
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

ПРОТОКОЛ № 2 

Днес на дата 18.10.2017 г. в 11:00 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 22-1689/05.10.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, започна 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез 
провеждане на открита процедура с предмет: „Изграждане на кризисен център за лица" с 
уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0045 и публикувано обявление от дата 
01.09.2017 с ID 803162 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/522/ 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция СДЗ; 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Мартин Пандулчев - Старши експерт в Отдел „Устройство на територията"; 

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". 

В законоустановения срок е постъпил един отговор от участника „ПК 
ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД с вх.№ 53-1022-4/17.10.17 г. 

Комисията пристъпи към отваряне на запечатания, непрозрачен плик с отговора. 

I. Отговор от „ПК ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД с вх. № 53-1022-4/04.10.2017 г. часа., с 
ЕИК: 121625981; адрес за кореспонденция: град София, ул. Ралевица 98, ет. 1 над 
партер, телефон: 02/ 980 22 99; факс: 02/ 986 22 36; електронна поща за 
кореспонденция: nikolov.yulian@ptc-bg.com, съдържа: 

1. Приложно писмо, оригинал подписан и подпечатан; 
2. Заявление за участие, оригинал, подписано и подпечатано; 

„ 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 

съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ". 
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3. ЕЕДОП на Климатроник ЕООД, оригинал подписан от Цветан Кордев и 
Цветелина Персийска; 

4. ЕЕДОП на ПК ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД, оригинал подписан от Валентин Милушев, 
Лъчезар Лалов, Петър Христов, Паулина Христова, Михаела Христова, Цветан 
Кордев и Цветелина Персийска; 

След като разгледа получените документи комисията прецени, че участникът 
отговаря на поставените критерии за подбор и на изискванията за лично 
състояние и се допуска до оценка на Техническото му предложение. 

I. Относно оферта от „ПК ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД с вх. № 53-1022-3/04.10.2017 г. от 
16:37 часа., с ЕИК: 121625981; адрес за кореспонденция: град София, ул. Ралевица 
98, ет. 1 над партер, телефон: 02/ 980 22 99; факс: 02/ 986 22 36; електронна поща за 
кореспонденция: nikolov.yulian@ptc-bg.com: 

След подробно разглеждане на техническото предложение на участника 
Комисията стигна до следните изводи: 

Участникът е представил цялата изискана информация във Визията към 
техническото си предложение необходима за извършване на оценка по обявената 
методика. Всяко от предложенията е надлежно доказано и отговаря на изискванията на 
Възложителя. Съдържанието на Визията отговаря на поставените условия в Раздел II, т. 
8 от Документацията. Техническото предложение на участника съдържа цялата изискана 
от Възложителя информация и отговаря на поставените условия. 

Участникът е направил следните предложения: 

С1 - Срок за изготвяне на работен проект в календарни дни - 20 

С2 - Срок за извършване на СМР в календарни дни - 240 

Г - Срок за гаранция на извършените СМР: 

1) За конструкцията на сградата включително основата: 20 години. 

2) За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 
работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда: 10 години. 

3) за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и 
стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за 
вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по точки 1) и 2): 10 
години. 

В1 - Коефициент на топлопреминаване на сградните ограждащи конструкции: 

- За стени-0,2015 W/m2K 

За прозорци - 1 W/m2K 

.. 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 <\, 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 

съюз и Управляващия орган на OIIPP 2014-2020 г. ". 
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За таванска плоча - 0,216 W/m2K 

За подова плоча - 0,182 W/m2K 

В2 - Целогодишно осигуряване на топла вода от слънчеви колектори -
участникът предлага вакуумно-тръбни колектори. 

ВЗ - Коефициент на сезонна трансформация на източника на топлина или студ: 

За охлаждане - 3.6 SEER 

- За отопление - 4.05 SCOP 

Минимална температура на работа: -22 С° 

В4 - Рекуперация на система за вентилация - 90%, като системата използва 
вентилатори с честотно управление на дебита и налягането. 

С оглед на гореизложеното участникът се допуска до оценка на техническото му 
предложение съгласно следната методика: 

1. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия 
„Оптимално съотношение качество/цена" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 
Оценяването и класирането на постъпилите оферти ще се извърши в съответствие с 
изискванията на ЗОП. 

2. Пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" - Ценовите предложения 
се отварят от комисията в тяхната последователност на постъпване. Пликовете с ценови 
предложения на участници, чиито оферти не отговарят на предварително обявените от 
Възложителя условия, не се отварят. 

3. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на 
предлаганите от участника условия да изпълни обществената поръчка. Комплексната 
оценка се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. 

