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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

ПРОТОКОЛ № 1 

Днес на дата 03.08.2017 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 22-1336/03.08.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез 
провеждане на договаряне без предварително обявление с предмет: „Изграждане на 
кризисен център за лица" с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0034 и 
публикувано решение от дата на дата 28.06.2017 г. с ID 793623 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община 
Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/502/ 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция СДЗ: 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Ваня Косинчева - Ст. експерт в дирекция „Бюджет и финанси"; 

2. инж. Мариана Иванова - Старши експерт в Дирекция "Проекти и програми"; 

3. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки"; 

4. инж. Вяра Димитрова - Главен експерт в Отдел „Техническа инфраструктура". 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 
ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол. 

На заседанието на комисията не присъства представител на участника. 

Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция „СДЗ" в Община Велико Търново, 
изчете Заповед № РД 22-1336/03.08.2017 г., представи комисията и оповести нейните 
задачи. 

В определеният срок за получаване на оферти е получена една оферта от: 

„Климатроник" ЕООД с вх. № 53-1171-3/02.08.17 г. от 16:07 часа с адрес: град 
София, ПК 1233, ул. „Козлодуй" №82, тел. 02/9670008, e-mail:office@klimatronik.bg. 

., То за документ е създаден в рамките на проект ., Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфинансирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Оощина Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на OllPP 2014-2020 г. ". 
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Поканените да участват: БЪЛГАРСКА БИЗНЕС КОМПАНИЯ ООД и АРКЕТИПО 
БЪЛГАРИЯ ООД не са подали оферти. 

Комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП отвори и оповести 
съдържането на опаковката на участника, както следва: 

I. Оферта от „Климатроник" ЕООД с вх. № 53-1171-3/02.08.17 г. от 16:07 часа с 
адрес: град София, ПК 1233, ул. „Козлодуй" №82, тел. 02/9670008, е-
mail: office@klimatronik.bg. 

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с ненарушена 
цялост плик с надпис Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на 
комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри". 

Съдържание на документите: 

1. Заявление за участие ведно с опис на документите, оригинал подписан и подпечатан 
стр.1; 

2. ЕЕДОП на „Климатроник" ЕООД, оригинал подписан и подпечатан от Цветан Кордев 
и Цветелина Персийска от стр.2 до стр.26; 

3. ЕЕДОП на ДОТ ЛАЙН ЕООД, оригинал подписан от Иглика Забунова от стр.27 до 
стр.50; 

4. Техническо предложение оригинал, подписано и подпечатано от Цветан Кордев ведно 
с Визия за проектиране, технически документации и визуализации на стр.51 до стр. 150; 

5. Електронен носител - 1бр. 

След като разгледа подробно заявлението за участие на участника комисията 
констатира, че то отговаря на предварително обявените условия и участникът следва да 
бъде допуснат до разглеждане на техническото предложение относно съответствието с 
предварително обявените условия. 

В поканата Възложителят е посочил, че техническото предложение следва да 
отговаря на следните условия: 

„Техническото предложение трябва да е изготвено съгласно настоящите 
указания по приложения образец и да включва: 

Участникът следва да представи Визия за проектирането, която се състои от 
две части. В текстовата част се описват системите и материалите, които 
участника смята да внедри и използва при проектирането на сградите. Писмената 

,, Този документ е създаден в рамките на проект .. Изграждане на кризисен център за лица " които се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфинансирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, не този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на OllPP 2014-2020 г. ". 
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част следва да съдържа минималната информация необходима за извършване на 
оценката съгласно методиката посочена в Раздел VI. 

Следва да е налице информация относно коефициента на топлопреминаване на 
всяка ограждаща конструкция на сградата, като се изложи информация за начинът, 
по който се постигне този коефициент. Участникът следва да представи и 
информация относно визията си за системата за отопление и охлаждане с 
термопомпа (посочва се какъв вид), като се посочва коефициент за трансформация на 
топлина, както и най-ниската температура, при която термопомпата функционира и 
осигурява отоплението. Същата следва да развие изисканото в техническите 
спецификации като се представи конкретно обяснение как ще функционира и на какъв 
принцип/и ще работи. Следва да се опише и каква система за автоматично регулиране 
на температурата във всяко помещение участникът смята да инсталира. Следва да е 
налице информация относно системата за добив на топла вода чрез слънчеви панели. 
Следва да се опише и системата за добиване на електроенергия от възобновяеми 
източници. Следва да се представи и каква система за автоматично регулиране на 
температурата във всяко помещение смята да инсталира участникът. Участникът 
трябва да представи и кратко описание на изгледа и външното и вътрешното 
разположение на сградите. 

Предложеното във връзка с показателите за оценка Bl, В2, ВЗ и В4 следва да 
бъде съпроводено с доказателства (изчисления, техническа документация, както и 
всякакви други, които участника смята за подходящи), с които се удостоверява 
изложената информация за всеки един от посочените показатели. 
Доказателствата следва да дават възможност на комисията сама да провери 
написаното от участника, в противен случай той ще бъде отстранен от участие. 

Към текстовата част следва да е представена и визуализация на общия изглед 
на сградите, който да показва идеята за проектиране на участника. Тя трябва да 
съдържа минимум външен изглед и разположение на къщите от вътре. Цветна 
визуализация следва да се представи и на електронен носител в 3D вариант. " 

Представеното Техническо предложение от участника има следните пропуски: 

1. На стр. 70 от офертата е декларирано, че минималната температура, при която 
термопомпата функционира е -20 градуса по Целзий. Същото се явява 
предложение по показател 3.2 от методиката. На стр. 80 от офертата си 
участникът е приложил доказателство съгласно изискванията в поканата. 
Информацията, която представеният документ дава не съответства на 
декларираното от участника. Като работен диапазон за отопление е даден: 
мин - макс. -15-20. По този начин участникът не е доказал предложението си 
в офертата и така тя се явява неподходяща и не отговаря на предварително 
обявените условия. 

2. Поставено е и условие да се опише и системата за добиване на електроенергия 
от възобновяеми източници. В техническото предложение не се споменава 

., Този документ е създаден в рамките на проект .. Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфинансирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
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добив на енергия от такива източници. Посочено е единствено, че ще се 
използва слънчева светлина за затопляне на вода, но не и за добиване на 
електрическа енергия. Изискване за наличие на такава система е поставено и в 
техническите спецификации и липсата на предложение за такава система 
означава, че офертата е неподходяща и не отговаря на предварително 
обявените условия. 

С оглед на гореизложеното комисията предлага участника за отстраняване 
на основание чл. 107, т, 2, б. „а" от ЗОП. 

Комисията завърши своята работа в 16:20 часа предава протокола от работата си 
на Възложителя ведно с доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60, ал. 1 от ППЗОП за 
изготвяне на Решение по чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 108, т. 4 от ЗОП. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция^СДД^ 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Ваня Косинчева - Ст. експерт в дирекция „Бюджет и финанси"; 
Г^ТГГГД, 1.1 

2. инж. Мариана Иванова - Старши експерт в Дирекция "Проекти и програми" 
. i'71 

3. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки"; 

" 

4. инж. Вяра Димитрова - Главен експерт в Отдел „Техническа инфраструктура! 
/ • > 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, 
във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни.




