
ПРОТОКОЛ № 1

Днес на дата 01.08.2017 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 22-1314 от 01.08.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, 
започна разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена 
поръчка чрез провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление с 
предмет: „Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с
реализацията на Националиата програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради на територията на Община В. Търново - 
Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул."РАЙЧО НИКОЛОВ" 
№1“, публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/507/ , с уникален номер на 
процедурата 00073-2017-0037 в регистъра на АОП и публикувано решение на дата
20.07.2017 г. с ГО 797142 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. арх. Николай Миладинов - Главен експерт в отдел „Устройство на територията”;
3. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”.
4. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт Дирекция ОП;
5. инж. Свилен Димитров от “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД;
6. Александър Колев -  старши експерт Дирекция ОП.

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 присъстваха представители на участниците:
-  г-н  Деян Ганев -  в качеството му на управител на „Килтекс“ ЕООД;
-г-н Тодор Димитров -  в качеството му на управител на „Бибо 69“ ЕООД;
-г-жа Диана Колева -  в качеството си на главен инженер в „Бибо 69“ ЕООД. 

Присъстващите се подписаха в протокол за присъствие, неразделна част от настоящия 
протокол.

Инж. Динко Кечев -  Директор на Дирекция „Строителство и устройство на 
територията”, изчете Заповед РД 22-1314 от 01.08.2017 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 
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 да проведе заседание на дата 01.08.2017 
г. от 14:00 часа в заседателна зала в сградата на Община Велико Търново. Всички 
действия на комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от работата да бъдат 
отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, да бъде представен на 
Възложителя за утвърждаване, като към него да бъдат приложени протоколите от 
работата на комисията и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, 
заедно с цялата документация по процедура с предмет: „Проектиране и изпълнение 
на строителни дейности във връзка е реализацията на Националиата програма за
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енергийна ефективност на многофамилните жилищ ни сгради на територията на 
Община В. Търново - Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, 
ул."РА Й ЧО  Н И КО Л О В" № 1“ ; с уникален номер 00073-2017-0037 в регистъра на 
АОП.

Комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване. При 
отваряне на офертите стриктно се приложи чл. 54, ал.З, ал.4, ал.5 от ППЗОП.

Комисията отвори по реда на постъпване на офертите- запечатаните 
непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за 
наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри” във всяка 
оферта. Трима от членовете на комисията подписаха всички страници от техническото 
предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на всяка от 
постъпилите оферти.

Приложи се чл. 54, ал.5 от ППЗОП, като присъстващите управители положиха 
подпис върху всички страници от техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” от офертата на конкурентния участник.

Комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести съдържането на 
офертите, както следва:

I. Оферта с вх. № 53-992-6/31.07.2017 г. в 10:11 ч. на участника „Бибо 69“ ЕООД, с 
ЕИК: 201949560, с адрес по регистрация: област София (столица), община 
Столична, гр. София 1220, район Надежда, ж.к. Надежда, бл. 223, вх. В, ет.4, ап. 35, 
адрес посочен за кореспонденция: град: София, пощ. код: 1303, ул. „О вчо поле“ № 
122, телефон:0893339363, електронен адрес: bibo691td@gmail.com, лице за
контакти: Тодор Димитров.
Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри”, запечатан и непрозрачен и 
папка с документи и информация, както следва:
- Опис на представените документите, съгласно чл. 47, ал.З от ППЗОП съдържащи се в 
офертата -  Образец № 1, подписан и подпечатан от Тодор Димитров - Управител на 
„Бибо 69“ ЕООД, стр. 1 - 3 ;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от Тодор Димитров - Управител на „Бибо 69“ ЕООД, 
стр.4 - стр.27;
- Удостоверение от ЦПРС за регистрация на „Бибо 69“ ЕООД, заверено копие -  стр. 28;
- застрахователна полица издадена на „Бибо 69“ ЕООД, заверено копие -  стр. 29;
- удостоверения -  2 броя, издадени на „Бибо 69“ ЕООД, заверено копие -  стр. 30-32;
- сертификат за регистрация ISO 9001:2015, издаден на „Бибо 69“ ЕООД, заверено 
копие -  стр. 33;
- сертификат за регистрация ISO 14001:2015, издаден на „Бибо 69“ ЕООД, заверено 
копие -  стр. 34;
- сертификат за регистрация ISO 18001:2007, издаден на „Бибо 69“ ЕООД, заверено 
копие -  стр. 35;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от Ваня Димитрова - Управител на „Вива Проект“ 
ЕООД, подизпълнител, стр.36 - стр.55;
- застрахователна полица издадена на „Вива Проект“ ЕООД, заверено копие -  стр. 56-
57;
- референции и удостоверение -  общо 3 броя, издадени на „Вива Проект“ ЕООД, 
заверено копие -  стр. 58-60;
- сертификат за регистрация ISO 18001:2007, издаден на „Вива Проект“ ЕООД, 
заверено копие -  стр. 61;
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- сертификат за регистрация ISO 14001:2015, издаден на „Вива Проект“ ЕООД, 
заверено копие -  стр. 62;
- сертификат за регистрация ISO 9001:2015, издаден на „Вива Проект“ ЕООД, заверено 
копие -  стр. 63;
- техническо предложение -  част I и II, образец №3 от документацията -  стр. 2-438.