4. Показателите и относителна им тежест в комплексната оценка са описани в 
настоящата документация: 

5. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за 
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. 
При условие че и цените са еднакви комисията провежда публично жребий за 
определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти съгласно чл. 58. ал. 
3 от ППЗОП, когато тази оферта не може да се определи по описания по-горе ред, като 
участниците се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на публичния 
жребий и могат да изпратят упълномощени представители. 

6. Критерият се прилага за оценка на офертите, които отговарят на предварително 
обявените от възложителя условия. 

7. Оценяването на офертите се извършва по методика, в която са определени 

.. Този документ е създаден в рамките на проект .. Изграж дане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 <>.. 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 

съюз и Управляващия орган на OlIPP 2014-2020 г. ". 
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показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки 
показател, включително допустимите за него стойности в цифрово изражение и оценката 
му в предварително определени граници. 

Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу, като най -
изгодното предложение може да получи 104 т. (100 т. по методиката + 4 бонус точки). 
Получените оценки за предложените цени се умножават с число (процент), 
представляващо относителна тежест на показателя. Резултатът представлява получените 
от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на резултата, 
получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ тежестта на 
показателя (30%). 

Сборът от точките по всички показатели е най-изгодно предложение -
Комплексна оценка на базата на която се получава класирането на отделните 
участници. Участникът събрал най - много точки се класира на първо място, като по 
низходящ ред се класират всички останали участници. 

Комплексната оценка се образува по формулата К = Ц х 30% + CI + С2 + Г + В1 + 
В2 + ВЗ + В4, където: 

С1 - Срок за изготвяне на работен проект в календарни дни (в цяло число), считано от 
датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя с тежест - 5; Предложеният 
срок не може да е по-кратък от 20 /двадесет/ календарни дни. 

Предложилият най-кратък срок за изготвяне на работен проект получава 5 т., а 
останалите участници получават оценка по следната формула: 

CI = Clmin х 5, 
C ln 

където Clmin е минималният предложен срок, a Cln е срокът предложен от съответния 
участник. 

С2 - Срок за извършване на СМР в календарни дни (в цяло число), считано от започване 
на строежа съгласно чл. 157 от ЗУТ с тежест - 5; Предложеният срок не може да е по-
кратък от 240 /двеста и четиридесет/ календарни дни. 

Предложилият най-кратък срок за извършване на СМР получава 5 т., а останалите 
участници получават оценка по следната формула: 

С2 = C2min х 5, 
С2п 

.. Tout 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 Бе ч/ко 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официа тото становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на OllPP 2014-2020 г. ". 
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където C2min е минималният предложен срок, а С2п е срокът предложен от съответния 
участник. 

Общият сбор на сроковете не следва да надхвърля максималния срок за 
изпълнение на дейностите по поръчката в размер на 20 /двадесет/ месеца или 600 
/шестстотин/ календарни дни (в цяло число). За нуждите на оценяването ще се 
вземе предвид числото посочено от участника в календарни дни. 

Г - Срок за гаранция на извършените СМР в години (в цяло число) с тежест 5; 

Участникът предлага срокове по чл. 20, ал. 4, т. 1, 3 и 4 от Наредба № 2 от 31 юли 
2003 г. за „Въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти ". Сроковете не може да са по кратки от минималните 
в Наредбата, но не може да са по-дълги от два пъти минимума за всеки индивидуален 
срок. Трите срока се събират и полученото число се оценява по следния начин: 

Предложилият най-голям сбор получава 5 т., предложилият/те сбор равен на 
трите минимални срока по Наредбата получава 1 т. /една точка/, а останалите участници 
получават оценка по следната формула: 

Г = Гп х 5, 
Гтах 

където Г т а х е максималният предложен срок, а Гп е срокът предложен от съответния 
участник. 

Визия относно намаляване на разходите във връзка с постигането на ефекта на 
пасивно жилище. Представя се в свободен текст в Техническото предложение на 
участника, като Възложителят ще оценява информация относно това какви технологии и 
материали участникът смята да внедри в сградите с оглед постигане на намаляване на 
разходите, както следва: 

В1 - Коефициент на топлопреминаване на сградните ограждащи конструкции като за 
всяка конструкция коефициентът на топлопреминаване следва да е с поне 20% по-
благоприятен от референтния, определен в Наредба №7 от 2004 за енергийна 
ефективност на сгради. За всяка ограждаща конструкция се предлага достигнат 
коефициент на топлопреминаване със съответните доказателства за постигането му. 
Максималната оценка е 20 т. и се образува по следния начин: 

Участникът предложил най-нисък коефициент за стени получава максималния брой 
точки - 5, а останалите предложения се оценяват по формулата: 

.. 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 официатното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ". 
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Bl. l = Bl . lmin x 5, 
B l . l n 

където Bl . lmin е минималният предложен коефициент, a B l . ln е коефициентът 
предложен от съответния участник. 

