
ПРОТОКОЛ № 4

Д н ес, 17.08.2017 г. в 14:00 ч.. в сградата па Общ ина Велико Търново в стая 307 /Н ова  
зала/. Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, назначена 
със Заповед №  РД 22-1314  от 01 .08 .2017  г., и изменена със Заповед №  РД 22-1419  от
17.08.2017 г., на Кмета на Общ ина Велико Търново, продължи разглеждането на 
офертите, постъпили във връзка с участие в общ ествена поръчка чрез провеждане на 
процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „П роектиране и 
изпълнение на строителни дейности във връзка е реализацията на Н ационалната  
програма за енергийна ефективност на многофамилнитс жилищ ни сгради на 
територията на Общ ина В. Търново - Сграда е административен адрес гр. Велико 
Търново, ул."РАЙЧО НИ КО ЛО В" № 1, публикувана на профила на купувача на 
Общ ина Велико Търново https://w w w .veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/507/,

с уникален номер на процедурата 00073-2017-0037  в регистъра на A 0 1 I и 
публикувано реш ение на дата 20 .07 .2017  г. с ГО 797142 в Регистъра на общ ествените 
поръчки на ЛО П,

КО М И СИ Я в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор на дирекция „Строителство и 
устройство на територията” в Общ ина Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Надя 11етрова Директор Дирекция „Общ ествени поръчки”;
2. инж. Ани Янкова- Главен експерт отдел „Устройство на територията”;
3. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”.
4. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт Дирекция O il;
5. инж. Свилен Димитров от “ИНВЕСТСТРОЙ 92” ЕООД;
6. А лександър Колев -  старши експерт Дирекция 011.

На дата 14.08.2017 г. е публикуване на съобщ ение №  91 -00-268 /14 .08 .2017  г. на профила 
на купувача https://www.veliko-tatT>ovo.bti/ba/r)rofil-na-kupuvacha/507/ за датата, часа и 
мястото на отваряне на ценовото предложение.

П реди започване на работата на комисията инж. А ни Янкова- Главен експерт  
отдел „Устройство на територията”, подписа декларация по чл. 103, ал.2 от ЗОП и ч л .5 1, 
ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП. неразделна част от настоящия протокол.

В съответствие с чл. 57, ал.З от ППЗОП комисията обяви резултатите от оценяването на 
допуснатата оферта но показателите от методиката:

•  П1 е показател „Техническо предложение на участника за нивото на 
качествено изпълнение на поръчката“

• П2А е показател „П редложен срок за изпълнение на проектиране“
•  П2Б е показател „П редложен срок за изпълнение на строителство“

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ на 
допуснатия участник.
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I. Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника „Бибо 69“ ЕООД, с ЕИК: 
201949560 с Оферта с вх. №  53-992-6/31.07.2017 г. в 10:11 ч. и с адрес за 
кореспонденции: град: София, пощ. код: 1303, ул. „Овчо ноле“ № 122, 
телефон:0893339363, електронен адрес: bibo691td@ gmail.com, лице за контакти: 
Тодор Димитров.

-ценово предлож ение по чл. 39, ал.З, т.2 от 1II130П  -  О бразец № 5 -  стр. 1 -3 -оригинал, 
подписан и подпечатан;

-приложение № 5.1. към Ценово предлож ение -  показатели за ценообразуване -  стр.4  
-  оригинал, подписан и подпечатан;

П редседателя на комисията оповести съдържанието на ценовото предлож ение, като 
изчете предложените цени за всяка от посочените дейности, в последователност така 
както са посочени от участника в образеца Ценово предлож ение, като оповести и 
показателите за ценообразуване.

Ц еновото предложение за участие в обявената процедура за общ ествена поръчка с 
предмет: „П роектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с 
реализацията на Н ационалната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищ ни сгради на територията на Общ ина В. Търново - Сграда 
с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "РАЙЧО НИКОЛОВ" №1, 
съдържанието на оповестената информация е както следва;

1. Общ о възнаграждение от сбора на стойностите по т. 1. 1, т. 1.2 и т. 1.3 и т. 1.4. от 
настоящият образец е: 474 585,52 лв. без ДДС (словом: четиристотин седем десет  и 
четири хиляди и петстотин осем десет и пет лева и 52 ст.) и 569 502, 62 лв. с ДДС (словом: 
петстотин ш естдесет и девет хиляди петстотин и два лева и 62 ст.).

