Максимален брой точки по показателя -  100 точки. Относителната тежест на показателя в
комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: П1 = (CminAl / CnAl) х 100 = .........
(брой точки)
(П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ. Участникът предложил най -  ниска цена за изпълнение на позицията получава максимален брой точки по 
показателя -  100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Прилагана се формулата: П2 = (Цгшп / L(i) х 
100 =  (брой точки)__________________________________________________________________________________________________

№
по
ред

Фирма

Показател П1) 
СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ- 
П1 = (CminAl / 
CnAl) х 100=
.......... (брой

точки)

Относителна 
тежест на 

показател - 
П1 в КО е 
50%, при 

което 
резултатите 

са:

Показател
(П2)
ЦЕНОВИ 
КРИТЕРИЙ- 
П2 = (Цш т / 
Щ) х 100=

т о ч к и )

Относителна 
тежест на 
показател -  
П2 в КО е 
50%, при 
което
резултатите
са:

КО = П1
х 50% + 
П2 х 50%

1 „СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОИ” ЕООД - 
позиция№ 6 100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

2 „Консорциум „ГЕОПЛАН 
ИНФРАСТРУКТУРА”-позиция №4 100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

3 „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - позиция №5
100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 н-̂ о о

4. „Обединение „Мистрал Енел” - позиция №3
/ 100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

ЧЛЕН: Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки”;
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Индивидуална Оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „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“, по обособени позиции, на допуснатите участници до етап отваряне на 
ценови предложения;
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = П1 х 50% + П2 х 50%;
(П1) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. Максимален брой точки по показателя -  100 точки. Относителната тежест на показателя в
комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: П1 = (CminAl / CnAl) х 100 = .........
(брой точки)
(П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИИ. Участникът предложил най -  ниска цена за изпълнение на позицията получава максимален брой точки по 
показателя -  100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Прилагана се формулата: П2 = ( Ц т т  / Ц1) х 
100 =  (брой точки)___________________________________________________________________________

№
по
ред

Фирма

Показател П1) 
СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ- 
П1 = (CminAl / 
CnAl) х 100=
.........(брой

точки)

Относителна 
тежест на 

показател - 
П1 в К О е  
50%, при 

което 
резултатите 

са:

Показател
(П2)
ЦЕНОВИ 
КРИТЕРИЙ- 
П2 = (Ц т т  / 
Щ) х 100=
..........(брой
т о ч к и )

Относителна 
тежест на 
показател -  
П2 в КО е 
50%, при 
което
резултатите
са:

КО = П1
х 50% + 
П2 х 50%

1 „СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОИ” ЕООД - 
позиция№ 6 100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

2 „Консорциум „ГЕОПЛАН 
ИНФРАСТРУКТУРА”-позиция №4 100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

3 „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - позиция №5
100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

4. „Обединение „Мистрал Енел” - позиция №3
\ \ / \ 100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

............................. ..............у ; -  -
ЧЛЕН: Мая Тодорова -  Младши експерт Дирекция „Обществени поръчки”;

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



Индивидуална Оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „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“, по обособени позиции, на допуснатите участници до етап отваряне на 
ценови предложения;
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = П1 х 50% + П2 х 50%;
(П1) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. Максимален брой точки по показателя -  100 точки. Относителната тежест на показателя в
комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: П1 = (CminAl / CnAl) х 100 = .........
(брой точки)
(П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ. Участникът предложил най -  ниска цена за изпълнение на позицията получава максимален брой точки по 
показателя -  100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Прилагана се формулата: П2 = (Цгшп / Щ) х 
100 =  (брой точки)___________________________________________________________________________________________________

№
по
ред

Фирма

Показател П1) 
СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ- 
П1 = (CminAl / 
CnAl) х 100=
.........(брой

точки)

Относителна 
тежест на 

показател - 
П1 в КО е 
50%, при 

което 
резултатите 

са:

Показател
(П2)
ЦЕНОВИ 
КРИТЕРИЙ- 
П2 = (Цшш / 
Щ) х 100=
..........(брой
точки)

Относителна 
тежест на 
показател -  
П2 в КО е 
50%, при 
което
резултатите
са:

КО = П1
х 50% + 
П2 х 50%

1 „СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОИ” ЕООД - 
позиция№ 6 100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

2 „Консорциум „ГЕОПЛАН 
ИНФРАСТРУКТУРА”-позиция №4 100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

3 „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - позиция №5
100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

4. „Обединение „Мистрал Енел” - позиция №3
100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

....................е . . . х . \ . \ .. / .....................................................................................................ф ^ - w j ............ .................... ..............................
ЧЛЕН: инж. Даниел Дончев - Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”;