Участникът предложил най-нисък коефициент за прозорци получава максималния брой 
точки - 5, а останалите предложения се оценяват по формулата: 

В1.2 = B1.2min х 5, 
В1.2п 

където B1.2min е минималният предложен коефициент, а В1.2п е коефициентът 
предложен от съответния участник. 

Участникът предложил най-нисък коефициент за таванска плоча получава 
максималния брой точки - 5. а останалите предложения се оценяват по формулата: 

В1.3 = B1.3min х 5, 
В1.3п 

където B1.3min е минималният предложен коефициент, а В1.3п е коефициентът 
предложен от съответния участник. 

Участникът предложил най-нисък коефициент за подова плоча получава максималния 
брой точки - 5, а останалите предложения се оценяват по формулата: 

В1.4 = B1.4min х 5, 
В1.4п 

където B1.4min е минималният предложен коефициент, а В1.4п е коефициентът 
предложен от съответния участник. 

В1=В1.1 + В1.2 + В1.3 + В1.4 

В2 - Целогодишно осигуряване на топла вода от слънчеви колектори: Участникът следва 
да представи информация относно това какъв вид колектори смята да използва и по 
какъв начин топлата вода ще се ползва от потребителите на кризисния център. В това 
число къде ще се намират колекторите, къде ще се намира резервоара, какъв тип система 
ще се използва, как ще се дозагрява водата и друга информация, от която да става ясен 
цялостният процес на осигуряване на топла вода от слънчеви колектори. Участник 
предложил система за целогодишно осигуряване на топла вода, но не представил 

.. 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 «\. съфинансирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския фонд за регионално развити:. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не мож е да се счита, че то зи документ отразява официалното становище па Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ". 
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информация за цялостния процес на работа на системата не се оценява а се отстранява от 
участие. 

Участник предложил система с целогодишно осигуряване на топла вода (през зимния 
период се допуска дозагряване на водата с конвенционален източник на топлина) със 
селективни плоски слънчеви колектори получава оценка три точки - 3 т. 

Участник предложил система с целогодишно осигуряване на топла вода (през зимния 
период се допуска дозагряване на водата с конвенционален източник на топлина) с 
вакуумно-тръбни колектори тип топлинна тръба получава оценка пет точки - 5 т. 

ВЗ - Коефициент на сезонна трансформация на източника на топлина или студ. 
Предложеният източник на отопление и охлаждане следва да бъде с коефициент на 
сезонна трансформация за отопление не по-малък от 3,5. Участникът следва да посочи и 
коя е минималната температура, при която източникът на топлина може да работи. 
Предложеното от участника се доказва със съответните технически документи: 
техническа документация, протоколи за изпитване или други подходящи доказателства. 

Максимална оценка по този показател - 20 т. образувана по следния начин: 

Участник представил най-голям коефициент на сезонна трансформация получава 15 т., а 
останалите предложения се оценяват по формулата: 

В3.1 = ВЗЛп х 15. 
ВЗЛтах 

където ВЗЛтах е максималният предложен коефициент, а ВЗЛп е коефициентът 
предложен от съответния участник. 

Най-нискага температура, при която термопомпата функционира и осигурява 
отоплението се оценява с 5 т., а останалите предложения се оценяват по формулата: 

В3.2 = B3.2min х 5, 
В3.2п 

където B3.2min е минималната предложена температура, а В3.2п е температурата 
предложена от съответния участник. 

ВЗ = В3.1 +В3.2 

В4 - Рекуперация на система за вентилация с тежест 10. Участникът предлага процент на 
рекуперация на системата, който не може да е по нисък от 85%. Процентът на 
рекуперация се доказва със съответните технически документи: техническа 

.. Този доку мент е създаден в рамките на проект ., Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява е 
финансовата подкрепа па 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 

съюз и Управляващия орган на OI1PP 2014-2020 г. ". 
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документация, протоколи за изпитване или други подходящи доказателства. Участникът 
предложил най-висок процент получава 7 т., а останалите предложения се оценяват по 
следната формула: 

В4 = В4п х 7. 
В4тах 

където В4тах е максималният предложен процент, а В4п е процентът предложен от 
съответния участник. 

Участник, който предлага система използваща вентилатори с честотно управление на 
дебита и налягането получава допълнителни 3 т. 