II. Оферта с вх.5300-20812-3/31.07.2017 г. в 10:20 ч. на участника „Килтекс“ ЕООД, 
е ЕИК: 203022445, е адрес по регистрация: област Габрово, община Габрово, гр. 
Габрово, 5300, „Свищовска“ №91, адрес за кореспонденция по оферта: град: 
София, пощ. код: 1303, ул. „Овчо поле“ № 122, телефон:0879146031, електронен 
адрес:сИапако1еуа881107@gmail.com, лице за контакти: Деян Ганев

Опаковката съдържа плик „Предлагани ценови параметри”, запечатан и 
непрозрачен папка с документи и информация, както следва:
- Опис на представените документите, съгласно чл. 47, ал.З от ППЗОП съдържащи се в 
офертата на „Килтекс“ ЕООД- Образец № 1, подписан и подпечатан от Деян Ганев -  
Управител на „Килтекс“ ЕООД, 2 стр.;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от Деян Ганев -  Управител на „Килтекс“ ЕООД, 22 
стр.;
- Удостоверение от ЦПРС за регистрация на „Килтекс“ ЕООД, заверено копие -  1 стр.;
- застрахователна полица, застрахователен сертификат и спецификация, издадени на 
„Килтекс“ ЕООД, заверени копия -  3 стр.;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от Деян Ганев -  Управител на „Килтекс“ ЕООД, 22 
стр.;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП), подписан и подпечатан от „Паралакс студио“ ЕООД, подизпълнител, 18 стр.;
- застрахователна полица, издадена на „Паралакс студио“ ЕООД, заверени копия -  1 
стр.;
- референции- общо 5 броя, издадени на „Паралакс студио“ ЕООД, заверено копие -  5 
стр.;
- техническо предложение -  част I и II, образец №3 от документацията 316 стр.

Председателя на комисията на основание чл. 51, ал.4, т.1 от ППЗОП определя 
следния прогнозен график за работа на комисията:

1.Най- късно до 07.08.2017г„ всеки от комисията тоябва лично да разгледа 
документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на съхранение на 
документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата на 
комисията- стая архив на дирекция ОП, където офертите са на разположение на 
членовете на комисията за преглед и анализ.

2.Най- късно на дата 15.08.2017 г. комисията трябва да проведе заседание за да 
обсъди и изготви Протокол за съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като установи 
липсата или наличието на документи и информация, изискани от възложителя, 
съгласно предварително обявените условия относно личното състояние и критериите 
за подбор. Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите 
въз връзка с личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и 
подписване на декларации, образци и ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на 
други изисквания на обявлението, документацията и образците към нея.
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3. Дата за отваряне на Ценовите предложения и преговори по тях най- късно до: 
18.08.2017 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 е предварително обявените условия.

Комисията приключи работа в 15:30 часа

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕ ш . Динко Кечев -  Директор на дирекция „Строителство и
устройство на територията” в Община Велико Търново;

И ЧЛ ОВЕ:

1. Надя Петрова Директор Дирекция „Обществени поръчки”;

2. арх^Николай Миладйнов - Главен експерт в отдел „Устройство на територията”;

З^инж. Ивайло Даче„ * лавен експерт отдел „Техническа инфраструктура ”;

4. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт Дирекция ОП;

5. инж \свйлен Димитров от “ИНВРТ/ТСТРОЙ 92” ЕООД.
AsJ

6. Александър Колев -  старша/експерт Дирекция ОП.
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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