Горното възнаграждение е образувано, както следва:
1.1.3а изготвяне на работен проект по всички части: 17 805,02 лв. (словом: 

седем надесет хиляди и осем стотин и пет лева и 2 ст.) без Д ДС или 21 366,02 лв. (словом: 
двадесет и една хиляди и триста ш естдесет и шест лева и 2 ст.) с ДДС;

1.2.3а авторски надзор но време на изпълнение на СМ Р на обекта: 1780,50 лв. 
(словом: хиляда седем стотин и осем десет лева и 50 ст.) без ДДС  или 2136 ,60  лв. (словом: 
две хиляди сто и тридесет и ш ест лева и 60 ст.) с ДДС;

1.3.3а изпълнение на СМ Р за енергоспестяващ и мерки, включително  
съпътстващ и СМР: 4 5 0  450 ,00  лв. (словом: четиристотин и петдесет хиляди  
четиристотин и петдесет лева) без Д Д С  или 540 540,00 лв. (словом: петстотин и 
четиридесет хиляди петстотин и четиридесет лева) с Д Д С.

1.4. Възнаграждение за непредвидени разходи в размер до 4 550,00 лв. без ДДС  
(словом: четири хиляди петстотин и петдесет лева) и 5 460 ,00  лв. с ДДС  (словом: пет 
хиляди четиристотин и ш естдесет лева).

Комисията установи, чс участникът е попълнил ценовото си предлож ение, в 
съответствие с условията на образеца и документацията.

Плик „Предлагани ценови параметри“ има съдържание съгласно предварително 
обявените условия. Комисията установи, че при РЗП на жилищпа сграда с 
административен адрес: гр. Велико Търново, ул. "РАЙЧО НИКОЛОВ" №1 от 3
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956.67 m2, участникът нравилно е предложил възнагражденията си но т.1.1 и т.1.2, 
като се е съобразил с максималната референта стойност от 5 лв. без ДДС, както и 
правилно е предложил възнаграждението по т. 1.3 и т.1.4, като се е съобразил с 
максималната референта стойност от 115 лв. без ДДС.

Общ ата нрогнозна стойност за поръчката е 474 800,40 лв. без ДДС , а общ ото 
възнаграждение на участникът по т. 1. 1, т. 1.2 и т .1 .3  и т. 1.4 е 474 585,52 лв. без ДДС
или предлож еното възнаграждение на участникът е ио-ниско от общ ата нрогнозна  
стойността на поръчката.

Комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта по показател ПЗ - 
оценката на „Ценово предлож ение за изпълнение на поръчката“ при спазване на 
предварително обявените условия на методиката:

Н ачин за оп редел ян е и а  оценката по пок азател  ПЗ -  „Ценово предложение за 
изпълнение на поръчката“:

О ценка но показател ПЗ -  Ценово предлож ение за изпълнение на поръчката
Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да  
се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на 
документацията за участие в процедурата.
Точките относно ценовите предложения се изчисляват по следната формула: 
П редложена цена -  ПЗ (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) - с тежест  
в комплексната оценка -  50 точки.

П редложена цена -  ПЗ (Ценово предлож ение за изнълнерие на поръчката) на
участника се изчислява по следната формула (мерната единица е български лева, като 
сумата се закръгля до  втория знак на десетичната запетая):

Предложено минимално общо ценово
„  , предложение в лева .1Л —     *

Предложено общо ценово
предложение от участника в лева

Прогнозната стойност на общ ествената поръчка но обособени  позиции е 474 800, 
40 лв. без ДДС.

Комисията допуска до но нататъш но участие и оценка в съответствие с 
предварително обявените условия следната оферта:

1. Оферта с вх. № 53-992-6/31.07.2017 г. в 10:11 ч. на участника „Бибо 69“ ЕООД, 
с ЕИК: 201949560, с адрес за кореспонденция: град: София, пощ. код: 1303, ул. 
„Овчо поле“ №  122, телефон:0893339363, електронен адрес: bibo691td@ gmail.com, 
лице за контакти: Тодор Димитров.