Участниците могат да получат и бонус точки за описани следните мерки: 

- Участник предвидил наличие на датчици отчитащи присъствие на хора във всички 
помещения и при отсъствие на хора намаляващ температурата с 2 /два/ градуса получава 
0,5 т. 

- Участник предвидил наличие на дневен програматор за всяко помещение или група 
помещения със сходен режим на обитаване получава 0,5 т. 

- Участник предвидил наличие на сензор за въглероден диоксид, който да управлява 
подаването на пресен въздух в помещенията носи 2 т. 

- Участник предвидил наличие на сензори за движение, които автоматично да пускат и 
спират осветлението в коридорите и санитарните възли получава 1 т. 

Показател Ц се образува по следната формула: 

Ц = Ц1 х 50% + Ц2 х 50%, където: 

Ц1 - показател представляващ обща цена за изработване на работен проект и 
упражняване на авторски надзор, включваща всички разходи и за двете дейности 
представени като обща сума без ДДС (Сумата не може да надхвърля предвидените 
разходи в проекта в размер на 69112.14 /шестдесет и девет хиляди сто и дванадесет лв. и 
14 ст./лв. без ДДС). 

Участникът предложил най-ниска сума получава 100 т., а останалите предложения се 
оценяват по формулата: 

Ц1 = Ulmin х 100. 

.. 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 то зи документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на OllPP 2014-2020 г. ". 
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Ц1п 

където Ц 1 т т е най-ниската цена. а Ц1п е цената предложена от съответния участник. 

Ц2 - показател представляващ обща цена за извършване на СМР, включваща всички 
разходи за извършване на строителството и въвеждане на обекта в експлоатация до 
разрешение за ползване. Представя се обща сума без ДДС. (Сумата не може да 
надхвърля предвидените разходи в проекта в размер на 1387940.00 лв. /един милион 
триста осемдесет и седем хиляди деветстотин и четиридесет/ без ДДС). 

Участникът предложил най-ниска сума получава 100 т., а останалите предложения се 
оценяват по формулата: 

Ц2 = U2min х 100, 
Ц2п 

където Ц 2 т т е най-ниската цена, а Ц2п е цената предложена от съответния участник. 

При прилагане на всички формули за оценка, получените числа се закръглят до 
втория десетичен знак. 

Тъй като Участникът е единствен в процедурата неговите предложения се явяват 
най-добри, то той получава максимален брой точки за следните показатели: 

С1 - Срок за изготвяне на работен проект в календарни дни - 5 т. 
С2 - Срок за извършване на СМР в календарни дни - 5 т. 
Г - Срок за гаранция на извършените СМР в години - 5 т. 
В1 - Коефициент на топлопреминаване на сградните ограждащи конструкции - 20 т. 
ВЗ - Коефициент на сезонна трансформация на източника на топлина или студ - 20 т. 
В4 - Рекуперация на система за вентилация - 10 т. 

По подпоказател В2 - Целогодишно осигуряване на топла вода от слънчеви колектори, 
участникът е предложил Участникът е предложил система с целогодишно осигуряване 
на топла вода (през зимния период се допуска дозагряване на водата с конвенционален 
източник на топлина) с вакуумно-тръбни колектори тип топлинна тръба и получава 
оценка пет точки - 5 т. 

Участникът получава и следните бонус точки: 

За наличие на датчици за движение, които да намаляват температурата при липса на хора 
- 0,5 т. 
За наличие на дневен програматор - 0,5 т. 

.. 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 докл мент отразява официалното становище на Европейския 

съюз и У прав :яващия орган на ОГ1РР 2014-2020 г. ". 
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За наличие на сензор за въглероден диоксид - 2 т. 

Общата оценка на предложеното в техническото предложение на участника е 73 т. 

Комисията завърши своята работа в 11:00 часа и насрочи следващо заседание на 
дата 23.10.2017 г., на което ще бъдат отворени пликовете с „Предлагани ценови 
параметри" на допуснатите участници. За целта ще бъдат предприети действия по 
публикуване на съобщение на профила на купувача съгласно чл. 57, ал.З от ППЗОП. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жоро Ковач^вг^рдавен-експерт^в дирекция СДЗ; 

И ЧЛЕНОВЕТ 

1. инж. Мартин Пандулчев - Старши експерт в Отдел „Устрой<$во, на 
територията"; 

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 инфраструктупя; 
. 4ЗДГ. V. 

.. Tout документ е създаден в рамките на проект .. Изграждане на кризисен център за .шца " който се осъществява с 
фшшнсовати поОкрепа на Оперативна програма ..Региони в растеж" 2014-2020 г.. сьфинансирана от Европейския съюз. чрез 

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

съюз и Управляващия орган на OIIPP 2014-2020 г. ". 
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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.