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



Индивидуални Оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „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“, по обособени позиции, на допуснатите участници до етап отваряне на 
ценови предложения;
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = П1 х 50% + П2 х 50%;
(П1) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. Максимален брой точки по показателя -  100 точки. Относителната тежест на показателя в
комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: П1 = (CminAl / CnAl) х 100 = ..........
(брой точки)
(П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ. Участникът предложил най -  ниска цена за изпълнение на позицията получава максимален брой точки по 
показателя -  100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Прилагана се формулата: П2 = ( Ц т т  / Щ) х
100 =  (брой точки)

№
по
ред

Фирма

Показател П1) 
СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ- 
П1 = (CminAl / 
CnAl) х 100=
.........(брой

точки)

Относителна 
тежест на 

показател - 
П1 в КО е 
50%, при 

което 
резултатите 

са:

Показател
(П2)
ЦЕНОВИ 
КРИТЕРИЙ- 
П2 = (Ц т т  / 
Ц1) х 100=

т о ч к и )

Относителна 
тежест на 
показател -  
П2 в КО е 
50%, при 
което
резултатите
са:

КО = П1
х 50% + 
П2 х 50%

1 „СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОИ” ЕООД - 
позиция№ 6 100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

2 „Консорциум „ГЕОПЛАН 
ИНФРАСТРУКТУРА”-позиция №4 100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

3 „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - позиция №5
/ 100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

4. „Обединение „Мистрал Енел” - позиция №3V >1 Г\
--------------------- - ■ ГГ-------г----------------------------------------- 100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

ЧЛЕН: инж. Иван Иванов -  Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”;

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



Индивидуална Оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „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“, по обособени позиции, на допуснатите участници до етап отваряне на 
ценови предложения;
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = П1 х 50% + П2 х 50%;
(П1) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. Максимален брой точки по показателя -  100 точки. Относителната тежест на показателя в
комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: П1 = (CminAl / CnAl) х 100 = .........
(брой точки)
(П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИИ. Участникът предложил най -  ниска цена за изпълнение на позицията получава максимален брой точки по 
показателя -  100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Прилагана се формулата: П2 = (Цпнп / U,i) х 
100 =  (брой т о ч к и )__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№
по
ред

Фирма

Показател П1) 
СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ- 
П1 = (CminAl / 
CnAl) х 100=
.......... (брой

точки)

Относителна 
тежест на 

показател - 
П1 в КО е 
50%, при 

което 
резултатите 

са:

Показател
(П2)
ЦЕНОВИ 
КРИТЕРИЙ- 
П2 = (Цпнп / 
Щ) х 100=
..........(брой
точки)

Относителна 
тежест на 
показател -  
П2 в КО е 
50%, при 
което
резултатите
са:

КО = П1
х 50% + 
П2 х 50%

1 „СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОИ” ЕООД - 
позиция№ 6 100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

2 „Консорциум „ГЕОПЛАН 
ИНФРАСТРУКТУРА”-позиция №4 100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

3 „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - позиция №5
100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

4. „Обединение „Мистрал Енел” - позиция №3

- / ]  / У  -  -  ...
100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

ЧЛЕН: Йорданка Антонова -  Старши експерт Дирекция „Проекти и програми”;;

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



Индивидуална Оценъчна таблица за обществена поръчка с предмет: „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“, по обособени позиции, на допуснатите участници до етап отваряне на 
ценови предложения;
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: КО = П1 х 50% + П2 х 50%;
(П1) СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. Максимален брой точки по показателя -  100 точки. Относителната тежест на показателя в
комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: П1 = (CminAl / CnAl) х 100 = .........
(брой точки)
(П2) ЦЕНОВИ КРИТЕРИИ. Участникът предложил най -  ниска цена за изпълнение на позицията получава максимален брой точки по 
показателя -  100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Прилагана се формулата: П2 = ( Ц т т  / Ц1) х
100 =  (брой точки)

№
по
ред

Фирма

Показател П1) 
СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ- 
П1 = (CminAl / 
CnAl) х 100=
.........(брой

точки)

Относителна 
тежест на 

показател - 
П1 в К О е  
50%, при 

което 
резултатите 

са:

Показател
(П2)
ЦЕНОВИ 
КРИТЕРИЙ- 
П2 = (Ц т т  / 
Щ) х 100=
..........(брой
т о ч к и )

Относителна 
тежест на 
показател -  
П2 в КО е 
50%, при 
което
резултатите
са:

КО = П1
х 50% + 
П2 х 50%

1 „СКОРПИОН ИНВЕСТСТРОИ” ЕООД - 
позиция№ 6 100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

2 „Консорциум „ГЕОПЛАН 
ИНФРАСТРУКТУРА”-позиция №4 100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

3 „ВТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - позиция №5
100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

4. „Обединение „Мистрал Енел” - позиция №3
100 т. Резултат 50 100 т. Резултат 50 100

ЧЛЕН: Ана Тодорова - Главен експерт Дирекция „Бюджет и финанси”.

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