М отиви за оценка на комисията:
Комисията извърши оценката при съблюдаване на условията иа документацията 

и методиката за определяне на комплексна оценка на офертата.
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II. За общ ествена поръчка е предмет: „П роектиране и изпълнение на 
строителни дейности във връзка е реализацията на Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилните жилищ ни сгради на територията на 
Общ ина В. Търново - Сграда е административен адрес гр. Велико Търново, ул. 
"РАЙЧО НИКОЛОВ" № 1, допусната оферта е на „Бибо 69“ ЕООД е ЕИК: 
201949560.

П редлож ена общ а цена за поръчката: 474 585,52 лв. без ДДС.
При спазване на методиката офертата получава 50 т.
В идно от Образец №  5. Ц еново предложение по чл.39, ал.З, т.2 от ППЗОП, 

участника „Бибо 69“ ЕО ОД предлага общ о възнаграждение, което е обект на оценка в 
размер на: 474 585,52 лв. без ДДС, което е по-ниско от прогнознага стойност по 
общ ествената поръчка и участника „Бибо 69“ ЕО ОД е единствен допуснат участника..

При спазване на условията по-горе и предвид предложената общ а цена участника 
получава по показател ПЗ -  50 т. получени както следва:

П3= 474 585,52 лв. /474 585,52 лв.
П3=1

Предложена цена -  ПЗ (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) - с тежест  
в комплексната оценка -  50 точки.

113=1 х 50 =50 т.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОМ ПЛЕКСН ИТЕ О Ц ЕН КИ , СЪГЛАСНО  
М ЕТО ДИ КАТА

1 -в о  място за участника „Бибо 69“ ЕООД, с ЕИК: 201949560, с оферта с вх. 
№ 53-992-6/31.07.2017 г. в 10:11 ч., с адрес за кореспонденция: град: София, нощ. 
код: 1303, ул. „Овчо поле“ № 122, телефон:0893339363, електронен адрес: 
bibo691td@ gmail.com, лице за контакт и: Тодор Д им итров- с комплексна оценка -  87т.

Комплексната оценка на участника е получена от резултатите по 
показателите посочени но долу:

❖ Оферта с вх. №  53-992-6 /31 .07 .2017  г. в 10:11 ч. на участника „Бибо 69“ 
ЕООД, с ЕИК: 201949560 , с адрес за кореспонденция: град: София. пощ. код: 1303, ул. 
„Овчо поле“ №  122, телеф он:0893339363, електронен адрес: bibo691td@ gm ail.com , лице 
за контакти: Тодор Димитров, със следните резултати:

-П 2А е показател „П редлож ен срок за изпълнение на проектиране“ -  5т.
-П 2Б е показател „П редлож ен срок за изпълнение на строитслство“-5т.
- П1 е показател „Техническо предлож ение на участника за нивото на качествено 

изпълнение на поръчката“ - П1 =  H I +  Н2:
Нивото на качеството на изпълнение, относимо към организацията и 

професионалната компетентност на предложеният от участника персонал, осъществяващ  

дейността: Н1 -  15 т.
Нивото на качеството на изпълнение, относимо към дейността, свързана с 

изпълнението на проектирането и строителството: Н2 -  12 т.

Или Общо за Щ  -  27 т.
ПЗ е оценката на „Ц еново предлож ение за изпълнение на поръчката“- 50 т.
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Настоящият протокол отразява действията на комисията от заседание на дата 
17.08.2017 г. като резултатите от всички действия от работата на комисията се отразиха 
в доклад на основание чл. 103, ал.З от 3011, във връзка с чл. 60, ал. 1 ог  ППЗОП и се  
съставиха в два еднообразни екземпляра.

Комисията приключи работа в 14:30уц_

1щина Велико Търново;
Кечев -  Директор на дирекция „Строителство и

1. Петрова Директор Дирекция „Общ ествени поръчки”;

2. инж. Ани Яйкр^а- Главен експерт отдел „Устройство на територията”;

3 . инж. Ивайлс/Йачев - Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура ”;

4. ^ с а н к а  Александрова -  Главен ю рисконсулт Дирекция ОП;

6. А лександър Колев -  старши ^к(;перт Дирекция ОП.

За участника „Бибо 69“ Е О О Д -? е }ц С: 201949560
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




